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Britene omfavner Mytting
 Dagsavisen. 17.10.2018. Side: 25
(NTB)

Mens «Søsterklokkene» ringer høyt på norske
bestselgerlister, gikk Lars Myttings forrige bok «Svøm
med dem som drukner» rett inn på 2. plass på britiske
The Times' bestselgerliste.
Myttings 2014-roman, som på engelsk fikk tittelen
«The Sixteen Trees of the Somme»

ONSDAG 17. OKTOBER 2018

NYE BØKER 25

Holder koken i Kina
Edvard Munch og
Henrik Ibsen er
begge over 150 år
gamle, men interessen for dem er
fortsatt blomstrende
i verdens mest
folkerike land.

■ MARIUS HELGE LARSEN

da den sluppet på engelsk i fjor, kom tidligere i oktober
som paperback.
Dermed bar det i vei til det Myttings norske forlag,
Gyldendal, kaller «en historisk plassering for en norsk,
skjønnlitterær utgivelse».
- Det er en glede å se at bøkene til en så talentfull
forfatter som Lars Mytting når mange lesere
internasjonalt. En andreplass på denne
bestselgerlisten er formidabelt. Jeg tror kanskje
Mytting den eneste norske romanforfatteren som har
kommet så høyt på lista, sier redaksjonssjef for norsk
skjønnlitteratur, Kari Marstein, i en uttalelse.
Britene likte også «Hel ved»-utgivelsen fra Lars Mytting:
«Norwegian Wood», som ble den engelske tittelen, ble

De to bautaene i norsk kulturhistorie er kanskje de mest
kjente norske kunstnerne i
Kina – selv om nye norske
artister som Alan Walker (21)
har kapret mange tenåringshjerter de siste årene. At
Munch er populær i landet, har
Munch-museets direktør Stein
Olav Henrichsen selv fått føle
på kroppen.
– Interessen for Edvard
Munch er mye, mye større enn
vi kunne drømt om. Jeg var her
da vi for første gang ga ut en
bok på kinesisk, for et par år
siden. Vi hadde kinesisk presse
rundt meg døgnet rundt i åtte
dager, og folk fulgte etter meg
på gaten. Vi hadde stappfulle
boklanseringer. Her kjenner
alle Edvard Munch, også ungdommen, sier han til NTB.

Omfattende utstilling
Tirsdag var Henrichsen til
stede i Beijing for å lansere
Munchs samlede verker på
kinesisk, med kongen og dron- Bokverket «Edward Munch. Samlede malerier» på kinesisk i fire bind ble avduker under et kulturarrangement i den norske residensen i Beijing tirsdag.
FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX
ningen på tilskuerbenken. Sam- med kong Harald, dronning Sonja og utenriksminister Ine Eriksen Søreide tilstede.
tidig ble det kjent at to av Kinas
mest kjente museum planlegger sert i store kulturelle navn og utdanning vil kjenne og ha hørt som hadde ansvar for oppset- Kina å gjøre i Norge. I tillegg
å arrangere Munch-utstillinger verk fra vestlige land – også fra om Henrik Ibsen. Stykkene ningen, som var på turné i opplever jeg at folk har et mye
i 2019, nasjonalNorge, sier hun til hans er blitt spilt i veldig Kina.
høyere kunnskapsnivå enn før.
museet i Beijing
NTB.
mange forskjellige oppsetJeg er mye ute og holder foreHer
og
Shanghai
Tre ganger tidli- ninger i Kina. Det skulle heller Økende interesse i Norge
drag, og møter mye folk som
kjenner
Museum.
gere er det blitt ikke forundre meg om de leser I forbindelse med de planlagte ikke bare er interesserte, men
Professor
i alle Edvard
arrangert Munch- noe av ham på videregående Munch-utstillingene i 2019, som også følger veldig godt
Kina-studier ved
utstillinger i Kina. skole, sier Hansen.
skal også kinesiske verk stilles med, sier Mette Halskov
UiO, Mette Hal- Munch, også
Først i 1951, derStykkene har ikke alltid vært ut i Norge.
Hansen.
skov
Hansen,
etter i 1983 og 1997 ukontroversielle. Senest i
– Er det slik at kinesere vet
Hun trekker spesielt fram den
bekrefter at både ungdommen.
– da kongeparet slutten av forrige måned tok mer om norsk kunst, enn det kinesiske
kunstneren
Ai
Munch og Henrik
kinesiske myndigheter en opp- nordmenn vet om kinesisk?
Weiwei, som mange nordmenn
Stein Olav Henrichsen var på sitt forrige
Ibsen står sterkt
statsbesøk i Kina.
setning av Ibsens «En folke– Hadde du spurt meg om det kjenner til. I tillegg nevner hun
i Kina.
fiende» av plakaten i Beijing, for 7,8,9 år siden, ville jeg nok at Astrup Fearnley Museet i
– Det er stor interesse for Ibsen er stor
etter at publikum ropte slagord svart ja på spørsmålet. I dag er Oslo nylig hadde en større
både Edvard Munch og Henrik Henrik Ibsen er heller ingen for ytringsfrihet fra salen.
jeg ikke lenger så sikker. Jeg utstilling med kinesisk samIbsen i Kina, det er det ingen hvemsomhelst i Kina.
Det var den tyske stjernere- opplever at det er veldig stor tidskunst.
(NTB)
tvil om. Kina er veldig interes– De fleste som har høyere gissøren i Thomas Ostermeier interesse for alt som har med

Britene omfavner Mytting
Mens «Søsterklokkene»
ringer høyt på norske
bestselgerlister, gikk
Lars Myttings forrige
bok «Svøm med dem
som drukner» rett inn på
2. plass på britiske The
Times’ bestselgerliste.
Myttings 2014-roman, som
på engelsk fikk tittelen «The
Sixteen Trees of the Somme»

da den sluppet på engelsk i
fjor, kom tidligere i oktober
som paperback.
Dermed bar det i vei til det
Myttings norske forlag, Gyldendal, kaller «en historisk
plassering for en norsk,
skjønnlitterær utgivelse».
– Det er en glede å se at
bøkene til en så talentfull
forfatter som Lars Mytting
når mange lesere internasjonalt. En andreplass på denne
bestselgerlisten er formidabelt. Jeg tror kanskje Myt-

ting den eneste norske
romanforfatteren som har
kommet så høyt på lista, sier
redaksjonssjef for norsk
skjønnlitteratur, Kari Marstein, i en uttalelse.
Britene likte også «Hel
ved»-utgivelsen fra Lars
Mytting:
«Norwegian
Wood», som ble den engelske
tittelen, ble kåret til årets
beste sakprosabok under den
engelske bokbransjeprisutdelingen i 2016.
(NTB)

Lars Mytting
da han i 2014
mottok Bokhandlerprisen
for romanen
«Svøm med
dem som
drukner». Nå
har boken gått
inn på 2. plass
på The Times’
bestselgerliste.
FOTO: NTB
SCANPIX

kåret til årets beste sakprosabok under den engelske
bokbransjeprisutdelingen i 2016.
© Dagsavisen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Les hele nyheten på http://ret.nu/Zrgh3jVh
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Mytting-roman inntar «historisk plassering» på britisk
bestselgerliste
 Gudbrandsdølen Dagningen. 16.10.2018 22:30
NTB

Mens «Søsterklokkene» fremdeles ringer høyt på
norske bestselgerlister, gikk Lars Myttings forrige bok
«Svøm med dem som drukner» rett inn på 2. plass på
britiske The Times' bestselgerliste.
Myttings 2014-roman, som på engelsk fikk tittelen
«The Sixteen Trees of the Somme» da den sluppet på
engelsk i fjor, kom tidligere i oktober som paperback.
Dermed bar det i vei til det Myttings norske forlag,
Gyldendal, kaller «en historisk plassering for en norsk,
skjønnlitterær utgivelse».
- Det er en glede å se at bøkene til en så talentfull
forfatter som Lars Mytting når mange lesere
internasjonalt. En andreplass på denne
bestselgerlisten er formidabelt. Jeg tror kanskje
Myttingden eneste norske romanforfatteren som har
kommet så høyt på lista, sier redaksjonssjef for norsk
skjønnlitteratur, Kari Marstein, i en uttalelse.
Britene likte også «Hel ved»-utgivelsen fra Mytting:
«Norwegian Wood», som ble den engelske tittelen, ble
kåret til årets beste sakprosabok under den engelske
bokbransjeprisutdelingen i 2016.
Image info:
Lars Mytting da han i 2014 mottok Bokhandlerprisen
for romanen «Svøm med dem som drukner». Nå har
boken gått inn på 2. plass på The Times'
bestselgerliste. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
© Gudbrandsdølen Dagningen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/pJNu2PuM
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Mytting-roman inntar «historisk plassering» på britisk
bestselgerliste
 Sunnmørsposten. 16.10.2018 08:43
(NTB) NTB

Mens «Søsterklokkene» fremdeles ringer høyt på
norske bestselgerlister, gikk Lars Myttings forrige bok
«Svøm med dem som drukner» rett inn på 2. plass på
britiske The Times' bestselgerliste.
Myttings 2014-roman, som på engelsk fikk tittelen
«The Sixteen Trees of the Somme» da den sluppet på
engelsk i fjor, kom tidligere i oktober som paperback.
Dermed bar det i vei til det Myttings norske forlag,
Gyldendal, kaller «en historisk plassering for en norsk,
skjønnlitterær utgivelse».
- Det er en glede å se at bøkene til en så talentfull
forfatter som Lars Mytting når mange lesere
internasjonalt. En andreplass på denne
bestselgerlisten er formidabelt. Jeg tror kanskje
Mytting den eneste norske romanforfatteren som har
kommet så høyt på lista, sier redaksjonssjef for norsk
skjønnlitteratur, Kari Marstein, i en uttalelse.
Britene likte også «Hel ved»-utgivelsen fra Mytting:
«Norwegian Wood», som ble den engelske tittelen, ble
kåret til årets beste sakprosabok under den engelske
bokbransjeprisutdelingen i 2016.
© Sunnmørsposten
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/5ULQccjh
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Mytting-roman inntar «historisk plassering» på britisk
bestselgerliste
 NTB Tema. 16.10.2018
NTB

Mens «Søsterklokkene» fremdeles ringer høyt på norske bestselgerlister, gikk Lars Myttings forrige bok «Svøm med
dem som drukner» rett inn på 2. plass på britiske The Times' bestselgerliste.
Myttings 2014-roman, som på engelsk fikk tittelen «The Sixteen Trees of the Somme» da den sluppet på engelsk i fjor,
kom tidligere i oktober som paperback.
Dermed bar det i vei til det Myttings norske forlag, Gyldendal, kaller «en historisk plassering for en norsk, skjønnlitterær
utgivelse».
– Det er en glede å se at bøkene til en så talentfull forfatter som Lars Mytting når mange lesere internasjonalt. En
andreplass på denne bestselgerlisten er formidabelt. Jeg tror kanskje Mytting den eneste norske romanforfatteren
som har kommet så høyt på lista, sier redaksjonssjef for norsk skjønnlitteratur, Kari Marstein, i en uttalelse.
Britene likte også «Hel ved»-utgivelsen fra Mytting: «Norwegian Wood», som ble den engelske tittelen, ble kåret til
årets beste sakprosabok under den engelske bokbransjeprisutdelingen i 2016.
© NTB Tema
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning fra
Retriever eller den enkelte utgiver.
Les hele nyheten på http://ret.nu/qo35LOhZ
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Lager Norges første boktrailer
 Østlendingen. 13.10.2018. Side: 24-25
TEKST/FOTO: Brynhild Marit Berger Møllersen

film
- Det sterkeste var å se Heknesøstrene. Jeg fikk

24

helg

Lørdag 13. oktober 2018

Østlendingen

Østlendingen

helg

Lørdag 13. oktober 2018

gåsehud, sier Lars Mytting. For aller første gang i
Norge lages det nå en filmtrailer for en bok.

25

film

FORNØYD: Lars Mytting og regissør Henrik Martin Dahlsbakken
har en god tone utenfor prestegården i Ringebu.

GØY: – Vi har kost oss disse dagene, sier statistene (fra venstre) Kristin Anita Johnsen,
Gunhild Wetterhus Sylte, Ina Haug og Ida Sofie Kleven.

Elverumsforfatterens «Søsterklokkene».

GJORDE JOBBEN: Guten og Sunniva Odlo Myrvang fra
Ringebu roer ned før et nytt opptak i galopp.

lars mytting
Lars Mytting (50) vokste opp
på Fåvang, men er nå bosatt i
Elverum. Han skrev sine første
tekster på kjøleskapdøra
med magnetbokstaver, er
utdannet journalist, har
jobbet i flere aviser og var i
en årrekke forlagsredaktør før
han debuterte med romanen
«Hestekrefter» i 2006.
Fra 2008 har han skrevet på
heltid.

SOLA ER i ferd med å krype over kirkespiret på Ringebu
FANGER LYSET: Brødrene Henrik Martin (fra venstre) og Oscar Dahlsbakken i samtale
med innspillingsleder Anders Reime under opptakene ved Ringebu stavkirke.

stavkirke denne tidlige høstmorgenen. Men ute på
kirkegården er det allerede masse aktivitet.
- Da prøver vi, sier innspillingsleder Anders Reime, før
et stille gravfølge finner plassene sine. De siste
spadene med jord kastes på graven, mens regissør
Henrik Martin Dahlsbakken fra Hamar fornøyd bifaller

STEMNINGER:
STEMNiNGER: Et
Et begravelsesfølge
begravelsesfølge står
står stille
stille på
på kirkegården
kirkegården utenfor
utenfor Ringebu
Ringebu stavkirke.
stavkirke. Stemningsbildet
Stemningsbildet skal
skal med
med ii filmtraileren
filmtraileren for
for Lars
Lars Myttings
Myttings nyeste
nyeste bok,
bok, «Søsterklokkene».
«Søsterklokkene». Vi
Vi
fikk
fikk være
være med
med bak
bak kulissene
kulissene under
under opptakene.
opptakene. Traileren
Traileren vil
vil bli
bli vist
vist på
på digitale
digitale flater,
flater, men
men kan
kan også
også dukke
dukke opp
opp på
på tv
tv etter
etter hvert.
hvert. Målet
Målet er
er åå invitere
invitere leseren
leseren inn
inn ii boka.
boka.

STOLTE: – Selvfølgelig ville

vi være med på dette, sier
FOTO: PRivaT
statistene.

Lager Norges første boktrailer
– Det sterkeste var å se
Heknesøstrene. Jeg fikk
gåsehud, sier Lars Mytting.
For aller første gang i Norge lages det nå en filmtrailer for en bok. Elverumsforfatterens «Søsterklokkene».
STERKT: Heknesøstrene dukker opp.
sola er i ferd med å krype over kirkespiret på Ringebu stavkirke denne tidlige høstmorgenen. Men ute på kirkegården er det allerede masse aktivitet.

FoTo: PRIvAT

– Da prøver vi, sier innspillingsleder
Anders Reime, før et stille gravfølge finner plassene sine. De siste spadene med

jord kastes på graven, mens regissør
Henrik Martin Dahlsbakken fra Hamar
fornøyd bifaller resultatet.
På kino går hans siste film «En affære»
allerede med stor suksess. Men den erfarne filmmakeren er like profesjonell
når han nå skal gi liv til stemningene i
Lars Myttings nyeste bok, «Søsterklokkene». Og nå får Lars møte dem: Karakterene han har diktet opp i skrivehula si i
Elverum, etter inspirasjon fra stedet der
han sjøl vokste opp – og sagnet om de to
siamesiske tvillingsøstrene fra Gudbrandsdalen. De ble etter sigende minnet etter sin død gjennom to kirkeklokker som ringte med en helt spesiell dybde og klang.
– Det er spesielt. I to og et halvt år har
jeg hatt historien inne i hodet mitt, og nå

står de foran meg som virkelige personer. Da Heknesøstrene kom gående på
vegen, fikk jeg gåsehud. Det gjorde et
veldig sterkt inntrykk på meg, sier han.
Vi er da også vitne til noe helt nytt og
banebrytende i disse morgentimene. Å
bruke en filmsnutt (trailer) for å gjøre
folk interesserte i en film, er vi vant til.
Men en filmtrailer for en bok, laget på
dette nivået, det er aldri blitt gjort før.
– Nei, vi kjenner ikke til en tilsvarende
produksjon i Norge, sier markedssjef i
Gyldendal Forlag, Harald Fougner.
– Hvorfor gjør dere dette?
– Vi ønsker å nå enda bredere ut til
folk. Og ei bok som dette, som er så visuell, episk og bred i sin fortelling, passer
godt til en slik trailer. «Søsterklokkene»

er helt spesiell, og den fikk oss til å prøve
noe helt nytt for å invitere leserne inn i
boka, smiler han.
Filmcrewet har nå beveget seg virkelig opp i høyden. Med hele Ringebu i
bakgrunnen, skal Norges mest dekorerte fireårige dølahingst, Stensliguten, eid
av Frode og Sunniva Myrvang Odlo, ut i
full galopp over jordet. Og Stensliguten,
ja han viser seg som en skikkelig gromgut, leverer varene til fulle og ser ut til å
like oppmerksomheten.
– Det er så artig å se hvordan de jobber,
sier Lars, og kikker bortover mot regissør Henrik og fotografbroren Oscar
Dahlsbakken. De to overlater som vanlig
ikke noe til tilfeldighetene, men har
samtidig alltid et smil og en rosende
kommentar på lur til de andre på settet.

Og gradvis vokser scenene fram. Møysommelig filmet slik at man ikke skal
vise karakterene for tydelig, men presentere spennende stemninger.
– Folk skal fortsatt få skape sine egne
bilder når de leser, så vi gir ikke noe fasitsvar og viser heller ikke ansikter. Men
forhåpentligvis gir dette et bilde av
spenningen i boka, samtidig som vi får
vist fram stedet der det hele startet. Det
siste er det viktigste for meg, sier Lars.
han er dypt takknemlig for all støtten
han har fått i lokalsamfunnet. Fra statistene som har tatt seg fri for å stille opp,
til utlån av bygninger og jorder og servering av nybakt brød med ekte rauost.
Statistene på sin side, er like stolte av
Lars og måten han løfter fram den lokale
historien på.

– Det er både meningsfylt og morsomt
å være med på dette, sier Kristin Anita
Johnsen og Gunhild Wetterhus Sylte.
– Nå har vi da også fått lyst til å lese
boka, smiler 14-åringene Ida Sofie Kleven og Ina Haug. De tror en slik filmtrailer så absolutt kan nå ut til andre enn
dem som normalt løfter opp ei bok og
leser bakpå den i en bokhandel.
stensliguten er ferdig for dagen, og
nå går turen ned til prestegården.
– Jeg skulle gjerne gjort noe slikt i Elverum også, sier Lars Mytting, som er
klar på at skrivingen har fungert nettopp
fordi han satt i Elverum.
– Skulle jeg skrevet «Søsterklokkene»
her, tror jeg at jeg ville blitt for mye korrigert av realitetene og nåtiden. I Elverum kunne jeg dikte friere og bevare ste-

Romanen «Vårofferet» kom
i 2010, før Lars for alvor
ble allemannseie i norske
hjem gjennom boka «Hel
ved» i 2011. I 2014 kom
den prisbelønte «Svøm med
dem som drukner», og denne
høsten er han aktuell med
«Søsterklokkene»: I 1879
flytter en nyutdannet prest
inn på prestegården, der
19-årige Astrid fra Hekne
gjør tjeneste. Fra Tyskland
kommer en fremmed mann
med vidløftige planer. Deres
historier skal alle bli spunnet
sammen. «Søsterklokkene» er
første bok i det som er tenkt
som en trilogi.

det som et drømmelandskap, sier han,
mens Henrik ser på de siste opptakene.
– Lars skriver veldig skildrende, så det
er lett å tenke scener. Hele denne boka
kunne godt vært filmet, eller kanskje
helst vært en serie i flere episoder, smiler han.
– Det er fascinerende å se hvordan
mediene utfyller hverandre, sier Lars.
Jeg kan bruke masse tid på å beskrive
hvordan klangen i kirkeklokkene høres
ut, noe man klarer på to
sekunder på film. Å få
hesten til å sparke på
kommando så snøen
som vi har hentet fra
Kvitfjell spruter, derimot, er mer krevende. tekst/Foto:
Akkurat det går fint Brynhild Marit
Berger Møllersen
med ord!

er helt spesiell, og den fikk oss til å prøve noe helt nytt
for å invitere leserne inn i boka, smiler han.

resultatet.
På kino går hans siste film «En affære» allerede med
stor suksess. Men den erfarne filmmakeren er like
profesjonell når han nå skal gi liv til stemningene i Lars
Myttings nyeste bok, «Søsterklokkene». Og nå får Lars
møte dem: Karakterene han har diktet opp i skrivehula
si i Elverum, etter inspirasjon fra stedet der han sjøl
vokste opp - og sagnet om de to siamesiske
tvillingsøstrene fra Gudbrandsdalen. De ble etter
sigende minnet etter sin død gjennom to kirkeklokker
som ringte med en helt spesiell dybde og klang.
- Det er spesielt. I to og et halvt år har jeg hatt historien
inne i hodet mitt, og nå står de foran meg som virkelige
personer. Da Heknesøstrene kom gående på vegen,
fikk jeg gåsehud. Det gjorde et veldig sterkt inntrykk på
meg, sier han.

FILMCREWET HAR nå beveget seg virkelig opp i
høyden. Med hele Ringebu i bakgrunnen, skal Norges
mest dekorerte fireårige dølahingst, Stensliguten, eid
av Frode og Sunniva Myrvang Odlo, ut i full galopp over
jordet. Og Stensliguten, ja han viser seg som en
skikkelig gromgut, leverer varene til fulle og ser ut til å
like oppmerksomheten.
- Det er så artig å se hvordan de jobber, sier Lars, og
kikker bortover mot regissør Henrik og fotografbroren
Oscar Dahlsbakken. De to overlater som vanlig ikke
noe til tilfeldighetene, men har samtidig alltid et smil og
en rosende kommentar på lur til de andre på settet.
Og gradvis vokser scenene fram. Møysommelig filmet
slik at man ikke skal vise karakterene for tydelig, men
presentere spennende stemninger.
- Folk skal fortsatt få skape sine egne bilder når de

VI ER da også vitne til noe helt nytt og banebrytende i
disse morgentimene. Å bruke en filmsnutt (trailer) for å
gjøre folk interesserte i en film, er vi vant til. Men en
filmtrailer for en bok, laget på dette nivået, det er aldri
blitt gjort før.

leser, så vi gir ikke noe fasitsvar og viser heller ikke
ansikter. Men forhåpentligvis gir dette et bilde av
spenningen i boka, samtidig som vi får vist fram stedet
der det hele startet. Det siste er det viktigste for meg,
sier Lars.

- Nei, vi kjenner ikke til en tilsvarende produksjon i
Norge, sier markedssjef i Gyldendal Forlag, Harald
Fougner.
- Hvorfor gjør dere dette?
- Vi ønsker å nå enda bredere ut til folk. Og ei bok som
dette, som er så visuell, episk og bred i sin fortelling,

HAN ER dypt takknemlig for all støtten han har fått i
lokalsamfunnet. Fra statistene som har tatt seg fri for
å stille opp, til utlån av bygninger og jorder og servering
av nybakt brød med ekte rauost. Statistene på sin side,
er like stolte av Lars og måten han løfter fram den

passer godt til en slik trailer. «Søsterklokkene»
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lokale historien på.

prest inn på prestegården, der 19-årige Astrid fra

- Det er både meningsfylt og morsomt å være med på

Hekne gjør tjeneste. Fra Tyskland kommer en fremmed

dette, sier Kristin Anita Johnsen og Gunhild Wetterhus

mann med vidløftige planer. Deres historier skal alle bli

Sylte.

spunnet sammen. «Søsterklokkene» er første bok i det

- Nå har vi da også fått lyst til å lese boka, smiler 14-

som er tenkt som en trilogi.

åringene Ida Sofie Kleven og Ina Haug. De tror en slik
filmtrailer så absolutt kan nå ut til andre enn dem som

© Østlendingen

normalt løfter opp ei bok og leser bakpå den i en

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler

bokhandel.

må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.

STENSLIGUTEN ER ferdig for dagen, og nå går turen

Les hele nyheten på http://ret.nu/QNITKXZq

ned til prestegården.
- Jeg skulle gjerne gjort noe slikt i Elverum også, sier
Lars Mytting, som er klar på at skrivingen har fungert
nettopp fordi han satt i Elverum.
- Skulle jeg skrevet «Søsterklokkene» her, tror jeg at jeg
ville blitt for mye korrigert av realitetene og nåtiden. I
Elverum kunne jeg dikte friere og bevare stedet som et
drømmelandskap, sier han, mens Henrik ser på de
siste opptakene.
- Lars skriver veldig skildrende, så det er lett å tenke
scener. Hele denne boka kunne godt vært filmet, eller
kanskje helst vært en serie i flere episoder, smiler han.
- Det er fascinerende å se hvordan mediene utfyller
hverandre, sier Lars. Jeg kan bruke masse tid på å
beskrive hvordan klangen i kirkeklokkene høres ut, noe
man klarer på to sekunder på film. Å få hesten til å
sparke på kommando så snøen som vi har hentet fra
Kvitfjell spruter, derimot, er mer krevende. Akkurat det
går fint med ord!
LARS MYTTING
Lars Mytting (50) vokste opp på Fåvang, men er nå
bosatt i Elverum. Han skrev sine første tekster på
kjøleskapdøra med magnetbokstaver, er utdannet
journalist, har jobbet i flere aviser og var i en årrekke
forlagsredaktør før han debuterte med romanen
«Hestekrefter» i 2006.
Fra 2008 har han skrevet på heltid.
Romanen «Vårofferet» kom i 2010, før Lars for alvor
ble allemannseie i norske hjem gjennom boka «Hel
ved» i 2011. I 2014 kom den prisbelønte «Svøm med
dem som drukner», og denne høsten er han aktuell
med «Søsterklokkene»: I 1879 flytter en nyutdannet
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Lager Norges første boktrailer: - Jeg fikk gåsehud, sier Lars
Mytting
 Østlendingen Pluss. 12.10.2018 18:49
Brynhild Marit Berger Møllersen

Sola er i ferd med å krype over kirkespiret på Ringebu
stavkirke denne tidlige høstmorgenen. Men ute på
kirkegården er det allerede masse aktivitet.
- Da prøver vi, sier innspillingsleder Anders Reime, før
et stille gravfølge finner plassene sine. De siste
spadene med jord kastes på graven, mens regissør
Henrik Martin Dahlsbakken fra Hamar fornøyd bifaller
resultatet.
På kino går hans siste film «En affære» allerede med
stor suksess. Men den erfarne filmmakeren er like
profesjonell når han nå skal gi liv til stemningene i Lars
Myttings nyeste bok, «Søsterklokkene».
Har hatt dem i hodet
Og nå får Lars møte dem: Karakterene han har diktet
opp i skrivehula si i Elverum, etter inspirasjon fra stedet
der han sjøl vokste opp - og sagnet om de to
siamesiske tvillingsøstrene fra Gudbrandsdalen. De ble
etter sigende minnet etter sin død gjennom to
kirkeklokker som ringte med en helt spesiell dybde og
klang.
- Det er spesielt. I to og et halvt år har jeg hatt historien
inne i hodet mitt, og nå står de foran meg som virkelige
personer. Da Heknesøstrene kom gående på vegen,
fikk jeg gåsehud. Det gjorde et veldig sterkt inntrykk på
meg, sier han.
Første i Norge
Vi er da også vitne til noe helt nytt og banebrytende i
disse morgentimene. Å bruke en filmsnutt (trailer) for å
gjøre folk interesserte i en film, er vi vant til. Men en
filmtrailer for en bok, laget på dette nivået, det er aldri
blitt gjort før.
- Nei, vi kjenner ikke til en tilsvarende produksjon i
Norge, sier markedssjef i Gyldendal Forlag, Harald

Fougner.
- Hvorfor gjør dere dette?
- Vi ønsker å nå enda bredere ut til folk. Og ei bok som
dette, som er så visuell, episk og bred i sin fortelling,
passer godt til en slik trailer. «Søsterklokkene» er helt
spesiell, og den fikk oss til å prøve noe helt nytt for å
invitere leserne inn i boka, smiler han.
Dølahingst på jobb
Filmcrewet har nå beveget seg virkelig opp i høyden.
Med hele Ringebu i bakgrunnen, skal Norges mest
dekorerte fireårige dølahingst, Stensliguten, eid av
Frode og Sunniva Myrvang Odlo, ut i full galopp over
jordet. Og Stensliguten, ja han viser seg som en
skikkelig gromgut, leverer varene til fulle og ser ut til å
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- Jeg skulle gjerne gjort noe slikt i Elverum også, sier
Lars Mytting, som er klar på at skrivingen har fungert

- Det er så artig å se hvordan de jobber, sier Lars, og

nettopp fordi han satt i Elverum.

kikker bortover mot regissør Henrik og fotografbroren
Oscar Dahlsbakken. De to overlater som vanlig ikke

- Skulle jeg skrevet «Søsterklokkene» her, tror jeg at jeg

noe til tilfeldighetene, men har samtidig alltid et smil og

ville blitt for mye korrigert av realitetene og nåtiden. I

en rosende kommentar på lur til de andre på settet.

Elverum kunne jeg dikte friere og bevare stedet som et
drømmelandskap, sier han, mens Henrik ser på de

Ikke noe fasitsvar

siste opptakene.

Og gradvis vokser scenene fram. Møysommelig filmet

- Lars skriver veldig skildrende, så det er lett å tenke

slik at man ikke skal vise karakterene for tydelig, men

scener. Hele denne boka kunne godt vært filmet, eller

presentere spennende stemninger.

kanskje helst vært en serie i flere episoder, smiler han.

- Folk skal fortsatt få skape sine egne bilder når de

- Det er fascinerende å se hvordan mediene utfyller

leser, så vi gir ikke noe fasitsvar og viser heller ikke

hverandre, sier Lars. Jeg kan bruke masse tid på å

ansikter. Men forhåpentligvis gir dette et bilde av

beskrive hvordan klangen i kirkeklokkene høres ut, noe

spenningen i boka, samtidig som vi får vist fram stedet

man klarer på to sekunder på film. Å få hesten til å

der det hele startet. Det siste er det viktigste for meg,

sparke på kommando så snøen som vi har hentet fra

sier Lars.

Kvitfjell spruter, derimot, er mer krevende. Akkurat det
går fint med ord!

Nybakt brød
Image info:
Han er dypt takknemlig for all støtten han har fått i
lokalsamfunnet. Fra statistene som har tatt seg fri for

STERKT: Da Heknesøstrene kom gående langs vegen,

å stille opp, til utlån av bygninger og jorder og servering

fikk jeg gåsehud, sier forfatter Lars Mytting.

av nybakt brød med ekte rauost. Statistene på sin side,

Romanfigurene han har hatt i hodet sitt, sto fram som

er like stolte av Lars og måten han løfter fram den

virkelige under filminnspillingen denne uka.

lokale historien på.
STEMNINGER: Et begravelsesfølge står stille på
- Det er både meningsfylt og morsomt å være med på

kirkegården utenfor Ringebu stavkirke.

dette, sier Kristin Anita Johnsen og Gunhild Wetterhus

Stemningsbildet skal med i filmtraileren for Lars

Sylte.

Myttings nyeste bok, «Søsterklokkene». Vi fikk være
med bak kulissene under opptakene. Traileren vil bli

- Nå har vi da også fått lyst til å lese boka, smiler 14-

vist på digitale flater, men kan også dukke opp på tv

åringene Ida Sofie Kleven og Ina Haug. De tror en slik

etter hvert. Målet er å invitere leseren inn i boka.

filmtrailer så absolutt kan nå ut til andre enn dem som
normalt løfter opp ei bok og leser bakpå den i en

GØY: - Vi har kost oss disse dagene, sier statistene (fra

bokhandel.

venstre) Kristin Anita Johnsen, Gunhild Wetterhus
Sylte, Ina Haug og Ida Sofie Kleven.

Skrevet i Elverum
FANGER LYSET: Brødrene Henrik Martin (fra venstre)
Steinsliguten er ferdig for dagen, og nå går turen ned

og Oscar Dahlsbakken i samtale med innspillingsleder

til prestegården.

Anders Reime under opptakene ved Ringebu stavkirke.
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FORNØYD: Lars Mytting og regissør Henrik Martin
Dahlsbakken har en god tone utenfor prestegården i
Ringebu.
GJORDE JOBBEN: Guten og Sunniva Odlo Myrvang fra
Ringebu roer ned før et nytt opptak i galopp.
STOLTE: - Selvfølgelig ville vi være med på dette, sier
statistene.
STERKT: Heknesøstrene dukker opp.
GJORDE JOBBEN: Guten og Sunniva Odlo Myrvang fra
Ringebu roer ned før et nytt opptak i galopp.
STEMNINGER: Et begravelsesfølge står stille på
kirkegården utenfor Ringebu stavkirke.
Stemningsbildet skal med i filmtraileren for Lars
Myttings nyeste bok, «Søsterklokkene». Vi fikk være
med bak kulissene under opptakene. Traileren vil bli
vist på digitale flater, men kan også dukke opp på tv
etter hvert. Målet er å invitere leseren inn i boka.
GØY: - Vi har kost oss disse dagene, sier statistene (fra
venstre) Kristin Anita Johnsen, Gunhild Wetterhus
Sylte, Ina Haug og Ida Sofie Kleven.
STERKT: Heknesøstrene dukker opp.
FORNØYD: Lars Mytting og regissør Henrik Martin
Dahlsbakken har en god tone utenfor prestegården i
Ringebu.
© Østlendingen Pluss
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/0BzpIEz
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- Dugnadsinnsatsen er aldeles frakk
 Dølen. 11.10.2018. Side: 2-3
SILJE JOSTEN LIEN

Denne veka kjem Lars Mytting sitt univers i
«Søsterklokkene» til live i Ringebu. Resultatet skal bli
ein trailer, men av ein litt annan art enn den du oftast
ser.
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«Beintøft» er en aksjon i regi av
Miljøagentene – miljøorganisasjonen for barn, som i september
engasjerte 46 000 elever fra hele

landet til å reise miljøvennlig til
skolen. 1. klasse ved Midtbygda
skole i Sør-Fron ble trinnvinnere
i Oppland, og får 5 000 kroner i
premie, som skal komme elevene
til gode.
Elevene ble underveis oppfordret til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Den aller beste
klassa i landet vinner 30 000

Flyforbud under øvelse
kroner. I tillegg får de beste 1. til
7.-klassene nasjonalt en premie
til en verdi av 5 000 kroner.
Ifølge Miljøagentene ble «konsekvensen» av de miljøvennlige
reisene at elevene sparte totalt
152 148 kilo CO2.
I Oppland vant 5. klasse ved
Moen skole i Gran fylkesprisen.
SILJE JOSTEN LIEN

NATO-øvelsen Trident Juncture har allerede
rukket å sette sitt preg på hverdagen flere
steder. Fra slutten av oktober innføres flyforbud i forbindelse med feltøvelsen, restriksjonene gjelder modellfly og luftfartøy som
ikke har fører om bord. Restriksjonene trer i
kraft 25. oktober og vil vare fram til 7.
november. Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med ordinære utrykningsoppdrag
eller øvelser på tilsvarende oppdrag, opplyser Innlandet politidistrikt.

• Lovprisar lokalt engasjement
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– Dugnadsinnsatsen er aldeles frakk
Denne veka kjem Lars
Mytting sitt univers i
«Søsterklokkene» til live i
Ringebu. Resultatet skal
bli ein trailer, men av ein
litt annan art enn den du
oftast ser.
– Kan vi få inn meir støv? Alle
klare? Da køyrer vi igjen! Kom
igjen, vi ligg bak skjemaet!
I kyrkjebenkene i Ringebu
stavkyrkje sit ei lita forsamling
med blikket festa på presteryggen der framme. Dei skil seg frå
dei som gjerne dukar opp i kyrkja til vanleg, med ullklede,
skaut og lange stakkar.

GRÅTASS: Fra venstre; Hans Steig, Pål Løkkum, Jul Guttuhaugen, Jon Romsås, og Britt Karen Hagen.
Traktoren er blitt døpt til «Fergie» av betjeningen, et treffende navn for en gammel Massey
Farguson.

– Artig å sjå

Denne oktobermorgonen er
dei lokale statistane med på
noko ganske så nytt – innspelinga av ein boktrailer, som skal
promotere Lars Mytting si siste
bok, «Søsterklokkene».
– På film kan du vise noko på
eit par sekund, som kanskje tek
to eller ti boksider på å få fram,
men så er det også motsett. Alt
handlar uansett om å fortelje.
Det er artig å sjå korleis dette
blir, seier forfattaren, som sjølv
er med på innspelinga.
Han er tydeleg på at det heile
ikkje hadde vore mogleg å få i
stand, hadde det ikkje vore for
den lokale entusiasmen og dugnadsviljen i Ringebu.

• Fikk «Fergie» for halve prisen

Gråtass er stas
På Linåkertunet på Fåvang
har de gått til innkjøp av
egen traktor. Ikke en ny
og moderne traktor, men
en Gråtass fra 50-tallet.
Den vekker gamle minner hos
beboerne og mange av «gubbene» som bor på Linåkertunet
har kjørt en slik traktor før i
tida.

Roser lokalt engasjement

Dølen arbeider etter Vær
Varsam-plakatens reglar for
god presseskikk.
Den som meiner seg ramma av
urettmessig avisomtale, blir
oppmoda til å ta kontakt med
redaksjonsleiinga.
Pressens faglege utval er eit
klageorgan, oppnemnt av
Norsk Presseforbund, som
behandlar klager mot pressa i
presse-etiske spørsmål.
Adr.: Rådhusgata 17,
0158 Oslo.
Tlf. 22 40 50 40.

Mange personar har vore i
sving lokalt, både under planlegginga og i samband med
sjølve innspelinga.
– Dugnadsinnsatsen i bygda
er aldeles frakk. Dette er ein
del av bygda si felleshistorie.
Det hadde ikkje vore mogleg å
gjere det så tydeleg med den
førre boka, men her er historia
så forankra lokalt, seier Mytting.
Han sitt ikkje nødvendigvis
med ei klar oppskrift på korleis
alt ser ut.
– Eg ser det ikkje helt klart
for meg. Ei historie kan forteljast på fleire måtar. Eg visste
ikkje kva for drakter dei hadde

STATISTAR: Selma Mytting, Ida Sofie Kleven og Ida Haug synst det er spennande å sjå korleis ein
produserer film. Dei tre er blant statistane til den nye boktraileren, dei fleste lokale folk.
BEGGE FOTO: SILJE JOSTEN LIEN

Kjøpt for halve prisen
på seg da eg skreiv boka, men
dette stemmer jo, seier han og
peiker på statistane.

– Eigentleg litt kult

Blant dei står Ina Haug, Ida Sofie Kleven og Selma Mytting,
sistnemnde dotter av forfattaren.
– Det hadde ikkje blitt så veldig godt mottatt på skulen, om
vi kom att med desse kleda,

men det er litt morosamt, seier
Kleven.
– Det er gammaldags, men
eigentleg litt kult, seier Mytting.
Dei tre synst det er spennande
å vere med på innspelinga.
– Ein får eit inntrykk av korleis dei jobbar i denne bransjen, det er veldig artig.
Ein annan som er spent, er
marknadssjef i Gyldendal, Ha-

rald Fougner.
– Det er jo fyrste gong vi gjer
dette. Det blir nok ikkje noko vi
gjer med kvar bok, men det er
spennande å teste ut.
Han ønsker ikkje å seie noko
om kostnaden, men understrekar at det er ei investering i
boka, som så langt er seld til sju
land og snart omsett til tysk.
SILJE JOSTEN LIEN
silje@dolen.no

OPPTAK: For å ikkje øydeleggje fantasien hjå lesarane, vil ikkje
filmen vise andletet til statistane. Her pratar regissør Henrik
Martin Dahlsbakken med statistane.

Avdelingsleder for demensavdelingen på Linåkertunet Britt
Karen Hagen forteller at på en
arbeidsplass med mange damer ble det mange ideer om
tiltak og aktiviteter som passet
de kvinnelige beboerne best.
– Det blir jo ofte slik at damer
tenker på damer og vi har masse tilbud og aktiviteter tilpasser
damene som bor her. Men vi så
jo at karene manglet noe som
var «sitt eget». Med ideen om
noe for karene ble annonser

saumfart og fulgt med argusøyne. Da denne Gråtassen fra
1954 dukket opp til salgs hos en
kar i Østerdalen var jeg på telefonen kjapt. Da jeg presenterte
årsaken og formålet med min
telefon, ble jeg overrasket. Selgeren Sverre Sørensen likte
ideen så godt at han der og da
slo av på prisen med det halve.
Vi ble naturligvis enige om handelen og traktoren kom hit til
Linåkertunet, forteller Britt Karen.

Skal kjøres med

Da Dølen var på besøk var en
gjeng seniorer samlet for å
være med på bilde sammen
med traktoren.
På spørsmål om de hadde
kjørt en slik traktor og jobbet
med
traktorkjøring
og
gardsarbeid,var det mange som
humret – å jau’ra gut, oss ha
det vet du.
– Vi har fått klar beskjed om at
den må kjøres med slik at den
ikke står og tørker. Den må kjø-

res så olje og fett får smurt maskineriet,
var
beskjeden,
forteller Britt Karen.
Inn i sansehagen
Til våren skal Gråtassen plasseres i en ny sansehage der den
skal få være midtpunktet. Det
skal plantes bærbusker og
grønnsaker rundt den, og området skal appellere både til
damene og karene på Linåkertunet. Ringebu kommune har
bevilget midler til prosjektet.
Det dukker opp gamle minner
om hverdag og fest når beboerne ser en slik traktor. Utover
på 50-tallet ble det flere og flere
Gråtasser på gardene - traktoren som er selve symbolet på
moderniseringen av norsk
landbruk.
OLE M. NYBAKKEN
post@dolen.no

Mytting, sistnemnde dotter av forfattaren.
- Artig å sjå
Denne oktobermorgonen er dei lokale statistane med
på noko ganske så nytt - innspelinga av ein boktrailer,
som skal promotere Lars Mytting si siste bok,
«Søsterklokkene».
- På film kan du vise noko på eit par sekund, som
kanskje tek to eller ti boksider på å få fram, men så er
det også motsett. Alt handlar uansett om å fortelje. Det
er artig å sjå korleis dette blir, seier forfattaren, som
sjølv er med på innspelinga.
Han er tydeleg på at det heile ikkje hadde vore mogleg
å få i stand, hadde det ikkje vore for den lokale
entusiasmen og dugnadsviljen i Ringebu.

- Det hadde ikkje blitt så veldig godt mottatt på skulen,
om vi kom att med desse kleda, men det er litt
morosamt, seier Kleven.
- Det er gammaldags, men eigentleg litt kult, seier
Mytting.
Dei tre synst det er spennande å vere med på
innspelinga.
- Ein får eit inntrykk av korleis dei jobbar i denne
bransjen, det er veldig artig.
Ein annan som er spent, er marknadssjef i Gyldendal,
Harald Fougner.
- Det er jo fyrste gong vi gjer dette. Det blir nok ikkje
noko vi gjer med kvar bok, men det er spennande å
teste ut.

Roser lokalt engasjement
Mange personar har vore i sving lokalt, både under
planlegginga og i samband med sjølve innspelinga.

Han ønsker ikkje å seie noko om kostnaden, men
understrekar at det er ei investering i boka, som så
langt er seld til sju land og snart omsett til tysk.

- Dugnadsinnsatsen i bygda er aldeles frakk. Dette er
ein del av bygda si felleshistorie. Det hadde ikkje vore
mogleg å gjere det så tydeleg med den førre boka, men
her er historia så forankra lokalt, seier Mytting.
Han sitt ikkje nødvendigvis med ei klar oppskrift på
korleis alt ser ut.

© Dølen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Les hele nyheten på http://ret.nu/Zd5IHl43

- Eg ser det ikkje helt klart for meg. Ei historie kan
forteljast på fleire måtar. Eg visste ikkje kva for drakter
dei hadde på seg da eg skreiv boka, men dette
stemmer jo, seier han og peiker på statistane.
- Eigentleg litt kult
Blant dei står Ina Haug, Ida Sofie Kleven og Selma
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Her møter Lars Mytting romanfigurene sine for første gang
 Hadeland Pluss. 09.10.2018 22:28
Kari Utgaard

- Helt surrealistisk, sier Lars Mytting når han står
ansikt til ansikt med presten Kai Schweigaard i
Ringebu stavkirke. I kirkerommet er det hektisk
aktivitet. Midtgangen er belagt med skinner, der et
kamera skyves fram og tilbake.
Store lyskastere ute sørger for riktig lys gjennom
vinduene. Innspillingsleder Anders Reime gir
instruksjoner til kirkelyden.
Første gang
Et stort team fra Gyldendal forlag, Try reklamebyrå og
filmproduksjonsselskapet Tangrystan er i Ringebu for
å lage reklamefilm for Lars Myttings «Søsterklokkene»,
skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Forlaget har aldri
gjort noe liknende før.
Det har heller ikke Lars Mytting.
- Jeg visste ikke at det var så nøye, sier han, og blar i ei
tjukk blekke der alle scener og lokasjoner er beskrevet
til minste detalj.
- Se, de har til og med vurdert kirka i forskjellig lys.
Den siste timen har han sittet i sakristiet sammen
med folk fra Try og Gyldendal og fulgt innspillingen via
en tv-skjerm. Den gigantiske kirkeklokken i sakte kino
og bildene av bøyde nakker mens kamera sklir
framover mellom kirkebenkene er smått overveldende.
Det er som å være i fortellingen, 150 år tilbake i tid.
- Artig å være med
- Jeg ser ikke alt helt tydelig for meg når jeg skriver,
men dette virker helt riktig. Det rareste var da dere gikk
ned mot kirka, som et følge fra den tida, sier Mytting
ute på kirkebakken etterpå.
Blant aktørene i filmen er datteren Selma (16). I går var

hun med pappa på rypejakt i Fåvang-fjellet. I dag har
hun rollen som hostende jente i kirken, sammen med
Ida Sofie Kleven og Ina Haug.
Stort sett alle aktørene er lokale. Wenche Blix Rudi,
Janke Meyer, Ole Asmund Sylte, Gunhild Wetterhus
Sylte og Kristin Anita Johnsen er alle kledd i tidsriktige
klær fra kostymelageret til NRK. De synes det er stas å
være med og visualisere en historie de føler tilknytning
til.
- Og det er interessant å se hvor mye arbeid som skal
til for 50 sekunder film. Herre min hatt, sier Janke
Meyer.
Senere på dagen får hun besøk av teamet hjemme. De
skal filme veving.
- To eldre damer har ordnet veven. Det kunne ikke jeg,
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filmen, men innrømmer at det er fascinerende å se
hvordan du med kameravinkel og lys kan skape en

Andre har bidratt med alt fra spader til hester. Scener

stemning i løpet av sekunder.

spilles inn både i Klokkergarden, på Myrvang gard og
Gildesvollen skole. Den lokale dugnadsinnsatsen

- I ei bok trenger jeg 15-20 sider å få til det samme,

imponerer. Når det skal forberedes til «gravøl», eller

konstaterer han.

brannalarmen går ved en feil, ordner Nils Magne
Mathisen og kirketjener Jan Helge Jonhaugen opp.

Å jobbe med tekst kan også være enklere. Før hver
takning i kirken har en assistent løpt opp midtgangen

Betydelig investering

og kastet støv, for å få det riktige lyset.

20 personer er med på settet. Opptakene pågår i to

- Det kunne jeg fått til med én velformulert setning, sier

dager, fra tidlig morgen til sent på kveld. I tillegg er det

Mytting.

lagt ned et stort arbeid i forberedelser og planlegging.
Resultatet blir en trailer på 50-60 sekunder, som skal

Han synes det er artig at utgangspunktet er ei historie

promotere «Søsterklokkene» på ulike flater.

fra bygda.

Regissøren er Henrik Martin Dahlsbakken, for tiden

- Så har jeg arbeidet med den en stund. Nå er den

aktuell med thrilleren «En affære». Ryktet sier at Per

tilbake her. Sirkelen er sluttet.

Arne Glorvigen jobber med musikken.
5. november skal Lars Mytting bokbades på biblioteket
Hvor mye det koster å promotere «Søsterklokkene» på

i Gran.

denne måten, vil ikke markedssjef Harald Fougner i
Gyldendal si.

Image info:

- Det er betydelig investering. Vi kan ikke gjøre dette

Wenche Blix Rudi, Ole Asmund Sylte, Gunhild

med alle bøker.

Wetterhus Sylte, Janke Meyer og Kristin Anita Johnsen
synes det er artig å være med å lage film av en lokal

- Hvorfor ville dere lage en trailer?

historie. Lars Mytting var først «blyg» over alt styret. Men det er jeg ikke lenger. Det er artig å vise dette

- Vi tenkte at hvis det var noen bok med en episk

fram, og at folk blir krye, sier han.

fortelling som kunne nå ut til det brede lag, så var det
boka til Lars. Så vi ville gjøre noe ekstra. Å lage en

Kirketjener Jan Helge Jonhaugen er bekymret for om

trailer var Trys idé, sier han.

varmen fra lyskasterne kan gi utslag på
overvåkingsalegget i veggene. Ingen fare, sier

- Boka til Lars Mytting er veldig visuell, påpeker Håvard

teknikeren.

Wibye og Einar Fötschl i Try.
Regissør Henrik Martin Dahlsbakken forbereder
- Ringen er sluttet

opptak i Ringebu stavkirke.

Forfatteren selv er ikke redd for at levende bilder skal

I sakristiet foreleser Lars Mytting om historiske

ødelegge leseopplevelsen for folk. I den ferdige filmen

detaljer mellom tagningene. Fra venstre Håvard Wibye

blir det for eksempel ingen framtredende ansikter.

og Einar Fötschl i Try, Harald Fougner og Parisa Vaziri
fra Gyldendal, Trine Stang Hox, Robin Krûger og

Mytting bedyrer at han ikke får lyst til å konvertere til

produsent Gry Sætre i Tangrystan.
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- Helt surrealistisk, sier Lars Mytting når han møter
presten Kai Schweigaard (alias Eivind Sperre) i Ringebu
stavkirke.
Selma Mytting (til venstre) ladet opp til filminspilling
på rypejakt med pappa dagen før. Både hun, Ida Sofie
Kleven, Evind Sperre og Ina Haug har erfaring fra
amatørteater.
Fact-box:
LANDET RUNDT
Landet rundt skal speile de beste artiklene fra de andre
Amedia-avisene i Norge.
Hadeland legger ut flere saker for å gi våre lesere et
innblikk i nyheter, hendelser og kuriøse saker fra vårt
langstrakte land.
Derfor finner du kanskje en sak fra Alta, Bergen eller
Fredrikstad på hadeland.no.
© Hadeland Pluss
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/o9tBWHQk
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- Dugnadsinnsatsen er aldeles frakk
 Dølen Pluss. 09.10.2018 15:40. Oppdatert 22:05
Silje Josten Lien silje@dolen.no Silje Josten Lien silje@dolen.no

Denne veka kjem Lars Mytting sitt univers i
«Søsterklokkene» til live i Ringebu. Resultatet skal bli
ein trailer, men av ein litt annan art enn den du oftast
ser. - Kan vi få inn meir støv? Alle klare? Da køyrer vi
igjen!
Kom igjen, vi ligg bak skjemaet!
I kyrkjebenkene i Ringebu stavkyrkje sit ei lita
forsamling med blikket festa på presteryggen der
framme. Dei skil seg frå dei som gjerne dukar opp i
kyrkja til vanleg, med ullklede, skaut og lange stakkar.
- Artig å sjå
Denne oktobermorgonen er dei lokale statistane med
på noko ganske så nytt - innspelinga av ein boktrailer,
som skal promotere Lars Mytting si siste bok,
«Søsterklokkene».
- På film kan du vise noko på eit par sekund, som
kanskje tek to eller ti boksider på å få fram, men så er
det også motsett. Alt handlar uansett om å fortelje. Det
er artig å sjå korleis dette blir, seier forfattaren, som
sjølv er med på innspelinga.
Han er tydeleg på at det heile ikkje hadde vore mogleg
å få i stand, hadde det ikkje vore for den lokale
entusiasmen og dugnadsviljen i Ringebu.
Med «interngjøgleri» og felleseige frå Ringebu som
ramme
Heilt lokalt går heim overalt
Lars Mytting var redd det ville bli for lokalt og for
mykje interngjøgleri, i den fyrste romanen han skreiv,
Hestekrefter.
Roser lokalt engasjement
Mange personar har vore i sving lokalt, både under

planlegginga og i samband med sjølve innspelinga.
- Dugnadsinnsatsen i bygda er aldeles frakk. Dette er
ein del av bygda si felles historie. Det hadde ikkje vore
mogleg å gjere det så tydeleg med den førre boka, men
her er historia så forankra lokalt, seier Mytting.
Han sitt ikkje nødvendigvis med ei klar oppskrift på
korleis alt ser ut.
- Eg ser det ikkje helt klart for meg. Ei historie kan
forteljast på fleire måtar. Eg visste ikkje kva for drakter
dei hadde på seg da eg skreiv boka, men dette
stemmer jo, seier han og peiker på statistane.
- Eigentleg litt kult
Blant dei står Ina Haug, Ida Sofie Kleven og Selma
Mytting, sistnemnde dotter av forfattaren.
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Omfattande: Det er mange detaljar som skal på plass i
- Det hadde ikkje blitt så veldig godt mottatt på skulen,

ei slik innspeling. Her ser Lars Mytting på dreieboka

om vi kom att med desse kleda, men det er litt

saman med Kristin Anita Johnsen. Foto: Silje Josten

morosamt, seier Kleven.

Lien

- Det er gammaldags, men eigentleg litt kult, seier

Kulisse: Stavkyrkja i Ringebu er ein viktig del av

Mytting.

filminnspelinga. Foto: Silje Josten Lien

Dei tre synst det er spennande å vere med på
innspelinga.

© Dølen Pluss
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

- Ein får eit inntrykk av korleis dei jobbar i denne
bransjen, det er veldig artig.

fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/sAuBcHI

Ein annan som er spent, er marknadssjef i Gyldendal,
Harald Fougner.
- Det er jo fyrste gong vi gjer dette. Det blir nok ikkje
noko vi gjer med kvar bok, men det er spennande å
teste ut.
Han ønsker ikkje å seie noko om kostnaden, men
understrekar at det er ei investering i boka, som så
langt er seld til sju land og snart omsett til tysk.
Søsterklokkene har klang til meir enn éi bok
Dølen si bokmelding av den nye boka frå Lars Mytting
Image-text:
Pause: Scena inne i stavkyrkja er klar og statistane har
fått ei pause. Forfattar Lars Mytting følger innspelinga i
Ringebu denne veka. Foto: Silje Josten Lien
Statistar: Selma Mytting, Ida Sofie Kleven og Ida Haug
synst det er spennande å sjå korleis ein produserer
film. Dei tre er blant statistane til den nye boktraileren,
dei fleste lokale folk. Foto: Silje Josten Lien
Opptak: For å ikkje øydeleggje fantasien hjå lesarane,
vil ikkje filmen vise andletet til statistane. Her pratar
regissør Henrik Martin Dahlsbakken med statistane.
Foto: Silje Josten Lien
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Originaltitler og andre titler
 Bok365. 06.10.2018 08:30
Atle Nielsen

Bøker vandrer over landegrensene og får nye titler på
nye språk. Ukens quiz byr på noen tittelutfordringer,
både gamle og nye. Lykke til.
Originaltitler og andre titler
Tidsfrist: 0
Quiz-summary
0 of 12 questions completed
Spørsmål:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Information
Originaltitler og andre titler

Du har allerede gjennomført quizen før. Derfor kan du
ikke starte den på nytt.
Quiz is loading...
You must sign in or sign up to start the quiz.
Du må gjøre ferdig følgende quiz, for å starte denne
quiz:
Resultat
0 av 12 spørsmål rett besvart
Din tid:
Tiden har gått
Du har nådd 0 av 0 poeng, (0)
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Hvilken Lars Mytting-roman har tittelen «The Sixteen
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Hemingways «Klokkene ringer for deg» heter hva på

Feil

originalspråket?
-- annonse -For Whom the Bell Tolls
© Bok365

Bells Ringing

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

The Bell Tolls for You

fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/OYU8OOgl
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Og til slutt: John Boynes «The Heart's Invisible Furies»
kom på norsk i høst. Under tittelen?
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Big in Britain
 Bok365. 05.10.2018 11:30. Oppdatert 13:35
Atle Nielsen

Lars Myttings "The Sixteen Trees of the Somme" eller
"Svøm med dem som drukner" er månedens
skjønnlitterære bok hos Waterstones i Storbritannia. I
april var det Maja Lundes bier som fikk
oppmerksomhet på den andre siden av Nordsjøen.
Nå i oktober er det altså Lars Myttings valnøttrær.
Godt synlig: The Sixteen Trees of the Somme.
Den engelske tittelen peker da også på disse trærne
som på mange måter er kjernen i historien som
fortelles i Svøm med dem som drukner. The Sixteen
Trees of the Somme er tittelen på boken, som er
oversatt av Paul Russell Garrett og kommer ut på
forlaget Quercus Publishing i Storbritannia.
Og at det er forfatteren av Norwegian Wood, altså Hel
ved, det handler om, brukes for alt det er verdt i
markedsføringen.
Mysterium
Satses på: Lars Mytting.
I Svøm med dem som drukner/The Sixteen Trees of
the Somme møter vi Edvard, som bor på en fjellgård i
Gudbrandsdalen, men som har en mørk og skjult
historie å bære på. For da Edvard var fire år ble
foreldrene hans funnet omkommet på en avstengt,
skogbevokst fransk slagmark fra første verdenskrig.
Men fireåringen Edvard dukker opp noen dager senere
på på et helt annet sted i Frankrike.
Hva gjorde foreldrene i det avstengte skogholtet, og
var det en tilfeldighet at de tråkket på en gammel
gassgranat fra krigens dager? Og hvem har, til Edvards
bestefars begravelse, sendt dem et praktstykke av en
kiste, snekret i et treverk ingen har sett maken til?
Dette bruker Edvard livet sitt til å finne ut av, og
historien tar ham først til Shetland og så tilbake til

slagmarkene ved Somme. Boken fikk strålende
kritikker her hjemme og fikk også Bokhandlerprisen for
2014.
Satses på
Fascinert: Annabel Romanos i Waterstones Kings
Road.
At den britiske pocketutgaven nå er månedens bok
betyr naturligvis at den satses på i Storbritannias
største bokhandlerkjede. Hos Waterstones i Kings
Road i Chelsea har boken god plass i
vindusutstillingen, og også inne i butikken ligger den i
stabler på «velkomstbordet» rett innenfor døren.
Annabel Romanos hos Waterstones, Kings Road
forteller at hun akkurat har begynt å lese den og at den
virker svært bra.
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- Fascinating, sier hun, og gleder seg til fortsettelsen.
Her hjemme har Lars Mytting stor suksess med sin
nyeste bok, Søsterklokkene, som allerede er under
oversettelse til flere språk, og som kommer ut på tysk
allerede nå i oktober.
Du kan lese om Waterstones Books of the Month her.
-- annonse -© Bok365
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/0dYKdPxm
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Nok en gripende historie fra en fantastisk historieforteller
 Hadeland. 04.10.2018 09:37
Audhild Mosskull, bibliotekar Gran bibliotek

Jeg slukte «Søsterklokkene» på noen få dager, og
sitter nok en gang igjen med denne følelsen av en
fortelling som lever videre inni meg. Hva skjer videre
etter at boka er slutt, hvordan går det med folka og
når kommer fortsettelsen?
Gjennom historien blir alt så levende for meg! Lars
Mytting er en fantastisk historieforteller!
Forfatteren forteller i et intervju med NRK, at han
begynte å lete etter lokale historier i bygdebøker og
kirkebøker. Og i ei gammel kirkebok for hjembygda
hans, Ringebu, kom han over sagnet om
søsterklokkene.
Og det er dette sagnet boka starter med, de to
siamesiske tvillinger, fra gården Hekne og
kirkeklokkene som ble oppkalt etter dem.
Hovedhandlingen finner sted på 1880-tallet med
hovedpersonene, gårdsjenta Astrid Hekne og presten
Kai Schweigaard. Presten, som er prest i Butangen
kirke, en gammel stavkirke, prøver så godt han kan å
være en god prest for menigheten sin, men han synes
det er vanskelig å skjønne seg på folka i denne bygda
langt inni Gudbrandsdalen. Hvorfor jobber de på
jordene på søndagene, for eksempel? Dette vekker
forargelse hos presten.
«Framfust sa hun at dette er bare foregikk i
onnetidene og når det sto om mat til vinters. Mest
gjelder det husmenn,» sa hun. «Særlig de som ikke har
egen hest. Gjennom uka arbeider de på gårdene og så
er det kanskje bare søndagen det er oppholdsvær slik
at de kan få arbeidet på sitt eget bruk.» (s. 46)
Og Astrid forklarer og lærer han etter hvert mye mer
enn å forstå bøndene i bygda.
Så dukker den tyske maleren, Gerhard Schönauer opp.
Han har fått i oppgave, fra de høye herrer i Tyskland, å

sette den opp igjen i Dresden. Men da han vil ta med
seg søsterklokkene også, reagerer Astrid.
«Det var som om slekta, tilbake til Erik Hekne, reiste
seg fra gravene og entes om at hun var deres
sendebud»(s. 133).
Spenningen driver historien framover, og landskapet
males for mitt indre øye mens jeg leser. Sagn, overtro,
bygdehistorie, romantikk. Boka har alt i seg. Og
heldigvis er dette bare den første i en trilogi.
Januar 2015 hadde vi besøk på Gran bibliotek av Lars
Mytting. Det fikk jeg ikke med meg. Nå i november
kommer han tilbake til biblioteket vårt, og skal igjen
bokbades av Jørn Haakenstad. Der skal jeg være!
Image info:

nøye nedtegne Butangen stavkirke, for så å rive den og
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ANBEFALES: «Søsterklokkene» av Lars Mytting
anbefales av Audhild Mosskull, bibliotekar ved Gran
bibliotek.
ANBEFALES: «Søsterklokkene» av Lars Mytting.
Bilde av Audhild Mosskull fra aid
© Hadeland
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/oQBtRzYg
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Forfatter Lars Mytting: - Suksessen preller litt av på meg
 Tara.no. 30.09.2018 00:00

Lars Mytting har solgt over en million eksemplarer av
«Hel ved» og «Svøm med dem som drukner».
Suksessen feiret forfatteren med å spise skoleboller
med mekkekompisene og kjøpe brukt skrot.
Skriver om tøffe jenter
Lars Mytting (50), mannen bak bestselgerne «Hel ved»
og «Svøm med dem som drukner», er ute med sin
fjerde roman, «Søsterklokkene».
Astrid Hekne var så frittalende og hadde en
kunnskapssult og utferdstrang som var uvanlig for
kvinner på 1800-tallet. Hvorfor har du valgt en så sterk
kvinne som hovedperson i din nye roman
«Søsterklokkene»?
- I en roman er det alltid flott å ha personer som
utfordrer andre på flere plan. Men det var enda
viktigere for meg at hun er en jente født kanskje hundre
år før sin tid. Jeg kan fortelle om hverdagslivet hennes,
og at hun drømte om muligheter som vi tar for gitt i
dag, men som var helt fjerne for kvinner på den tiden.
Og ikke minst hvordan det er å opponere mot et
tradisjonelt mannssamfunn.
De bruker uttrykk som at hun var «vanskelig å få
kustus på», derfor var hun ikke så populær blant
potensielle friere. Hun kjemper tappert, men det viser
seg at skjebnen er streng mot henne, mer kan jeg ikke
røpe.
INTERNASJONAL SUKSESS:
Lars Mytting et internasjonalt forfatternavn som har
passert en million solgte eksemplarer og er oversatt til
18 språk. Nå er han klar med en ny roman, som
overbeviser både anmelderne og leserne.
Svein Finneide
Vokste opp med sagn og overtro

Det er veldig mye overtro i boken. Er dette sagn du har
hørt om selv?
- Et par av dem er oppdiktet, men det viktigste av dem
er et faktisk sagn fra hjembygda mi. Sagnene ble meg
fortalt da jeg var liten, de er en del av den muntlige
kulturen i hjembygda mi. Jeg tar meg ganske få
kunstneriske friheter når jeg beskriver livet på 1800tallet, så det meste av det som gjennom boken påstås
å være riktig, er det. At de rev en kirke i 1840 og satte
opp en ny, som er et av hovedelementene i boken, det
skjedde. Og det er blitt fortalt i generasjoner om den
spesielle klangen kirkeklokkene i Ringebu har, og de
heter faktisk Søsterklokkene.
For meg har fiksjonen det best når den utspiller seg i
en ramme av faktiske og kraftige hendelser, da kan jeg
dikte desto mer, juge bedre og større.
Skrev inn slekta
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Klara Mytting er også en av karakterene. Skriver du om
slekten i den nye boken?
- Det er to årsaker til at hun heter Mytting, selv om jeg i
ettertid ikke vet hvor lurt det var. Det ene er at jeg har
lyst til å drive litt ap med virkelighetslitteraturen ved rett
og slett å skrive inn en person med samme etternavn
som meg.
Klara er ingen virkelig person, men boken er full av
gårdsnavn og etternavn fra hjemtraktene mine, noe jeg
gjorde for å få en autentisk smak av Gudbrandsdalen.
Gårdsnavnene var så sterke og betydningsfulle på den
tiden at det var umulig for meg å bruke andre
oppdiktede navn. Fordi mange karakterer i romanen
har lokale etternavn, valgte jeg for skams skyld å bruke
vårt eget til den aller rareste karakteren i boken, hun
som det går hardest utover.
- Både jeg og Harry Hole er litt "lonere", vi liker godt å
være alene
© Tara.no
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/VVKNQ90R
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Mytting-roman inntar «historisk plassering» på britisk
bestselgerliste
 Østlendingen. 16.10.2018 13:29
NTB

Mens «Søsterklokkene» fremdeles ringer høyt på
norske bestselgerlister, gikk Lars Myttings forrige bok
«Svøm med dem som drukner» rett inn på 2. plass på
britiske The Times' bestselgerliste.
Myttings 2014-roman, som på engelsk fikk tittelen
«The Sixteen Trees of the Somme» da den sluppet på
engelsk i fjor, kom tidligere i oktober som paperback.
Dermed bar det i vei til det Myttings norske forlag,
Gyldendal, kaller «en historisk plassering for en norsk,
skjønnlitterær utgivelse».
- Det er en glede å se at bøkene til en så talentfull
forfatter som Lars Mytting når mange lesere
internasjonalt. En andreplass på denne
bestselgerlisten er formidabelt. Jeg tror kanskje
Myttingden eneste norske romanforfatteren som har
kommet så høyt på lista, sier redaksjonssjef for norsk
skjønnlitteratur, Kari Marstein, i en uttalelse.
Britene likte også «Hel ved»-utgivelsen fra Mytting:
«Norwegian Wood», som ble den engelske tittelen, ble
kåret til årets beste sakprosabok under den engelske
bokbransjeprisutdelingen i 2016.
Image info:
Lars Mytting da han i 2014 mottok Bokhandlerprisen
for romanen «Svøm med dem som drukner». Nå har
boken gått inn på 2. plass på The Times'
bestselgerliste. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
© Østlendingen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/bnkcNS4U
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Her møter Lars Mytting romanfigurene sine for første gang
 Gudbrandsdølen Dagningen Pluss. 09.10.2018 14:42
Kari Utgaard

- Helt surrealistisk, sier Lars Mytting når han står
ansikt til ansikt med presten Kai Schweigaard i
Ringebu stavkirke. RINGEBU: I kirkerommet er det
hektisk aktivitet. Midtgangen er belagt med skinner,
der et kamera skyves fram og tilbake.
Store lyskastere ute sørger for riktig lys gjennom
vinduene. Innspillingsleder Anders Reime gir
instruksjoner til kirkelyden, som er full av kjente fjes fra
Ringebu.
Første gang
Et stort team fra Gyldendal forlag, Try reklamebyrå og
filmproduksjonsselskapet Tangrystan er i Ringebu for
å lage reklamefilm for Lars Myttings "Søsterklokkene".
Forlaget har aldri gjort noe lignende før.
Det har heller ikke Lars Mytting.
- Jeg visste ikke at det var så nøye, sier han, og blar i ei
tjukk blekke der alle scener og lokasjoner er beskrevet
til minste detalj.
- Se, de har til og med vurdert kirka i forskjellig lys.
Den siste timen har han sittet i sakristiet sammen
med folk fra Try og Gyldendal og fulgt innspillingen via
en tv-skjerm. Den gigantiske kirkeklokken i sakte kino
og bildene av bøyde nakker mens kamera sklir
framover mellom kirkebenkene er smått overveldende.
Det er som å være i fortellingen, 150 år tilbake i tid.
- Artig å være med
- Jeg ser ikke alt helt tydelig for meg når jeg skriver,
men dette virker helt riktig. Det rareste var da dere gikk
ned mot kirka, som et følge fra den tida, sier Mytting
ute på kirkebakken etterpå.
Blant aktørene i filmen er datteren Selma (16). I går var

hun med pappa på rypejakt i Fåvang-fjellet. I dag har
hun rollen som hostende jente i kirken, sammen med
Ida Sofie Kleven og Ina Haug.
Stort sett alle aktørene er lokale. Wenche Blix Rudi,
Janke Meyer, Ole Asmund Sylte, Gunhild Wetterhus
Sylte og Kristin Anita Johnsen er alle kledd i tidsriktige
klær fra kostymelageret til NRK. De synes det er stas å
være med og visualisere en historie de føler tilknytning
til.
- Og det er interessant å se hvor mye arbeid som skal
til for 50 sekunder film. Herre min hatt, sier Janke
Meyer.
Senere på dagen får hun besøk av teamet hjemme. De
skal filme veving.
- To eldre damer har ordnet veven. Det kunne ikke jeg,
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sier Meyer.
Mytting bedyrer at han ikke får lyst til å konvertere til
Andre har bidratt med alt fra spader til hester. Scener

filmen, men innrømmer at det er fascinerende å se

spilles inn både i Klokkergarden, på Myrvang gard og

hvordan du med kameravinkel og lys kan skape en

Gildesvollen skole. Den lokale dugnadsinnsatsen

stemning i løpet av sekunder.

imponerer. Når det skal forberedes til "gravøl", eller
brannalarmen går ved en feil, ordner Nils Magne

- I ei bok trenger jeg 15-20 sider å få til det samme,

Mathisen og kirketjener Jan Helge Jonhaugen opp.

konstaterer han.

(Artikkelen fortsetter under bildene)

Å jobbe med tekst kan også være enklere. Før hver
takning i kirken har en assistent løpt opp midtgangen

Betydelig investering

og kastet støv, for å få det riktige lyset.

20 personer er med på settet. Opptakene pågår i to

- Det kunne jeg fått til med én velformulert setning, sier

dager, fra tidlig morgen til sent på kveld. I tillegg er det

Mytting.

lagt ned et stort arbeid i forberedelser og planlegging.
Resultatet blir en trailer på 50-60 sekunder, som skal

Han synes det er artig at utgangspunktet er ei historie

promotere "Søsterklokkene" på ulike flater.

fra bygda.

Regissøren er Henrik Martin Dahlsbakken, for tiden

- Så har jeg arbeidet med den en stund. Nå er den

aktuell med thrilleren "En affære". Ryktet sier at Per

tilbake her. Sirkelen er sluttet.

Arne Glorvigen jobber med musikken.
Image info:
Hvor mye det koster å promotere "Søsterklokkene" på
denne måten, vil ikke markedssjef Harald Fougner i

Wenche Blix Rudi, Ole Asmund Sylte, Gunhild

Gyldendal si.

Wetterhus Sylte, Janke Meyer og Kristin Anita Johnsen
synes det er artig å være med å lage film av en lokal

- Det er betydelig investering. Vi kan ikke gjøre dette

historie. Lars Mytting var først "blyg" over alt styret. -

med alle bøker.

Men det er jeg ikke lenger. Det er artig å vise dette
fram, og at folk blir krye, sier han.

- Hvorfor ville dere lage en trailer?
Regissør Henrik Martin Dahlsbakken forbereder
- Vi tenkte at hvis det var noen bok med en episk

opptak i Ringebu stavkirke.

fortelling som kunne nå ut til det brede lag, så var det
boka til Lars. Så vi ville gjøre noe ekstra. Å lage en

Selma Mytting (til venstre) ladet opp til filminspilling

trailer var Trys idé, sier han.

på rypejakt med pappa dagen før. Både hun, Ida Sofie
Kleven, Evind Sperre og Ina Haug har erfaring fra

- Boka til Lars Mytting er veldig visuell, påpeker Håvard

amatørteater.

Wibye og Einar Fötschl i Try.
I sakristiet foreleser Lars Mytting om historiske
- Ringen er sluttet

detaljer mellom tagningene. Fra venstre Håvard Wibye
og Einar Fötschl i Try, Harald Fougner og Parisa Vaziri

Forfatteren selv er ikke redd for at levende bilder skal

fra Gyldendal, Trine Stang Hox, Robin Krûger og

ødelegge leseopplevelsen for folk. I den ferdige filmen

produsent Gry Sætre i Tangrystan.

blir det for eksempel ingen framtredende ansikter.
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- Helt surrealistisk, sier Lars Mytting når han møter
presten Kai Schweigaard (alias Eivind Sperre) i Ringebu
stavkirke.
På bakrommet liker de det de ser.
Kirketjener Jan Helge Jonhaugen er bekymret for om
varmen fra lyskasterne kan gi utslag på
overvåkingsalegget i veggene. Ingen fare, sier
teknikeren.
© Gudbrandsdølen Dagningen Pluss
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/Ps7FgEfi

Side 32 av 175

Nyheter - Gyldendal Norsk Forlag

Uttak 17.10.2018

Nok en gripende historie fra en fantastisk historieforteller
 Hadeland. 28.09.2018. Side: 23
AUDHILD MOSSEKULL Bibliotekar, Gran bibliotek

Anbefaling

kultur

Hadeland

JEG SLUKTE «Søsterklokkene» på noen få dager, og
sitter nok en gang igjen med denne følelsen av en
fortelling som lever videre inni meg. Hva skjer videre
etter at boka er slutt, hvordan går det med folka og når
kommer fortsettelsen? Gjennom historien blir alt så

Anbefaling

audHild
Mossekull

Bibliotekar, Gran bibliotek
anbefaler boka

kirkebøker. Og i ei gammel kirkebok for hjembygda
hans, Ringebu, kom han over sagnet om
søsterklokkene.
OG DET er dette sagnet boka starter med, de to
siamesiske tvillinger, fra gården Hekne og
kirkeklokkene som ble oppkalt etter dem.

61 31 31 31

«Søsterklokkene»
av Lars Mytting

Jeg slukte «Søsterklokkene» på noen få dager, og sitter
nok en gang igjen med denne
følelsen av en fortelling som
lever videre inni meg. Hva
skjer videre etter at boka er
slutt, hvordan går det med
folka og når kommer fortsettelsen? Gjennom historien blir
alt så levende for meg! Lars
Mytting er en fantastisk historieforteller!
ForFatteren Forteller i
et intervju med NRK, at han
begynte å lete etter lokale historier i bygdebøker og kirkebøker. Og i ei gammel kirkebok for hjembygda hans, Ringebu, kom han over sagnet
om søsterklokkene.
og det er dette sagnet boka
starter med, de to siamesiske
tvillinger, fra gården Hekne og
kirkeklokkene som ble oppkalt etter dem.
HovedHandlingen Finner sted på 1880-tallet med
hovedpersonene, gårdsjenta
Astrid Hekne og presten Kai

Schweigaard. Presten, som er
prest i Butangen kirke, en
gammel stavkirke, prøver så
godt han kan å være en god
prest for menigheten sin, men
han synes det er vanskelig å
skjønne seg på folka i denne
bygda langt inni Gudbrandsdalen. Hvorfor jobber de på
jordene på søndagene, for eksempel? Dette vekker forargelse hos presten.
«FraMFust sa hun at dette
er bare foregikk i onnetidene
og når det sto om mat til vinters. Mest gjelder det husmenn,» sa hun. «Særlig de
som ikke har egen hest. Gjennom uka arbeider de på gårdene og så er det kanskje bare
søndagen det er oppholdsvær
slik at de kan få arbeidet på
sitt eget bruk.» (s. 46)
og astrid forklarer og lærer
han etter hvert mye mer enn å
forstå bøndene i bygda.
så dukker den tyske maleren, Gerhard Schönauer opp.
Han har fått i oppgave, fra de
høye herrer i Tyskland, å nøye
nedtegne Butangen stavkirke,
for så å rive den og sette den
opp igjen i Dresden. Men da
han vil ta med seg søsterklokkene også, reagerer Astrid.
«det var som om slekta, tilbake til Erik Hekne, reiste seg
fra gravene og entes om at
hun var deres sendebud …»( s.
133).
spenningen driver historien framover, og landskapet
males for mitt indre øye mens
jeg leser. Sagn, overtro, bygdehistorie, romantikk. Boka
har alt i seg. Og heldigvis er
dette bare den første i en trilogi.
Januar 2015 hadde vi besøk
på Gran bibliotek av Lars Mytting. Det fikk jeg ikke med
meg. Nå i november kommer
han tilbake til biblioteket vårt,
og skal igjen bokbades av Jørn
Haakenstad. Der skal jeg
være!

til lunner: Astrid Nøklebye Heiberg besøker Lunner i anledning eldredagen.

Astrid Nøklebye Heiberg
kommer til eldredagen
årets markering, men vi har de tementet og som president i
Fredag 5. oktober
å sette temaet «Aktive el- Norges Røde Kors.
arrangeres den inter- valgt
Hun er derfor en god repredre» på dagsorden. Befolkninnasjonale eldredagen. gen blir eldre og eldre, og da er sentant for de eldre og temaet
I Lunner vil markerin- det viktig å holde seg aktiv både for årets arrangement.
fysisk og mentalt. Vi har vært så
gen finne sted på
underholdning
og serveheldige å få Astrid Nøklebye
Søndre Oppdalen
Heiberg til foredra om dette te- ring
maet, heter det i ei pressemel- Otto Gustavsen og Karl Iver
grendehus, og foreDæhlen vil sørge for underdragsholder er Høyre- ding fra Karen Hagen.
holdning. De som tar turen vil
kvinnen Astrid Nøkle- aktiv 82-åring
også bli servert lapskaus, kaffe
Nøkleby Heiberg er 82 år og fast og bløtkake.
bye Heiberg.
anne.berit.reinsborg@amedia.no
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«Søsterklokkene» av Lars
Mytting.
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HOVEDHANDLINGEN FINNER sted på 1880-tallet med

tips oss:

Nok en gripende historie fra
en fantastisk historieforteller

historieforteller!

han begynte å lete etter lokale historier i bygdebøker og
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Har du lokale tips eller
ideer om kultursaker som
vi bør gripe fatt i, send
epost til
desken@hadeland.no

Legg inn dine arrangement i vår kalender, eller sjekk hva som skjer i distriktet. Du gjør det
enkelt på: hadeland.no/kalender. Frist for å få med arrangement på Det skjer er klokka 9.00
to virkedager før trykking.

levende for meg! Lars Mytting er en fantastisk

FORFATTEREN FORTELLER i et intervju med NRK, at

kultur

Fredag 28. september 2018

Det er frivilligsentralen, pensjonistforeningen og eldrerådet
som står bak arrangementet.
– Egentlig er det menneskerettigheter som er tema for

møtende vararepresentant på
Stortinget for Høyre. Hun er
psykiater og har hatt sentrale
politiske verv i mange år.
Hun har blant annet bakgrunn som forbruker- og administrasjonsminister, statssekretær i Helse- og omsorgsdepar-

For at alle skal få muligheten
til å ta del i arrangementet, oppfordrer arrangøren de som kjører bil til å ta med se som ikke
har skyss.
På grunn av serveringen er
det påmelding til frivilligsentralen.
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Kirkeklokker, trekantdrama, bygdeliv
 Stavanger Aftenblad. 25.09.2018. Side: 35
STEINAR SIVERTSEN

Bokanmeldelse
BOK: Sanselig og systematisk om et bygdesagn,

KULTUR
Les flere anmeldelser på Aftenbladet.no

sjalusi og sorg.
5
Lars Mytting: Søsterklokkene. Roman. 445 sider.
Gyldendal.

STAVANGER AFTENBLAD · TIRSDAG 25. SEPTEMBER 2018

35

Det vanskelige
barnet

Pedofilt,
incestuøst

Kirkeklokker,
trekantdrama,
bygdeliv

BOK: Rått og hjerteskjærende

BOK: Ingegerd Henriksen smører

BOK: Sanselig og systematisk om et

5

3

Sigmund Jensen

Jan Askelund

Lars Mytting: Søsterklokkene. Roman.
445 sider. Gyldendal.

Maria Kjos Fonn: Kinderwhore. Roman. 231 sider.
Aschehoug.

Ingegerd Henriksen: I min fars hus. Roman.
299 sider. Juritzen.

«Jeg tror jeg kunne blitt lagt fram i retten som bevismateriale, for jeg er resultatet av en forbrytelse,» sier
nittenårige Charlotte Jacobsen i Maria Kjos Fonns
(f. 1990) brutale portrett av henne.
I korte, episodiske tekster skildres en marerittaktig oppvekst uten trygghet og forutsigbarhet. Moren
sliter med angst og ensomhet, vil stort sett bare sove,
og styres av pillemisbruket og programoversikten i
tv. Både mor og datter kler seg i Kinderwhore-kjoler
(«Mamma dyrket en dame som skreik mer enn hun
sang, Courtney Love var min vuggesang»), og stefedrene kommer og går.
Tolv år gammel kommer så den mannen inn i
Charlottes liv som ødelegger det med regelmessige
nattlige voldtekter mens moren ligger i pillerus i naborommet. Heretter blir alt en nedadgående spiral
av dop og rus, prostitusjon og promiskuitet, overdose og selvmordsforsøk. «Livet var en lek, og jeg var
leketøyet».
Femten år gammel er hun et psykiatrisk kasus,
uten at verken læreren, skolebibliotekaren, barnevernet, morens venninne eller andre voksne skjønner at adferdsforstyrrelsene er et rop om hjelp og de
psykososiale vanskene en ren nødvergehandling.
Dette er svært ubehagelig, rystende lesning. Ingen av dem som burde ha fanget det opp og grepet
inn, gjør noe med det. Charlotte blir det vanskelige
barnet som møtes med tvang. Sånn sett minner historien litt om «Glassjenta» som Aftenbladet skrev
om for en tid tilbake. Selv om det ikke er direkte uttalt, må det kunne sies at «Kinderwhore» også er en
skarp kritikk av de som tillater dette å skje, enda de
har både midler og myndighet til å få stanset det.
For til syvende og sist er det Charlotte selv som må
bryte den destruktive spiralen, med hjelp fra en god
venninne, som siden også blir hennes kjæreste.
Sammen får de omsider utrettet det som lærerne,
sosionomene, terapeutene og psykiaterne burde ha
gjort for lenge siden.
Det er jo oppløftende at forfatteren mot slutten
viser så stor tiltro til det norske rettsvesenet at den
skyldige blir straffet for sine forbrytelser, men det
generelle inntrykket er vel det motsatte, altså at
overgrep av denne typen sjelden fører til domfellelse på grunn av bevisets stilling. Og moralen? «La
meg ha det lille livet mitt i fred!»

Hvis formålet med lesningen er å kose seg med en
god roman, skal man styre langt unna Ingegerds
Henriksens debut, «I min fars hus», for den inneholder ikke stort annet enn gru, bigotteri og grotesk
mishandling av mange slag. Helt uavhengig av sitt
tema, er den heller ikke en særlig vellykket romankonstruksjon.
Det går slik: Tid og sted er like etter annen verdenskrig i og omkring Oslo, med trangboddhet og
materiell knapphet, tydelige – også tydelig uttalte
– klassemotsetninger i inntekt, status og språk, der
man («folk flest») blir holdt på plass av sosiale, politiske og religiøse underkuingsmekanismer i en fortielsenes vedvarende, forskremte dressur.
Her lar forfatteren den femårige Catharin selv,
og i jeg-form, fortelle hvordan dagene og nettene
hennes arter seg fram mot seksårsdagen hun frykter hun ikke får oppleve. De domineres av hennes
far, en straffende hustyrann som banker sin kone
og voldtar sin lille datter i lystens, Guds og Hallesbys navn: Igjen og igjen får vi lese hvordan han kler
av både seg og datteren, til å begynne med sammen
med sin kollega, «onkel» Gunstein – som etterhvert
bare forsvinner ut av fortellingen, mens mora bokstavelig talt ser en annen vei.
Den bigotte, snobbete mora er bare opptatt av at
mannen en dag skal bli ferdig med prestestudiet slik
at hun selv blir prestefrue. I mellomtida innprenter
hun jentungen at hun må være snill og lydig og at far
har det så strevsomt, og ellers holde seg borte fra nabobarna. De er arbeiderunger og sikkert kommunister; snakker fælt gjør de også.
Forfatteren smører tjukt og repetitivt på, mens
den traumatiserte, bleike, undervektige og isolerte femåringen med hodepine forteller det hele i sitt
eget språk, med en vrimmel av barnlige «snill» og
«slem», «stygg», «trist», «pent», «redd», «glad i stemmen». Fordi romanen skal bæres av et lite barns
stemme, er teksten sånn sett uten litterære pretensjoner. Men det betyr ikke at den vel voksne forfatteren kan frita seg fra å gi den 300 sider historien en
kunstferdigere dreis.
Men ett sted svinger det. Da tenker Catharin: «Jeg
visste ikke om jeg ville bli voksen. Kanskje det var
verre enn å være barn.» Hun lever alt «en skjebne
verre enn døden».

Den fjerde romanen til Lars Mytting (f. 1968) - han
som folk flest trolig mest forbinder med sakprosautgivelsen «Hel ved» (2011), og som har solgt
over en million bøker på 18 språk – er en frodig
historisk roman med den forviklingsrike hovedhandlingen lagt til en fiktiv bygd i Gudbrandsdalen rundt 1880.
Teksten er konsekvent nøstet sammen og full
av hverdagsrealistisk stoff ispedd magiske, melodramatiske elementer knyttet til sagn og overtro,
kjærlighetens veier og avveier, moralsk svik, sykdom, savn og død.
Det viktigste ledemotivet i romanen er de
malmfulle Søsterklokkene i bygdas forfalne stavkirke fra 1170. De ble støpt da storbonden på Hekle-gården mistet sine to siamesiske tvillinger,
sammenvokst fra hoftene og ned. Han ofret hele
slektens sølvbestikk i støpen, noe som resulterte
i at de to klokkene ga fra seg en makeløs klang,
ofte uten at klokkeren var i kirken når de ringte.
Slik appellerte Søsterklokkene både til sansene,
sterke følelser, kollektiv overtro.
Dette folkloristiske motivet er godt turnert og
knyttes tett sammen med den dramatiske kjærlighetshistorien til Astrid Hekne, den 20-årige
eldstedatteren på gården som flere hundreår tidligere sørget for at Søsterklokkene ble bygd. Hun
har sagt nei til to respektable friere da hun forelsker seg i Kai Schweigaard, bygdas nyankomne
prest, for deretter å falle for Gerhard Schönauer,
den tyske arkitekten som har fått i oppdrag å tegne den lokale stavkirken som skal rives, fraktes til
Dresden og gjenoppbygges på sachsisk jord.
Da Astrid får vite at også Søsterklokkene skal
fjernes fra bygda, legger hun en plan som får
skjebnetunge konsekvenser for både henne selv,
presten og den tegnende arkitekten. Utfallet av
trekantdramaet og det tyskstyrte prosjektet, inspirert av maleren I. C. Dahl og hans interesse
for norske stavkirker, bør ikke røpes, men den
historien som utfolder seg, er et historisk forankret melodrama som garantert vil kunne appellere til mange lesere. Mye er ømt og heftig formidlet, fantastiske elementer veksler med beinhard realisme, livet i en fattig bygd mot slutten
av 1800-tallet avdekkes i detalj, teksten er elegant komponert, og dikterspråket fengsler med
sin blanding av standard bokmål, ledig dialekt,
tysk og oppdiktete begreper med magisk, fantasieggende klang.
Da får en heller bære over med dikterens hang
til det romantisk svermeriske.

om overgrep og omsorgssvikt.

vel tjukt på i sin lettleste, enkle
og ubehagelige første roman.

bygdesagn, sjalusi og sorg.
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Leter etter ringbygginger til å spille i Mytting-film
 Gudbrandsdølen Dagningen Pluss. 22.09.2018 10:57
Kristin Veskje

- Vi ønsker oss lokale folk, sier produksjonsselskapet
som skal lage en trailer om Lars Mytting sin
boksuksess Søsterklokkene.
RINGEBU: - Vi skal i gang med en kjempe spennende
filmproduksjon i Ringebu, og ønsker oss helt klart
lokale folk i rollene, sier Brita Synnøve Holt Vistnes i
produksjonsselskapet Tangrystan Production.
- Vi leter etter de som kan tenkt seg å være med som
skuespillere. Du trenger absolutt ingen erfaring med
skuespill, det viktigste er at de har lyst til å være med
og at de har riktig hår. Vi skal ikke filme ansikter, siden
vi skal lage en trailer for en bok. For vi ønsker ikke
ødelegge fantasien til leseren, opplyser
produksjonsselskapet. Det er mange roller som skal
bekles.
- Dette skal være en reklamefilm for boken og skal ta
utgangspunkt i handlingen i boka, sier Vistnes.
Innspillingen skal skje 9. og 10. oktober og dette skal
selvsagt skje i området ved Ringebu stavkirke.
Filmen skal bli 50 sekunder lang og vil bli publisert i

fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/IZPKt3x

sosiale medier, på interaktive plakater på, kino og på tv.
Regissør for filmen er Henrik Martin Dahlsbakken.
Image info:
Ringbyggingene gikkk mann av huse da Lars Mytting
presenterte den nye boka si i Ringebu. Nå får de
muligheten til å spille i en film om boka.
Ringbyggingene Knut Evesen og Inge Asphoug
sammen med forfatter Lars Mytting under
boklanseringen. Kanskje blir de med i filmen?
© Gudbrandsdølen Dagningen Pluss
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
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Søker skuespillere til Søsterklokkene med riktig hår!
 Dølen. 21.09.2018 16:56
TONE SIDSEL SANDEN

Tangrystan productions ønsker lokale skuespillere til
trailer om Søsterklokkene. Produksjonsselskapet skal
i gang med en spennende filmproduksjon den 9. og
10. oktober.
Da skal nemlig filminga til en trailer om Søsterklokkene
startes opp, og i den anledning søker
produksjonsselskapet etter lokale skuespillere som
kan bidra.
- Vi leter etter lokale folk som kunne tenkt seg å være
med som skuespillere. En trenger absolutt ingen
erfaring med skuespill, det viktigste er at du har lyst til
å være med og at du har riktig hår!, skriver Brita
Synnøve Holt Vistnes i selskapet i pressemeldinga.
På salgstoppen med Søsterklokkene
Etter tre uker på salgslistene er Lars Mytting på topp,
andre uka på rad.
Med «interngjøgleri» og felleseige frå Ringebu som
ramme
Heilt lokalt går heim overalt
Lars Mytting var redd det ville bli for lokalt og for
mykje interngjøgleri, i den fyrste romanen han skreiv,
Hestekrefter.
Filmes ved stavkirka
Det er Henrik Martin Dahlsbakken, som også er
premiereklar med spillefilmen En affære den 5.
oktober, som har regien på filmen.
Det skal ikke filmes ansikt i traileren om boka
Søsterklokkene.
- Vi skal lage en trailer for en bok, og ønsker ikke å
ødelegge fantasien til leserne, sier Holt Vistnes.

Det skal også finnes en persn til hovedrollen som
presten Kai.
Filmen skal spilles inn i nærområdet rundt Ringebu
stavkirke, og hver scene varer i ca. to timer, i følge
selskapet.
Filmen skal vare i 50 sekunder, og den skal publiseres
på sosiale medier, på interaktive plakater i
bokhandelen, på kino og på TV.
Bilder og kontaktinformasjon ønsker selskapet at de
framtidige skuespillerne sender på mail. Mer
informasjon kan en finne på Ringebu kommune sine
hjemmesider.
Image-text:
Nå skal det filmes trailer for boka Søsterklokkene, og
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det søkes etter lokale skuespillere. Foto: Guro
Vollen/Arkiv
© Dølen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/5frDsrSA
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På salgstoppen med Søsterklokkene
 Dølen. 20.09.2018. Side: 22
GURO VOLLEN

Etter tre veker på salslistene er Lars Mytting på topp,
22 TORSDAG 20. SEPTEMBER 2018 DØLEN

andre veka på rad.

På salgstoppen med Søsterklokkene
Etter tre veker på salslistene er Lars Mytting på
topp, andre veka på rad.

Søsterklokkene, som solgte over 600 eksemplar bare i
Ringebu lanseringshelga, har nå vært nummer en i to
uker. På plassen bak ligger Unni Lindell og på tredje
plass Lars Saabye Christensen.
Til nettstedet bok365.no er det en overrasket forfatter
som uttaler seg første uka på topp på boklista for
skjønnlitteratur.
- Ja, det gikk durabelig fort. Som forfatter går jeg ikke
og beregner salg eller håper på noe spesielt, det må gå
som det går. Og nå gikk det veldig bra. Dessuten er jeg

POP: Søsterklokkene er den mestselgende skjønnlitterære boka,
to uker på rad. ARKIVFOTO: GURO VOLLEN

egenhånd og jeg har vært spent på hvordan den ville
greie seg, sier Mytting til nettstedet forrige uke. Det er
bokhandlerforeningen som utarbeider salgslisten.
© Dølen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler

GURO VOLLEN

Fikk endelig være med på hardcorefe
Da tidenes andre Harpefoss Hardcorefestival gikk
av stabelen, fikk også de
mindreårige musikkentusiastene slippe inn på
konsert. Det passet de
yngste deltakerne perfekt.
– Jeg har på sånn fordi det ikke
skal bli så høy musikk, forteller
Colin Myren Heide (snart 5),
mens han peker på de grønne
øreklokkene sine.
Bassen durer i vegger og vinduer, inne i den gamle gymsalen på Sør-Fron ungdomsskole
har bandet Oberst nettopp begynt å spille. Lillesøster Nelly
på to år har det travelt med å
komme seg inn igjen.
Sist helg var det duka for tidenes andre Harpefoss Hardcorefestival, med musikk av det
tyngre slaget, som hardcore,
punk og noise.
Lørdagens konsert i gymsalen,
som var åpen for alle, var ny av
året og en tilskudd som falt i
god jord hos de yngste deltakerne.
– Jeg syns det er helt supert
at de får til en slik nisjefestival.
Når ungene fikk høre at det ble
en konsert der de kunne få
være med og høre på musikk
som den onkel Jompi spiller,
begynte de å glede seg, forteller mamma Ida Myren.
Musikken skremmer ikke de
små tilhørerne, tvert imot.
– De syns det er tøft når de
kan headbange, rulle rundt på
golvet og hoppe rundt. Den første cd-en Colin fikk, var skiva til
IEatHeartAttacks, bandet til
brødrene mine. Den går jevnt i
bilen og han synger med. Det
er kanskje ikke alt der som er
like barnevennlig, men han
kan heldigvis ikke engelsk, ler
Myren.

– Må ha med de yngre også

må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

går. Og nå gikk det veldig bra.
Dessuten er jeg fornøyd på bokas vegne, den er liksom ute på
egenhånd og jeg har vært spent
på hvordan den ville greie seg,
sier Mytting til nettstedet forrige uke. Det er bokhandlerforeningen
som
utarbeider
salgslisten.

• Andre utgave av Harpefoss Hardcorefestival

Unge tilhengere

fornøyd på bokas vegne, den er liksom ute på

Søsterklokkene, som solgte
over 600 eksemplar bare i Ringebu lanseringshelga, har nå
vært nummer en i to uker. På
plassen bak ligger Unni Lindell

og på tredje plass Lars Saabye
Christensen.
Til nettstedet bok365.no er
det en overrasket forfatter som
uttaler seg første uka på topp
på boklista for skjønnlitteratur.
– Ja, det gikk durabelig fort.
Som forfatter går jeg ikke og
beregner salg eller håper på
noe spesielt, det må gå som det

Arrangørene Jon Iver «Jompi»
Myren og Johnny Vaet Nordskog sier seg fornøyde med

oppmøtet på den andre festivalen der arrangerer på Harpefoss. Duoen er opptatt av å
skape en intim festival, der folk
trives.
– Samtlige som kom på fredag ble møtt i døra og fikk
klem, det er så trivelig. Vi har
prøvd å gjøre det slik at bandene har det bra, det er den beste
reklamen vi kan få, sier Myren.
De to håper at lørdagens konsert kan være en start på noe
mer for unge i regionen.
– Når det er 18-årsgrense på
konserter, så er det mange potensielle publikummere som
ikke får det med seg. Om vi
med festivalen klarer å skape et
lite miljø innen sjangeren, så
må vi ha med de yngre også. Vi
håper jo, hvis vi fortsetter med
det, at det blir flere og flere
«kids» som kommer, sier Myren, til bekreftende nikk fra
makker Nordskog.
– Da vi var mindre var det et
miljø for denne typen musikk.
Vi vil så det «frøet» på nytt hos
de unge og arrangere de konsertene som vi gjerne skulle
hatt tilbud om da vi var yngre.

Ingen gullgruve

Bandene som spiller er store
navn innen sjangeren, noe som
fortsatt imponerer duoen.
– Hvor ofte skjer det at så
store navn kommer til Harpefoss? Vi prøver å få til noe og
gjøre dette til et naturlig stoppested for bandene, sier Myren.
Det er ikke bare folka som spiller som imponerer ham.
– Det er så mange flinke folk
som vil være med her! Vi har en
miks mellom dugnad, familie
og egne budsjetter til å leie inn
folk.
Å arrangere hardcorefestival i
Midtdalen er ingen gullgruve,
men det er heller ikke motivasjonen til de to entusiastene.
– Målet er å få det til å gå
rundt. Du spiller ikke i denne
sjangeren for å tjene penger,
hehe! Men det er kjempeartig
og folk koser seg, det er viktigste, avslutter Myren.
SILJE JOSTEN LIEN
silje@dolen.no

YNGST: Colin og Nelly Myren Heide er festivalens yngste deltakere og antakeligvis også blant de
mest dedikerte. Her tar de en pustepause utendørs sammen med storesøster Nomi Røen Heide.
ALLE FOTO: SILJE JOSTEN LIEN

STEMNINGSFULLT: Høstkulda skremte ikke publikummet på
hardcorefestivalen.

LIVE: Barren Womb var ett av
navnene på plakaten.

fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Les hele nyheten på http://ret.nu/FpLKIkFE
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Klokkene ringer for deg
 Vårt Land. 14.09.2018 13:20
Alf Kjetil Walgermo

Forfattar Lars Mytting får mange av sine beste idear i
kyrkja. Den nye romanen hans handlar om
kyrkjeklokker. Romanen Søsterklokkene tek
utgangspunkt i ei autentisk segn frå Myttings
oppvekststad, Ringebu.
Som takk for at to siamesiske tvillingar fekk døy
samtidig, og ikkje kvar for seg, fekk faren deira støypt
to kyrkjeklokker. Den eine av dei to kyrkjeklokkene som
står i sentrum for romanhandlinga, er framleis i bruk i
Ringebu stavkyrkje. Søsterklokka er, ifølgje segna, på
botnen av Mjøsa.
- Kyrkjeklokkeklangen er både grunntonen og dei
største svingingane i eit menneskeliv. Klokkene ringer
til gravferder og bryllaup, dei ringer til høgtider. Klangen
vekker store deler av kjensleregisteret vårt, seier
Mytting.
For forfattaren inngir kyrkjeklokkene respekt, dei er
som ein heilagdom. Han kunne til dømes ikkje tenke
seg å slå på klokkene berre for å høyre klangen, om
klokkene ikkje var meint å ringe - det ville han oppfatte
som blasfemisk.
Idear i kyrkja
Image-text:
Lars Myttings nye roman Søsterklokkene er
gjennomsyra av trua på noko større, men menneska i
romanen veit ikkje heilt kva dette «større» er. Foto:
Adrian Nielsen
Extra-info:
Lars Mytting
Norsk forfattar, fødd i 1968.

Vaks opp på Ringebu. Bur no i Elverum.
Har tidlegare arbeidd som forlagsredaktør og
journalist.
Debuterte skjønnlitterært med romanen Hestekrefter i
2006.
Fekk eit kommersielt gjennombrot med sakprosaboka
Hel ved i 2011, som blant anna blei kåra til beste
sakprosabok i The British Book Industry Awards.
For romanen Svøm med dem som drukner (2014) fekk
han Bokhandlerprisen.
Aktuell med romanen Søsterklokkene (Gyldendal).
© Vårt Land
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må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/kiCBbNd
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Historisk sus
 Dag og Tid. 14.09.2018. Side: 37
ODDMUND HAGEN

Søsterklokkene er ein roman som truleg blir ståande i
norsk litteratur.
I 2010 gav Jo Eggen ut diktsamlinga Stavkirkedikt etter
å ha besøkt alle dei 28 stavkyrkjene her i landet pluss ei

Historisk sus

Søsterklokkene er ein roman som truleg blir ståande i norsk litteratur.
ROMAN
LARS MYTTING:

Søsterklokkene

i Polen: Vang stavkyrkje, som blei flytta til Schlesien i
1842. Eggens kulturhistoriske meditasjonar kling godt
som bakgrunn for Lars Myttings nye roman
Søsterklokkene, der ei fiktiv stavkyrkje nær Fåvang i

GYLDENDAL

I 2010 gav Jo Eggen ut diktsamlinga Stavkirkedikt etter å ha
besøkt alle dei 28 stavkyrkjene
her i landet pluss ei i Polen:
Vang stavkyrkje, som blei flytta
til Schlesien i 1842. Eggens kulturhistoriske meditasjonar kling
godt som bakgrunn for Lars
Myttings nye roman Søsterklokkene,
der ei fiktiv stavkyrkje nær
Fåvang i Gudbrandsdalen speler
ei hovudrolle saman med eit rikhaldig persongalleri.
Handlinga er lagt til 1880-åra
og staden er grenda Butangen,

Gudbrandsdalen speler ei hovudrolle saman med eit
rikhaldig persongalleri.
Handlinga er lagt til 1880-åra og staden er grenda
Butangen, dit den reformvennlege presten Kai
mellomalderkyrkja står til nedfalls, og sidan det over
heile landet er stemning for å rive dei gamle
stavkyrkjene og byggje nytt, tar Schweigaard saman
med biskopen på Hamar initiativ til å rive og deretter
gjenreise kyrkja i Dresden. Slik kjem den unge
arkitektstudenten Gerhard Schönauer til Butangen for å
overvake rivinga. Ungjenta Astrid Hekne hamnar midt

Søsterklokkene er
ein mektig historisk roman som
ber i seg alle element av realisme
og romantikk.

www.dagogtid.no

Schweigaard kjem hausten 1879. Den gamle

Bergen by feirar Cecilie Løveid.
Foto: Bjørn Erik Pedersen

BERGEN KOMMUNES
KUNSTNARPRIS

dit den reformvennlege presten
Kai Schweigaard kjem hausten
1879. Den gamle mellomalderkyrkja står til nedfalls, og sidan
det over heile landet er stemning
for å rive dei gamle stavkyrkjene
og byggje nytt, tar Schweigaard
saman med biskopen på Hamar
initiativ til å rive og deretter
gjenreise kyrkja i Dresden. Slik
kjem den unge arkitektstudenten
Gerhard Schönauer til Butangen
for å overvake rivinga. Ungjenta
Astrid Hekne hamnar midt oppi
denne prosessen, og sidan ho
kjenner slektskap og eigarskap til
kyrkjeklokkene, søsterklokkene,
gjer ho det ho kan for at dei ikkje
skal ut av bygda.
IMPONERANDE KUNNSKAP
Det er ei lokal segn knytt til søsterklokkene i Ringebu stavkyrkje like nord for Fåvang. Denne
segna flettar Mytting elegant inn
i handlinga, og han lar det vere eit
omdreiingspunkt for konfliktane
og dramatikken som etter kvart
oppstår mellom presten, arkitektstudenten og Astrid Hekne – ein
trekant som ingen kjem frå med
lukka intakt.
OK, la handlingsreferatet
stanse der mens fokuset skiftar til
Myttings genuine kjennskap til og
kunnskap om kvardagslivet i eit
avsides bygdelag for 140 år sidan.
Det mentalitetshistoriske bakteppet står fram med all si overtru,
varslar og teikn, lagnadstunge fråsegner og eldgamle førestellingar
om at menneskelivet er styrt av
krefter ein ikkje rår over. Dersom
ein set seg opp mot slike krefter,
går alt over styr. Og det stansar
ikkje der: Mytting viser også
ein imponerande kunnskap om
gammalt handverk, byggtekniske
detaljar, treskjering og ornamentikk, og han integrerer kunnskapen i forteljinga utan at det
verkar påklistra eller leksikalsk.
INNSIKT OG INNLEVING
Han skriv også med innsikt og innleving om dei sosiale forholda i ei
tid der folk var prisgitt familien
på godt og vondt, eller prisgitt
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Kolon forlag fortel i ei pressemelding at Cecilie Løveid er mottakar
av Bergen kommunes kunstnarpris for 2018. Prisen er på 100.000
kroner. Prisen går til kunstnarar
som har gjort ein einståande innsats i Bergens kulturliv, særlig
innan nyskapande kunst.
Prisen har som vilkår at det blir
gjort ein innsats for Bergen som
skapande kulturby, og at det
dermed ikkje berre handlar om
den individuelle verksemda til
kunstnaren.

OIe Karlsen vart heidra i Ulvik førre
helg. Foto: Høgskolen i Innlandet

AMBOLTPRISEN TIL
OLE KARLSEN

Lars Mytting har ein imponerande kunnskap om gammalt handverk, skriv meldaren.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

fattigkassen og eit liv på legd.
Han leverer sterke, jordnære og
groteske scener som fører tanken
mot Amalie Skrams naturalisme.
Men draumen om eit betre liv er
heile vegen ei drivkraft, særleg
hos Astrid Hekne, men også ho er
prisgitt lagnaden ho er tiltenkt frå
langt tilbake, for ingen kan flykte
frå lagnaden, slik sagalitteraturen
veit å fortelje, og Lars Mytting veit
også det.
Søsterklokkene er ein mektig historisk roman som ber i seg alle

element av realisme og romantikk, truverdig ned i minste detalj
og formidla i eit klart og reint
språk som også tar opp i seg element frå Myttings eigen dialekt.
Det er berre å gi seg over og la
seg forføre av ei storfelt forteljing
som kanskje er smartare enn både
forfattaren og lesaren. Betre attest
kan ingen forfattar vente seg.

Amboltprisen 2018 vart delt ut
til professor Ole Karlsen ved
Høgskolen i Innlandet under
Ulvik poesifestival laurdag 8.
september. Det er Venelaget
Olav H. Hauge som deler ut
Amboltprisen, og prisen går til
nokon som har arbeidd mykje med
Olav H. Hauges dikting. Prisen er
ein støypt ambolt og ein sjekk på
10.000 kroner.
«Hauge-senteret gratulerer professor Ole Karlsen, som er den
litteraturvitaren i landet som har
forska mest på Olav H. Hauges
lyrikk», seier dagleg leiar Geir
Netland ved Hauge-senteret i ei
pressemelding.
Ole Karlsen sat i fagrådet for
Hauge-senteret i 2012–2013.
ronny@dagogtid.no

ODDMUND HAGEN
Oddmund Hagen er forfattar og fast
bokmeldar i Dag og Tid.

Få Dag og Tid i posten kvar veke!
Ja, eg tingar eit halvårsabonnement
til 1260 kroner

Ja, eg tingar eit halvårs student
abonnement til 630 kroner (halv pris)

NAMN: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AS

ADRESSE: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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0090 Oslo
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oppi denne prosessen, og sidan ho kjenner slektskap
og eigarskap til kyrkjeklokkene, søsterklokkene, gjer ho

imponerande kunnskap om gammalt handverk,

det ho kan for at dei ikkje skal ut av bygda.

byggtekniske detaljar, treskjering og ornamentikk, og
han integrerer kunnskapen i forteljinga utan at det

IMPONERANDE KUNNSKAP

verkar påklistra eller leksikalsk.

Det er ei lokal segn knytt til søsterklokkene i Ringebu
stavkyrkje like nord for Fåvang. Denne segna flettar

INNSIKT OG INNLEVING

Mytting elegant inn i handlinga, og han lar det vere eit

Han skriv også med innsikt og innleving om dei sosiale

omdreiingspunkt for konfliktane og dramatikken som

forholda i ei tid der folk var prisgitt familien på godt og

etter kvart oppstår mellom presten, arkitektstudenten

vondt, eller prisgitt fattigkassen og eit liv på legd. Han

og Astrid Hekne - ein trekant som ingen kjem frå med

leverer sterke, jordnære og groteske scener som fører

lukka intakt.

tanken mot Amalie Skrams naturalisme. Men draumen

OK, la handlingsreferatet stanse der mens fokuset

om eit betre liv er heile vegen ei drivkraft, særleg hos

skiftar til Myttings genuine kjennskap til og kunnskap

Astrid Hekne, men også ho er prisgitt lagnaden ho er

om kvardagslivet i eit avsides bygdelag for 140 år

tiltenkt frå langt tilbake, for ingen kan flykte frå

sidan. Det mentalitetshistoriske bakteppet står fram

lagnaden, slik sagalitteraturen veit å fortelje, og Lars

med all si overtru, varslar og teikn, lagnadstunge

Mytting veit også det.

fråsegner og eldgamle førestellingar om at

Søsterklokkene er ein mektig historisk roman som ber i

menneskelivet er styrt av krefter ein ikkje rår over.

seg alle element av realisme og romantikk, truverdig
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styr. Og det stansar ikkje der: Mytting viser også ein
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dialekt. Det er berre å gi seg over og la seg forføre av ei
storfelt forteljing som kanskje er smartare enn både
forfattaren og lesaren. Betre attest kan ingen forfattar
vente seg.
"Søsterklokkene er ein mektig historisk roman som ber
i seg alle element av realisme og romantikk."
ROMAN
LARS MYTTING:
Søsterklokkene
GYLDENDAL
Oddmund Hagen er forfattar og fast bokmeldar i Dag
og Tid.
© Dag og Tid
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Les hele nyheten på http://ret.nu/QdUCkfnH
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Klokkene ringer for deg
 Vårt Land. 14.09.2018. Side: 32,33
Alf Kjetil Walgermo

AKTUELL BOK: Forfattar Lars Mytting får mange av
sine beste idear i kyrkja. Den nye romanen hans
handlar om kyrkjeklokker.
Romanen Søsterklokkene tek utgangspunkt i ei autentisk
segn frå Myttings oppvekststad, Ringebu. Som takk for
at to siamesiske tvillingar fekk døy samtidig, og ikkje
kvar for seg, fekk faren deira støypt to kyrkjeklokker.
Den eine av dei to kyrkjeklokkene som står i sentrum
for romanhandlinga, er framleis i bruk i Ringebu
stavkyrkje. Søsterklokka er, ifølgje segna, på botnen av
Mjøsa.

vårt land

fredag 14. september 2018

vårt land

fredag 14. september 2018
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Kultur og ideer

Tips oss Y kultur@vl.no

Kyrkjeklokkeklangen er både grunntonen og dei største svingingane i eit
U menneskeliv,
seier forfattar Lars Mytting.

Klokkene
ringer
for deg
SOFA: På scenen presenteres menneskets famlende forsøk på å være sammen, skriver vår teateranmelder.

AKTUELL BOK: Forfattar Lars Mytting
får mange av sine beste idear i kyrkja.
Den nye romanen hans handlar om
kyrkjeklokker.
Alf Kjetil Walgermo



Med sitt helt spesielle scenespråk tar Jonas Corell Petersen for seg store
eksistensielle spørsmål.

Lars Mytting

alf.kjetil.walgermo@vl.no

Romanen Søsterklokkene tek utgangspunkt i ei autentisk segn
frå Myttings oppvekststad, Ringebu. Som takk for at to siamesiske tvillingar fekk døy samtidig, og ikkje kvar for seg, fekk
faren deira støypt to kyrkjeklokker. Den eine av dei to kyrkjeklokkene som står i sentrum for
romanhandlinga, er framleis i
bruk i Ringebu stavkyrkje. Søsterklokka er, ifølgje segna, på
botnen av Mjøsa.
– Kyrkjeklokkeklangen er
både grunntonen og dei største
svingingane i eit menneskeliv.
Klokkene ringer til gravferder
og bryllaup, dei ringer til høgtider. Klangen vekker store deler
av kjensleregisteret vårt, seier
Mytting.
For forfattaren inngir kyrkjeklokkene respekt, dei er som ein
heilagdom. Han kunne til dømes
ikkje tenke seg å slå på klokkene
berre for å høyre klangen, om
klokkene ikkje var meint å ringe – det ville han oppfatte som
blasfemisk.
Idear i kyrkja. Kyrkjerommet
ser han på som eit rom for meditativ ettertanke. Han hugsar at
han allereie i konfirmasjonstida
sat og såg opp på veggmåleria og
undra seg over dei.
– Eg har fått mange av ideane til dei tre seinaste romanane
mine i kyrkja. Eg er ingen stor
kyrkjegjengar og har ikkje ei tydeleg gudstru, men eg likar den
meditative tilstanden som kjem i
kyrkjerommet, fortel forfattaren.
I bøkene hans finst det ofte
prestar, slik det i Søsterklokkene finst ein prest Mytting omtaler som «1880-åras gitarprest».

YYNorsk forfattar, fødd i
1968.

YYHar tidlegare arbeidd som
forlagsredaktør og journalist.
YYDebuterte skjønnlitterært
med romanen Hestekrefter
i 2006.
YYFekk eit kommersielt
gjennombrot med sakprosaboka Hel ved i 2011, som
blant anna blei kåra til beste
sakprosabok i The British
Book Industry Awards.

YYAktuell
med
romanen
Søster
klokkene
(Gyldendal).

Anmeldelse
Kjersti Juul

Teater

anmeldelse@vl.no

Nationaltheatret
Amfiscenen
arbeidstittel: savnet
fellesskap

D

YYVaks opp på Ringebu. Bur
no i Elverum.

YYFor romanen Svøm med
dem som drukner (2014)
fekk han
Bokhandlerprisen.

Foto: Nationaltheatret

Alle skal med

– I det byggverket som ein roman utgjer, er presten ein kjærkommen person å ha med. Presten står i sentrum av bygda og
ser folk både i dei høgste og i dei
lågaste situasjonar. Han kan med
rette blande seg inn i bygdefolket si tru, og han kjenner eit ansvar for å dra dei i ei ny retning.
Samtidig har eg stor forkjærleik
for det latent komiske i den høgverdige og formelle stillinga presten har.
– Du nyttar ein god del humor
i romanen?
– Ja, det er blant anna slik at
menneska overlever på galgenhumor når det er som svartast.
Humoren er rett i nærleiken av
mange situasjonar, som når det
blir vanskeleg å senke ei kiste i
jorda fordi telen har gått så djupt.
Tru og overtru. I Søsterklokkene sjonglerer Mytting ikkje
berre mellom humor og alvor,
men mellom tru og overtru. Mykje av den omtalte overtrua er

inspirert av sanne historier, som
fjøsen som måtte flyttast fordi
kyrne var urolege – han var etter
seiande bygd over ein av inngangane til dei underjordiske. Dette
bryt mot gudstrua som til dømes
presten står for.
– Heile boka er gjennomsyra
av trua på noko større, men menneska i romanen veit ikkje heilt
kva dette «større» er, forklarer
forfattaren.
Som det står ein stad i romanen: «De rådende makter, hvem
de nå måtte være...»
Trua kan for somme vere ei
overlevingsmekanisme eller ein
forklaringsmodell, slik overtrua
også kan vere ein måte å forklare
det ukjente på. Presten si gudstru
inneheld dessutan element som
kan vere like vanskeleg å forklare som elementa i overtrua
til bygdefolket.
– På eitt tidspunkt byrjar kyrkjeklokkene å ringe av seg sjølv.
Kva tenker presten om dette?
– Han vil ha det bort. Det er i

konkurranse med fasiten hans.
Gudstrua til presten er basert på
at endringar i den fysiske verda
ikkje er lov. Alt må ha ei vitskapleg forklaring.
Malmfull klang. Vitskapleg
sett er det likevel ingen tvil om at
kyrkjeklokkene i Ringebu stavkyrkje har ein uvanleg malmfull
og mektig klang. Målingar med
tyske mikrofonar har slått fast at
desibelverdien er uvanleg høg. I
stavkyrkja er det i dag tre kyrkjeklokker, der klokka som har
inspirert romanen er frå 1755.
Den andre klokka er støypt i
1847, mens den tredje er støypt
på 1950-talet.
– Lyden av kyrkjeklokkene er
så høg at det blei ringeforbod i
2013, fordi klokkaren fekk hørselsskadar – og risikerte å få
kranieskadar. Kyrkjelyden ville
ikkje ha automatisk ringeanlegg,
så i staden bygde dei eit lydtett
rom – som eit polstra bankvelv
– der klokkaren kan stå når han

Tru og overtru: Lars Myttings nye roman Søsterklokkene er gjennomsyra av trua på noko større, men menneska i romanen veit ikkje heilt kva
Foto: Adrian Nielsen
dette «større» er.

ringer med klokkene, fortel Mytting.
Lyden er med andre ord like høg
som før, noko som i romanen blir
sagt å kunne hanke inn dei tvilande til gudsteneste.
Slektsforteljing. – Vi må snakke litt meir om det litterære aspektet ved boka. Korleis utvikla
du dette prosjektet?
– Det begynte som ei slektsforteljing, som det i grunnen er. Etter to, tre månader kom eg over
den nedskrivne segna om søsterklokkene, frå 1923, og forstod etter
kvart at eg kunne bruke denne
som overbygning for heile romanen.
Mytting fortel at han skriv ganske mykje om undervegs.
– Eg forstår ikkje personane ordentleg før eg har skrive om dei.
Eg er ein dårleg sjakkspelar, så eg

ser ikkje langt fram. Eg må vere
saman med personane ganske
lenge før dei blir tydelege for meg.
Romanen balanserer også på eit
anna punkt – mellom det lovmessige eller stringente i handlinga
og dei mange digresjonane. Dette speglar den sterke munnlege
tradisjonen i Gudbrandsdalen,
der det finst eit utal småhistorier,
biografar og vitnesbyrd som ifølgje Mytting kan bli forveksla med
slarv, men som eigentleg er ein
felles, kollektiv hukommelse. Forfattaren har såleis leita seg fram til
ein litterær form som kan ta opp
i seg slike «raritetar» folk fyller
kaffislabberasa sine med.
– Det er dette som held bygdekulturen saman, meiner Lars
Mytting.
– Småhistoriene viser fram det
kollektive minnet og den nære
historia.

et er absurd på grensen til det spinnville. Jeg ler så tårene
triller, men latteren
setter seg samtidig fast i halsen med vissheten om at jeg er
nødt til å skrive om dette. Jonas
Corell Petersens teaterunivers
er nemlig så særegent at det er
vanskelig å finne ord for opplevelsen.
Her trer ikke skuespillerne
inn i noen egentlige karakterer, men fremstår mer som ulike personer med mye på hjertet.
Fra svevende, filosofiske tankesprang og intetsigende reiseskildringer til plutselige raserianfall, ufullstendige religiøse
referanser eller lignelser de går
seg vill i. De avbryter ofte hverandre eller seg selv, og skjærer
gjerne ut i avsporinger rundt
helt uvesentlige detaljer. Slik
manes følelsen av et meningsløst kaos frem, en verden det
ikke er lett å få grep om. Mellom linjene lurer spørsmålet:
Hva skal vi tro på?
Tilhørighet. Jonas Corell Petersen har allerede en imponerende lang liste av suksesser bak seg, som viser at han
trekkes mot en eksistensialistisk tematikk. I hans selvskrevne Vi tygger på tidens knokler
(2015) og Øy (2016) ligger erkjennelsen av at mennesket er
dømt til å være alene. Samtidig
er vi flokkdyr og søker sammen
i fellesskap.
Ifølge den kjente psykologen
Abraham Maslows behovspyramide, ligger tilhørighet som
menneskets tredje mest grunn-

Regi: Jonas Corell Petersen
Scenograf: Nia Damerell
Med: Olav Waastad, Andrine
Sæther, Ole Johan Skjelbred og
Tone Mostraum
Spilles fra 13.10. til 15.11.

Upretensiøst og
eksistensielt.

Vi opp
U
lever noe
sammen i

teateret. I dette
ligger en trøst.

leggende behov. Med Arbeidstittel: Savnet fellesskap tydeliggjør Corell Petersen at dette
fellesskapet ikke er noen gitt
størrelse, men noe vi må arbeide for å få til. På scenen presenteres menneskets famlende
forsøk på å være sammen, i
alt fra hysteriske utlegninger
fra swingers-miljøet, til kleine
lesesirkler og knugende sammenkomster. Som når vennene
møtes til middagsselskap – i et
altfor lite veksthus, med selvdyrket mat, klisjefull small-talk
og litt for voldsom jubling over
hvor kald hvitvinen er. Ved å
vri på hverdagslige situasjoner,
skaper Corell Petersen en opplevelse av noe absurd og sterkt
gjenkjennelig på samme tid.
I hendene på et særdeles lydhørt og lekent skuespillerensemble, blir dette tidvis hylende
morsomt. Samtidig setter teksten fingeren på hvor fort vi
handler ut fra innarbeidede
mønstre. Og hvor fort noen
faller utenfra til tross for tanken om at «alle skal med». På
sitt beste klarer forestillingen
å sette «det selvfølgelige» i et
nytt lys. Å få oss til å reflektere
over hvem vi er og hvordan vi
om omgås.
Fellesopplevelse. Arbeidstittel: Savnet fellesskap fremstår
som et mylder av ulike situasjoner, fortellinger og uttrykk.
Og ulike publikummere vil trolig relatere seg til vidt forskjellige ting i løpet av den nesten
tre timer lange forestillingen.
Samtidig er teateret en kunstart
der nettopp fellesopplevelsen
står sentralt. Vi opplever noe
sammen i teateret. I dette ligger
en trøst: Mennesket er dømt til å
være alene, men vi er sammen
om det.

- I det byggverket som ein roman utgjer, er presten ein
kjærkommen person å ha med. Presten står i sentrum

- Kyrkjeklokkeklangen er både grunntonen og dei
største svingingane i eit menneskeliv. Klokkene ringer
til gravferder og bryllaup, dei ringer til høgtider. Klangen
vekker store deler av kjensleregisteret vårt, seier
Mytting.

av bygda og ser folk både i dei høgste og i dei lågaste
situasjonar. Han kan med rette blande seg inn i
bygdefolket si tru, og han kjenner eit ansvar for å dra
dei i ei ny retning. Samtidig har eg stor forkjærleik for
det latent komiske i den høgverdige og formelle
stillinga presten har.

For forfattaren inngir kyrkjeklokkene respekt, dei er
som ein heilagdom. Han kunne til dømes ikkje tenke

- Du nyttar ein god del humor i romanen?

seg å slå på klokkene berre for å høyre klangen, om
klokkene ikkje var meint å ringe - det ville han oppfatte
som blasfemisk.

- Ja, det er blant anna slik at menneska overlever på
galgenhumor når det er som svartast. Humoren er rett
i nærleiken av mange situasjonar, som når det blir

Idear i kyrkja.Kyrkjerommet ser han på som eit rom for
meditativ ettertanke. Han hugsar at han allereie i

vanskeleg å senke ei kiste i jorda fordi telen har gått så
djupt.

konfirmasjonstida sat og såg opp på veggmåleria og
undra seg over dei.

Tru og overtru.I Søsterklokkene sjonglerer Mytting ikkje
berre mellom humor og alvor, men mellom tru og

- Eg har fått mange av ideane til dei tre seinaste
romanane mine i kyrkja. Eg er ingen stor kyrkjegjengar
og har ikkje ei tydeleg gudstru, men eg likar den
meditative tilstanden som kjem i kyrkjerommet, fortel
forfattaren.
I bøkene hans finst det ofte prestar, slik det i
Søsterklokkene finst ein prest Mytting omtaler som

«1880-åras gitarprest».

overtru. Mykje av den omtalte overtrua er inspirert av
sanne historier, som fjøsen som måtte flyttast fordi
kyrne var urolege - han var etter seiande bygd over ein
av inngangane til dei underjordiske. Dette bryt mot
gudstrua som til dømes presten står for.
- Heile boka er gjennomsyra av trua på noko større,
men menneska i romanen veit ikkje heilt kva dette
«større» er, forklarer forfattaren.
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lydtett rom - som eit polstra bankvelv - der klokkaren
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Lyden er med andre ord like høg som før, noko som i

Har tidlegare arbeidd som forlagsredaktør og

romanen blir sagt å kunne hanke inn dei tvilande til
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Debuterte skjønnlitterært med romanenHestekrefteri
Slektsforteljing.- Vi må snakke litt meir om det litterære

2006.

aspektet ved boka. Korleis utvikla du dette prosjektet?
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Aktuellmed romanenSøsterklokkene(Gyldendal).
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To gamle putetrekk fra Dovre er i samlingene til Norsk
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Folkemuseum. Kan dette være arbeid gjort av

Pilgrimer kan gi inntekter
Neste fredag er det møte
om pilegrimsleden i Lesja,
med fokus på at dette kan
gi muligheter for folk
langs leden.

søstrene fra Dovre.
Søstrene fra Hekne skal i følge sagnet være

INVITERER: Solveig Brøste
Sletta og Berit Meiningen
håper på mange frammøtte.

Den nye Valldalsleden, fra Valldal til Dovrefjell og videre til
Trondheim, ble åpnet i fjor. Nå

ønsker Lesja kommune at flere
ser mulighetene til å utnytte
mulighetene kommersielt.
– Den nyåpnede ruten fra Valldalen har en god dagsmarsj
gjennom Lesja. Dette er turister som trenger både mat og
overnatting. Vi tror at det kan
være et godt potensial for flere
aktører i Lesja å tenke tilrettelegging og markedsføring oven-

for denne gruppa, sier Solveig
Brøste Sletta og Berit Meiningen.

Besøk fra Trøndelag

Til møtet på Lesja kulturhus
kommer Hans-Jacob Dahl for å
fortelle om leden, det gjør også
initiativtakerne fra Valldal. Ingrid Meslo, en aktør som har
klart å skape næring i Trønde-

lag av å tilby tjenester til
pilgrimmer på vandring til Nidaros, vil også inspirere. Det er
hittil strekningen fra Valldal og
over til Brøstdalen som er mest
populær, men Sletta sier det
gjelder å ha is i magen og at
trafikken er noe som opparbeides etterhvert.
ASTRID KVAM HELSET
astrid@vigga.no

siamesiske tvillinger, og skal vært eksepsjonelt flinke til

• Funn i magasinene hos Norsk Folkemuseum:

å veve. Jentene kan ha levd på 1600-tallet En

Er dette Hekne-søstrenes verk?

«husbunad» de skulle ha laget var i den gamle kirken
på Dovre. Forfatteren Lars Mytting har latt seg
inspirere av dette i arbeidet med boka Søsterklokkene.
I BEDRE STAND: Det andre putetrekket kan se ut som det er av noe
nyere dato. Det er også merket. FOTO: NORSK FOLKEMUSEUM/DIGITALT
MUSEUM

Er i arkivene
Historiker Arnfinn Engen skrev om historien i Årskrift
for Gudbransdalen i 2011. Her nevner han
gardbrukeren Ola Olsson Vigenstadvollen fra Dovre.
Han begynte tidlig som oppkjøper av gamle
gjenstander. Han hadde tett kontakt med Norsk
folkemuseum, og i ett av brevene fra 1898 blir det
nevnt to puter som Hekne-søstrene skal stå bak. Disse
vil Vigenstadvollen selge til museet for sin mor, for den
nette sum av 18 kroner. Nå viser det seg at det ble salg

To gamle putetrekk fra
Dovre er i samlingene til
Norsk Folkemuseum. Kan
dette være arbeid gjort av
søstrene fra Dovre.
Søstrene fra Hekne skal i følge
sagnet være siamesiske tvillinger, og skal vært eksepsjonelt
flinke til å veve. Jentene kan ha
levd på 1600-tallet En «husbunad» de skulle ha laget var i den
gamle kirken på Dovre. Forfatteren Lars Mytting har latt seg
inspirere av dette i arbeidet
med boka Søsterklokkene.

Er i arkivene

Historiker Arnfinn Engen skrev
om historien i Årskrift for Gudbransdalen i 2011. Her nevner

han gardbrukeren Ola Olsson
Vigenstadvollen fra Dovre. Han
begynte tidlig som oppkjøper
av gamle gjenstander. Han
hadde tett kontakt med Norsk
folkemuseum, og i ett av brevene fra 1898 blir det nevnt to
puter som Hekne-søstrene skal
stå bak. Disse vil Vigenstadvollen selge til museet for sin mor,
for den nette sum av 18 kroner.
Nå viser det seg at det ble salg
av kontakten med museet.
– Vi kan bekrefte at de etterlyste putetrekkene er i våre
samlinger. Ola Vigenstadvolden
solgte dem til Folkemuseet i
1898 – protokollført for kr.
18,00, forteller Hanne Simonsen hos Norsk Folkemuseum.

Ull og lin

For trekket med en rose i midt-

TYDELIG GAMMELT: Dette putetrekketmed rose i midten er tydelig gammelt. FOTO: NORSK FOLKEMUSEUM/
DIGITALT MUSEUM

en har museet denne beskrivelsen:
Lin og ull. Billedvev: bladgrener i
knekket båndverk. Tilstand: Meget slitt. Skinn bakside. R:
Totrådet lingarn, 5 tr. pr. cm.
Naturfarget lin. Totrådet ullgarn, ca. 24 innslag pr. cm.
Totrådet ullgarn, dobbeltspolt,
ca. 12 innslag pr. cm. Rød, blå og
sauesvart kant, sauesvart, orange, blått, blågrønt og grønt mønster på rød bunn. Håndspunnet,

plantefarget.
For trekket med en vase og figurer denne:
Lin og ull. Billedvev: blomstervase og dyr. Merket: B H D. Tilstand: Mye slitt. Vasket og rep.
1953. Skinn bakside. R: Totrådet
lingarn, 4, 5 tr. pr. cm. Naturfarget lin. I: Totrådet ullgarn, 19-30
innslag pr. cm. Totrådet lingarn.
Sauesvart, gul og hvit bord, indigo, grønt, gult, hvitt, rødt og

orange på sauesvart bunn.
Håndspunnet, plantefarget.
Korrespondansen med Vigenstadvollen er dessverre ikke i
deres arkiver mer. Og om det
virkelig er Hekne-søstrenes
verk er fortsatt usikkert. De
gamle putene er i allefall fra
Dovre, og vil være sikret på
Norsk Folkemuseum i fremtiden.
ASTRID KVAM HELSET
astrid@vigga.no

– Kom på dans

Liten nedgang i sykefraværet i Oppland

Dovre folkedanslag vil ha
fleire til å røyve på dansefoten i Mosjordet grendehus.

... men økning i Nord-Gudbrandsdalen.

Dei har no starta oppatt med
dansekveldar.
– Vi dansar kvar veke. Vi
ynskjer både tidlegare og nye
dansarar velkomne, fortel
Ragnhild Utgaard.
Ho seier danskveldane høver
for både ung eller eldre dansa-

rar, øvd eller uøvd. Dei dansar
gamaldans, pols, springleik og
turdans. Annakvar veke spelar
Dovre spelemannslag
– Du vil få hjelp og rettleiing.
Du treng ikkje ha med dansepartner, vi byter på slik at alle
vil få danse, seier ho.
Utgaard skildrar dansekveldane som trivelege, med god trim
og mykje moro, men også med
kaffepause med nogo attåt.
ASTRID KVAM HELSET
astrid@vigga.no

Det legemeldte sykefraværet i
Oppland gikk ned med 3,2 prosent i 2. kvartal 2018 fra samme
periode i fjor. Det er nå 5,5 prosent og er høyere enn landsgjennomsnittet på 5 prosent.
Det er økning i sykefravær både
i Lesja og Dovre. Det er i Lesja
det er størst økning. Samme
kvartal i fjor var det 4,5 prosent
sykefravær i Lesja. I år er tallet

5,8. Dette er en økning på 28,4
prosent. I Dovre øker det fra
3,2 til 3,5 prosent, en økning på
10,6 prosent. Det er økning i
sykefraværet i alle kommuner i
regionen. Størst er det i Lom,
med en økning på 55 prosent.
Det finnes ikke egen statistikk
over sesongjusterte sykefraværstall. Noe av årsaken til reduksjonen i legemeldt fravær
er at påsken falt i forskjellige
kvartal de to siste årene. Sykefraværet i Oppland for kvinner

er 7,2 prosent og 4,1 for menn.
Lom har det høyeste legemeldte fraværett. Det laveste er SørFron som har et sykefravær på
4,1 prosent. Noe av årsakene til
at Oppland ligger på topp i sykefravær skyldes faktorer som
høy gjennomsnittsalder i befolkningen, lavt utdanningsnivå, høy andel sysselsatte i
offentlig sektor samt konjunkturer i arbeidsmarked.
ASTRID KVAM HELSET
astrid@vigga.no
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i allefall fra Dovre, og vil være sikret på Norsk

Tilstand: Meget slitt. Skinn bakside. R: Totrådet lingarn,

Folkemuseum i fremtiden.

5 tr. pr. cm. Naturfarget lin. Totrådet ullgarn, ca. 24
innslag pr. cm. Totrådet ullgarn, dobbeltspolt, ca. 12

© Vigga

innslag pr. cm. Rød, blå og sauesvart kant, sauesvart,

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler

orange, blått, blågrønt og grønt mønster på rød bunn.

må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

Håndspunnet,

fra Retriever eller den enkelte utgiver.

For trekket med en vase og figurer denne:

Les hele nyheten på http://ret.nu/u7orwEjJ

Lin og ull. Billedvev: blomstervase og dyr. Merket: B H
D. Tilstand: Mye slitt. Vasket og rep. 1953. Skinn
bakside. R: Totrådet lingarn, 4, 5 tr. pr. cm. Naturfarget
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Mytting har inntatt førsteplassen
 Østlendingen. 11.09.2018. Side: 3
TRULS SYLVARNES

ELVERUM: Lars Myttings nyeste bok Søsterklokkene
har gått helt til topps på Boklista for skjønnlitteratur.

østLEndingEn

HELsing
LARs
Mytting:

Foto:
CAtHRinE L.
MøystAd

kom i august, seiler dermed forbi Lars Saabye

3

Mytting har inntatt førsteplassen
Forfatteren
skrev signaturer
med fyllepenn
etter bokbadet.

Det er bok365.no som skriver det. Boka hans, som

nyHEtER

Tirsdag 11. september 2018

ELVERUM: Lars Myttings nyeste bok
Søsterklokkene har gått helt til topps på
Boklista for skjønnlitteratur.
Truls sylvarnes

truls.sylvarnes@ostlendingen.no

Det er bok365.no som skriver det. Boka hans,
som kom i august, seiler dermed forbi Lars Saabye Christensens Byens spor: Maj.
– Ja, det gikk durabelig fort. Som forfatter går
jeg ikke og beregner salg eller håper på noe spesielt, det må gå som det går. Og nå gikk det vel-

dig bra.
– Dessuten er jeg fornøyd på bokas vegne,
den er liksom ute på egen hånd, og jeg har vært
spent på hvordan den ville greie seg, sier han til
nettstedet.
Han synes det er vanskelig å forklare hvorfor
boka har gått så bra.
– Men kanskje er det fordi boka er innpå en
del gammelt norsk fellesgods – bygda, gården,
naturen og overtroen. Litt førkrigs, på nymåten?

Togskatt
i Elverum
stårMaj.
utsatt til
Christensens
Byens
spor:

Enda mer ødelagt av vær og hærverk

- Ja, det gikk durabelig fort. Som forfatter går jeg ikke

og beregner salg eller håper på noe spesielt, det må gå
som det går. Og nå gikk det veldig bra.
ÅPEn døR: Per Ivar Moberget har begynt som kunderådgiver i
Foto: RAndi undsEtH
Tolga-Os sparebank.

- Dessuten er jeg fornøyd på bokas vegne, den er

Hoppet fra Nordea til Tolga-Os sparebank:

– jeg vil jobbe
med åpen dør

liksom ute på egen hånd, og jeg har vært spent på
hvordan den ville greie seg, sier han til nettstedet.

ELVERUM: Per Ivar
Moberget var sjeleglad da
Ottar Hemstad ringte og
tilbød ham jobb i Tolga-Os
sparebank etter at
Nordea la ned i Elverum.
– Det er skamfullt å møte
kundene med låst dør,
sier han.

Han synes det er vanskelig å forklare hvorfor boka har
gått så bra.

randi undseTh

randi.undseth@ostlendingen.no

- Men kanskje er det fordi boka er innpå en del
gammelt norsk fellesgods - bygda, gården, naturen og
overtroen. Litt førkrigs, på nymåten?

HÆRVERK: Det gamle lyntoget, som står på et sidespor på stasjonsområdet i Elverum, er blitt utsatt for ytterligere hærverk den siste tiden.

Foto: BjøRn-FRodE LøVLund

Rekord i 2017, og 2018 kan bli enda bedre

© Østlendingen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

Dette er det suverent beste i et tiårsperspektiv.
– Vi føler at vi har veldig god tillit i markedet,
og vi får gode anbefalinger. Og så har vi fått litt
flere og nye prosjektkunder i tillegg, lyder Lines
forklaring.

ingen store endringer
Staben består av henne selv og Josefine Kohmann Skjønsberg, mens tidligere eier og daglig
leder Per R. Grini er inne som ekstrahjelp i butikken hver tredje lørdag. Selskapet samarbeider
dessuten med flere faste montører.
Ett år etter eierskiftet hersker det altså god

stemning i den veletablerte sentrumsbutikken,
der Line hadde lang fartstid også før hun tok over
som deleier og daglig leder. Hun har ikke sett
grunn til å ta noen store grep.
– Vi har kun gjort noen små endringer. Vi prøver å fornye oss og følge med i trendbildet, og har
skiftet ut noen utstillingsmodeller. Vi ser at det
blir mer og mer farger på kjøkkenet, og at kundene tør mer. Alt trenger ikke være hvitt, smiler
kjøkkendamene Line og Josefine.

Nordskogbygdingen har jobbet i bank og forsikring hele
sitt voksne liv. Han begynte
som sommervikar i Sparebanken i 1981 etter handelsskolen
og ble fast ansatt i 1983.
Etter åtte år i Sparebanken
har arbeidslivet hans stort sett
gått i åtte års-bolker. Moberget har jobbet i Gjensidige,
Storebrand og If. Han var regionsjef i Storebrand/If, og drev
Hedmark Assurance i 6–8 år.
Da selskapet ble kjøpt opp av
annet selskap, var det tid for
nyorientering igjen.
Moberget fikk han tilbud
om jobb i Nordea og hoppet
over til bank igjen. De siste
åtte åra har han holdt til i
Nordea i Storgata, men i høst
ble den lagt ned. Moberget
skulle ikke være med på lasset
til Hamar, men fortsette å jobbe i Elverum med nysalg av
banktjenester, men bak låst
dør. Det passet ham dårlig.

interessert i folk
– Jeg valgte denne bransjen
fordi jeg er glad i folk og glad i

å kunne hjelpe kundene med
bank- og forsikringstjenester.
Kontakten med kundene har
vært en viktig drivkraft. Det er
skamfullt å møte en kunde i
døra, og bare kunne henvise
vedkommende til et telefonnummer der de må vente lenge på svar. Jeg blir lei meg, vi
skal jo møte kunden med respekt, sier Moberget.
– De store bankene er blitt så
store at enkeltmennesket blir
mer borte. De har gode bankprodukter, men de små kundene blir overlatt til seg sjøl.
Derfor ble jeg kjempeglad da
Ottar ringte og lurte på om jeg
ville begynne i Tolga-Os, sier
Moberget.

Motstrøms
Han er ikke den eneste som liker kontakt mellom bankansatte og kunder. Tolga-Os har
fått 500 flere kunder etter at
både Nordea og DnB har lagt
ned bankfilialene i Elverum.
– Og flere skal det bli, sier
Moberget og ler.
– Det er ikke bare eldre folk
som liker å kunne gå i banken
for å snakke med noen, også
yngre kommer for å få økonomisk veiledning når de skal
kjøpe bolig eller bil. Tolga-Os
er en liten bank sammenliknet med mange andre, men vi
har de samme produktene andre har, og så kan vi tilby kontakt ansikt til ansikt, sier Per
Ivar Moberget.

fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Les hele nyheten på http://ret.nu/WTitI0XR
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Fikk du med deg disse bildene fra august?
 Gudbrandsdølen Dagningen Pluss. 10.09.2018 18:29
Aleksander Myklebust

Dronning Sonja, studenter, fotball, Peer Gynt, Lars
Mytting og første skoledag var blant tingene som fikk
plass i GDs spalter i august. Se noen av de beste
bildene fra august, tatt av GDs journalister, i denne
saken.
Image info:
Fadderuke på HIL.
Bilder fra kulissene på Peer Gynt der frivillige
amatørskuespillere gjør seg klare til den nest siste
forestillingen i 2018.
Johan Wedum (6) sin første skoledag på Aurvoll skole
i Øyer.
Dronning Sonja åpnet sitt barndomshjem på
Maihaugen.
Johan Wedum (6) har følge av mamma Wenke
Hagelund Wedum på sin første skoledag på Aurvoll
skole i Øyer.
Ottilie Myhra fra Fredrikstad er en av flere tusen
studenter som inntar Lillehammer og Høgskoglen på
Storhove denne uka. I helgen var det tid for innflytting.
Fadderuke på Høgskolen.
Elisabeth Vegerstøl og Kjell Smestad driver
gardsturisme på gården Paulsrud i Vestre Gausdal.
Lars Mytting er aktuell med romanen "Søsterklokkene".
Handlingen er lagt til Ringebu-traktene.
Johan Wedum (6) sin første skoledag på Aurvoll skole
i Øyer.
Her ser du glimt fra Faabergturneringen 2017.
Peer Gynt ved Gålåvatnet 2018. Nils Ole Oftebro som

den eldre Peer Gynt. Mari Strand Ferstad som Solveig.
Ringsaker kirke er en steinkirke som ligger i Ringsaker
kommune i Hedmark fylke. Kirken sto ferdig i midten
av 1100-årene og er viet til Hellig Olav.
Peer Gynt ved Gålåvatnet 2018. Nils Ole Oftebro som
den eldre Peer Gynt.
Lars Mytting er aktuell med romanen "Søsterklokkene".
Handlingen er lagt til Ringebu-traktene.
Roar Amundsen er her på farten for LFK og fyrer løs
mot Sander-keeper Hans Petter Rønningen. Amundsen
scoret LFKs første mål.
Mesnakvartalet ligger midt i Lillehammer by inntil
Mesnaelva. Prosjektet består av 3 leilighetsbygg med
leiligheter av ulik størrelser og planløsninger (2-4 roms)
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og med tilhørende parkeringsanlegg under terreng.
Fryatun i Sør-Fron rives for å gjøre plass til ny E6.
GRISEBLUND: Også aktive griser trenger en pust i
bakken. Gunhild Wetterhus Sylte og Ole Asmud Sylte

Katinka von der Lippe har flyttet inn på kapteinsgården

har utegående gris på Myrsetra i Kvitfjell om

Bauker i Gausdal.

sommeren.
Tenoren Mikkel Fjeld Skorpen fra Tretten, skal
Ugress tyter fram i Lillehammer sentrum.

debutere på Den Norske Opera.

Dronning Sonja åpnet sitt barndomshjem på

© Gudbrandsdølen Dagningen Pluss

Maihaugen.

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

TØFF: Hjemmehåpet Sissel-Sofie Johnsen Larsen
kjørte fort hjemme på Bøverlund da Mjøscross MXK

fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/aRhaVR6M

arrangerte tredje runde i årets Østlandscup i
motocross. Hun vant en klar seier i dameklassen.
Glimt fra Faabergturneringen 2018.
Dronning Sonja åpnet sitt barndomshjem på
Maihaugen.
Fadderuke på Høgskolen.
Arvid Mæland og kona Inger-Marie Haaland, driver nå
Farmen Fløtterud i Numedal.
Fadderuke på Høgskolen.
Peer Gynt ved Gålåvatnet 2018. Jakob Oftebro som
den unge Peer Gynt. Nina Ellen Ødegård som den
grønnkledde.
Nye Nordre Ål skole begynner å reise seg. Bildet er tatt
9. august 2018.
Cathrine Solberg (24) bor på Tretten og har valgt å stå
fram som skeiv i bygda. I dag er hun glad for valget,
men det har ikke alltid vært lett for henne å finne ut at
hun er lesbisk.
Sommer i Søndre Park.
Elisabeth Vegerstøl og Kjell Smestad driver
gardsturisme på gården Paulsrud i Vestre Gausdal.
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Lars Myttings bok til topps
 NRK Hedmark og Oppland. 10.09.2018 07:31

Lars Myttings nyeste bok Søsterklokkene har gått helt
til topps på Boklista for skjønnlitteratur. Det er
bok365.no som skriver det. Boka til Lars Mytting kom
i handelen i august. Den har passert Lars Saabye
Christensens Byens spor: Maj.
Foto: Gyldendal
© NRK Hedmark og Oppland
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/cxeUTce5
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Lars Mytting har inntatt førsteplassen med den nye boka
 Østlendingen. 10.09.2018 04:30
Truls Sylvarnes

Lars Myttings nyeste bok Søsterklokkene har gått helt
til topps på Boklista for skjønnlitteratur. Det er
bok365.no som skriver det. Boka hans, som kom i
august, seiler dermed forbi Lars Saabye Christensens
Byens spor: Maj.
- Ja, det gikk durabelig fort. Som forfatter går jeg ikke
og beregner salg eller håper på noe spesielt, det må gå
som det går. Og nå gikk det veldig bra.
- Dessuten er jeg fornøyd på bokas vegne, den er
liksom ute på egenhånd, og jeg har vært spent på
hvordan den ville greie seg, sier han til nettstedet.
Han synes det er vanskelig å forklare hvorfor boka har
gått så bra.
- Men kanskje er det fordi boka er innpå en del
gammelt norsk fellesgods - bygda, gården, naturen og
overtroen. Litt førkrigs, på nymåten?
Image info:
HELSING LARS MYTTING: Forfatteren skrev
signaturer med fyllepenn etter bokbadet.
© Østlendingen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/ZpOnKb6C

Side 53 av 175

Nyheter - Gyldendal Norsk Forlag

Uttak 17.10.2018

Lars Mytting har inntatt førsteplassen med den nye boka
 Gudbrandsdølen Dagningen. 10.09.2018 04:30

Lars Myttings nyeste bok Søsterklokkene har gått helt
til topps på Boklista for skjønnlitteratur. Det er
bok365.no som skriver det. Boka hans, som kom i
august, seiler dermed forbi Lars Saabye Christensens
Byens spor: Maj.
- Ja, det gikk durabelig fort. Som forfatter går jeg ikke
og beregner salg eller håper på noe spesielt, det må gå
som det går. Og nå gikk det veldig bra.
- Dessuten er jeg fornøyd på bokas vegne, den er
liksom ute på egenhånd, og jeg har vært spent på
hvordan den ville greie seg, sier han til nettstedet.
Han synes det er vanskelig å forklare hvorfor boka har
gått så bra.
- Men kanskje er det fordi boka er innpå en del
gammelt norsk fellesgods - bygda, gården, naturen og
overtroen. Litt førkrigs, på nymåten?
Image info:
HELSING LARS MYTTING: Forfatteren skrev
signaturer med fyllepenn etter bokbadet.
© Gudbrandsdølen Dagningen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/PFNitHRU
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En inderlig fortellerglede
 Fædrelandsvennen. 08.09.2018. Side: 61
Torgeir Holljen Thon

Bok
61

Lars Mytting er best når han holder seg på bakken.

Kultur

Fædrelandsvennen
lørdag 8. september 2018

bok

En varm og inderlig fortellerglede stråler fra Lars

Drivende god, men slutten svikter
Thriller
«Nullpunkt»

Myttings språk. Gleden smitter over på leserne og

Forfattere: Jørn Lier Horst
og Thomas Enger
Forlag: Capitana

holder fast i dem fra begynnelse til slutt, gjennom en

4

Man kan lure på om forfatterne
hadde dårlig tid da de laget slutten på boka.

samt en ung, kvinnelig journalist.
Forfatterne har menneskeliggjort Blix
som skilt pappa til en nesten voksen
datter, som han bekymrer seg for. Hun
er, tidstypisk det også, med i et realityshow som faren misliker.
Journalisten, viser det seg, er Blix
tett forbundet med i et drama i fortiden.
Etter hvert sys disse tre delene
sammen til den samme historien, alt
flettes inn i jakten på seriemorderen
- og hvem blir hans
neste offer? Datteren?
Journalisten? Vi følger det hele, igjen tidsriktig, med direkte, digital overvåkning. Og
heldigvis er lidelsene til ofrene ikke malt
ut, skrekken deres blir
ikke trykket oss opp i
ansiktet, så vi får nødvendig avstand til å klare å motta dette som
underholdning.
Problemet med boka
er at vi ikke får noen
som helst signaler underveis om hvem morderen kan være, og når han omsider
avsløres, vet vi knapt hvem han er. Forfatterne har bommet litt på ikke å gjøre oss skikkelig kjent med vedkommende underveis.
Og motivet hans for å ta livet av en
haug med mennesker er bortimot
ikkeeksisterende. Valerie Kubens

praktfulle, norske stavkirkene, og hjemme i

●●Det er kjempegod driv i boka som
Jørn Lier Horst har skrevet sammen
med Thomas Enger.
Den vanskelig å legge
fra seg.
Horst er landets for
tiden mest produktive forfatter, som skriver for både voksne og
unge. Det gjør også Enger, som fra før har fem
krimbøker og to bøker
for ungdom på merittlisten.
Det som først og
fremster slående ved
denne samarbeidsboka på 430 sider, er at
den aldri, absolutt aldri blir kjedelig. Det
fins ikke ett dødpunkt. Og det er godt
gjort, selv i en thriller, hvor man forventer den slags.
Her er en seriemorder på gang, men
verken vi eller politietterforsker Blix
forstår det før det er gått en tid. Med
seg til å rulle opp sakene får Blix først
en kvinnelig politi med innvandrerbakgrunn, det er tidsriktig det her,

Gudbrandsdalen har en pragmatisk og ambisiøs prest

Om makt og ondskap

450 sider lang fortelling om livet i en bygd i
Gudbrandsdalen på slutten av 1800-tallet.
Handlingen kretser rundt rivingen og flyttingen av
stavkirken i den fiktive bygda Butangen. I Dresden har
noen arkitekturprofessorer fått øynene opp for de

Roman
«Leksikon om lys og
mørke»

sett seg lei på det upraktiske og kalde gamle

5

Forfatter: Simon Stranger
Forlag: Aschehoug

Simon Strangers siste roman
handler mest om mørke, men
tonen i den er ikke så mørk.

gudshuset. Sammen inngår de en allianse om å få

●●Simon Strangers litterære prosjekter er ikke navlebeskuende;enten det
er dystopier eller romaner tett på virkeligheten. Han har skrevet om flyktninger,
godhet, spiseforstyrrelser og krig. I «Leksikon om lys og mørke», dykker han inn i
tematikk om makt og
ondskap. Han tar utgangspunkt i sin egen
families historie.
På et besøk i Trondheim, ser han en såkalt snublestein i
gata, en brostein av
messing, med navnet Hirsch Kommisar
inngravert. Slike snublesteiner, til minne om nazismens
ofre, finnes over hele Europa.
Kommisar var tippoldefar til Strangers egne barn, og han ble arrestert
og henrettet under krigen. Enda mer
spesiell blir historien, når det kommer fram at sønnen til Hirsch etter
krigen flyttet inn i huset til den beryktede Rinnan-banden, og at hans datter,
Strangers svigermor, vokste opp der.

fraktet hele kirken til Tyskland.
I veien står imidlertid den viljesterke budeien Astrid,
som blir en slags stavkirkens høye beskytter. Presten
og en tysk arkitekturstudent vil begge ha kirken flyttet
til Dresden, men etter hvert kjemper de vel så mye om
Astrids gunst, som om hennes tillatelse til å demontere

Akkurat dette punktet kunne Stranger dramaturgisk sett ha utnyttet enda
mer, klimakset dette dramatiske paradokset kunne utløst, uteblir.
Men med dette som utgangspunkt,
nøster Stranger opp en oppsiktsvekkende og skakende historie, fra refleksjoner i nåtid, via egen familiehistorie, til den utspekulerte infiltratøren
og torturisten Henry Oliver Rinnans
barndomsår og krigsår, alt litterært utlagt, i et smidig og direkte språk.
Strangers «leksikon» har slett ikke
noe leksikalsk ved
seg, likevel er leksikonets struktur ordnende ramme. Ord i
alfabetisk rekkefølge opptrer som små
poetiske snublesteiner gjennom boka.
De fungerer som referansepunkter, av
og til med en logisk
sammenheng seg
imellom, andre ganger fra tilsynelatende forskjellige kilder.
Slik insisterer forfatteren på at romanen også handler om å sette ord
ned på papiret. Ifølge jødisk tradisjon
er nettopp ord med på å videreføre livet. Står navnet ditt et sted etter at du
er død, lever du videre. Slik ber denne
romanen om å få stå som en garantist
for at noe aldri blir glemt.

En inderlig fortellerglede
Lars Mytting er best når han holder seg på bakken.

Roman
«Søsterklokkene»

Forfatter: Lars Mytting
Forlag: Gyldendal

4

●●En varm og inderlig fortellerglede
stråler fra Lars Myttings språk. Gleden smitter over på leserne og holder fast i dem fra begynnelse til
slutt, gjennom en 450 sider
lang fortelling om livet i en
bygd i Gudbrandsdalen
på slutten av 1800-tallet.
Handlingen
kretser
rundt rivingen og flyttingen av stavkirken i den
fiktive bygda Butangen. I
Dresden har noen arkitekturprofessorer fått øynene opp for de praktfulle, norske stavkirkene, og hjemme
i Gudbrandsdalen har en pragmatisk
og ambisiøs prest sett seg lei på det
upraktiske og kalde gamle gudshuset.
Sammen inngår de en allianse om å
få fraktet hele kirken til Tyskland.
I veien står imidlertid den viljesterke budeien Astrid, som blir en slags
stavkirkens høye beskytter. Presten
og en tysk arkitekturstudent vil begge ha kirken flyttet til Dresden, men
etter hvert kjemper de vel så mye om
Astrids gunst, som om hennes tillatelse til å demontere bygdas stolthet

og relikvie.
Dette er godt stoff for en historisk
roman, som forener intriger og lidenskap med kulturhistorie og bygdemytologi. Og lenge fungerer denne
blandingen godt, og det slutter aldri
å være spennende. Men etter hvert
tar trekantdramaet stadig mer plass,
noe som får litt uheldige, kioskroman-aktige utfall, som
her: «Endelig kjente hun
forskjellen på et kyss og
et kyss. På godhet og forelskelse. På kokt vann og
en fjellbekk. På Kai Schweigaard og Gerhard Schönauer».
Myttings fortrolighet med
håndverksarbeid er velkjent, og fungerer som et bærende element gjennom boken. Og ellers er han på sitt
beste når man får følelsen av at han
sitter rundt et leirbål og forteller
gamle historier fra hjembygda.
Verre blir det når ordene blir for
store, og han gir seg i kast med store
emner, som kjærligheten, livet og døden. Da blir det fort pompøst, og fortellingen mister troverdighet. Dette
svekker den ellers så sobre og stødige page-turneren.
Torgeir Holljen Thon

Torborg Igland

bygdas stolthet og relikvie.
Dette er godt stoff for en historisk roman, som forener

stødige page-turneren.

intriger og lidenskap med kulturhistorie og

4

bygdemytologi. Og lenge fungerer denne blandingen

Roman

godt, og det slutter aldri å være spennende. Men etter

«Søsterklokkene»

hvert tar trekantdramaet stadig mer plass, noe som får

Forfatter: Lars Mytting

litt uheldige, kioskroman-aktige utfall, som her:

Forlag: Gyldendal

«Endelig kjente hun forskjellen på et kyss og et kyss.
På godhet og forelskelse. På kokt vann og en fjellbekk.

© Fædrelandsvennen

På Kai Schweigaard og Gerhard Schönauer».

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler

Myttings fortrolighet med håndverksarbeid er velkjent,

må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

og fungerer som et bærende element gjennom boken.

fra Retriever eller den enkelte utgiver.

Og ellers er han på sitt beste når man får følelsen av at

Les hele nyheten på http://ret.nu/vBFv5DOM

han sitter rundt et leirbål og forteller gamle historier fra
hjembygda.
Verre blir det når ordene blir for store, og han gir seg i
kast med store emner, som kjærligheten, livet og
døden. Da blir det fort pompøst, og fortellingen mister
troverdighet. Dette svekker den ellers så sobre og
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roman Lars Mytting Søsterklokkene Gyldendal 2018, 448
sider
 Klassekampen. 08.09.2018. Side: 10
© Klassekampen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
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BOKMAGASINET

Lørdag 8. september 2018

KLASSEKAMPEN

Intrikat: Lars Mytting har skrevet en frodig bygdehistorie med språklig futt.

Og bakom synger klokkene

«F

aen ta fakta! Vi
trenger historier!» Slik
formulerte den
amerikanske
forfatteren Ken Kesey en
gang sitt korte og fyndige
litterære credo. Denne høsten
viser Lars Mytting med
romanen «Søsterklokkene» at
en oppdiktet historie har mye
å tjene på et kreativt forhold
til fakta.
Myttings fantasirike bok
kan trygt plasseres i rekka av
historiske romaner med et
vippepunkt mot det faktiske.
Den er plantet i norsk natur,
og i fantasien, i en oppdiktet
sidedal ved Fåvang i Gudbrandsdalen. Romanen
kretser rundt lokale hendelser sent på 1800-tallet, og
fortelleren opptrer både
lommekjent, og dikter der
han må.

Drøssevis av erfaringer og

kunnskaper krydrer teksten:
om vinter og kulde, farefulle
sledeferder over mjøsisen,
klokkestøping og snekring,
historiske
byggeskikker, rivning
og remontering av
bygninger,
fisking og
våpensorter.
Mytting er en
sjelden presis
iakttaker av
praktiske detaljer!
Stedet Butangen, slekta
Hekne og en skjør trekanthistorie med dramatiske
følger holder fortellingen
sammen. Innerst i fortellingsnavet løper en kvinne og to
menn, troverdige innenfor
tida og stedets rammer:
Astrid Hekne, datteren på
den forums stolte, men nå
forfalne Hekne-gården. Den
liberale presten, Kai Schweigaard, underveis til et mer

ROMAN
Lars Mytting
Søsterklokkene
Gyldendal 2018, 448 sider

prestisjefylt embete, men
med futt i, «som i en flaske
julebrygg.» Og tyskeren,
arkitekten, tegneren og
skjønnånden Gerhard
Schönhauer.
Astrid er «steil og vond å få
kustus på», sier nei til lokale
friere, men
trekkes mot
de innflyttede,
lesesterke
mennene.
Hun er den
vitebegjærlige
bygdejenta,
en framoverlent, jevnaldrende
slektning av Cora Sandels
Alberte i Tromsø, en som vil
vekk: «Et jag fulgte henne i
nesten alt hun tenkte, så mye
at tankene nesten løp foran
henne selv.»

Romanen
rommer
en menneskelig
higen.

Den fjerde hovedpersonen er

bygdas stavkirke. Alt det
mystiske og mytiske i boka
har med kirka å gjøre, ikke
minst med de to velklingende
klokkene. Ryktet om en vev
som spår framtida, en utskå-

LOMMEKJENT: Vi får bare håpe på at dette er starten på et større Mytting-prosjekt.
FOTO: TOM HENNING BRATLIE

ret dørkarm og et siamesisk
tvillingpar gir fortellingen
klangbunn og spenning og
gjør den til a good read som
det heter på utenlandsk.
Samtidig låner Mytting
også her fra traderte historier.
Det fantes et par søstre og et
par klokker med lignende
historier knyttet til seg. En
stavkirke (Vang i Valdres) ble
demontert og ført over
Bergen, til Polen i 1840-årene.
Maleren J.C. Dahl var initiativtaker til handelen, slik han
også har en liten rolle i
romanen. En av hans tyske
assistenter kom til Østlandet
for å tegne, dokumentere og
merke kirketømmeret før
oppføringen i fremmed land.

«Søsterklokkene» er på
tross av det sakrale tyngdepunktet ikke en religiøs
fortelling. Men den rommer
en menneskelig higen, mot
noe større, bedre, vakrere. Og
beundring og pietet for de
opprinnelige kirkebyggerne,
for det de aspirerte til, og fikk
til. Ikke ulik den følelsen,
også den ikke-religiøs, som
man kan oppleve på taket av
katedralen Duomo di Milano:
Et ordløst møte med noe stort
og ufattelig, med tidligere
slekters visjoner for verden.

Mytting har en raushet i måten
å fortelle på, med store
bølgende bevegelser, og han
har god styring på personene

– selv om leseren ofte litt fort
aner de neste trekkene. Ikke
minst når han inkorporerer
tidas typiske fataliteter, det
sosiale, det karrige, vær,
helsestell og fattigdom.
Romanen er ikledd et
morsomt, muntlig og ekspressivt språk, enten basert på
lokal vri, eller på nylagde,
kjappe vendinger. Her er mye
å legge merke til, eller søke
opp i NAOB. Prøv «jopp»,
eller «Det fikk stå sin våge».
Er dette starten på et større
Mytting-prosjekt? Man kan
håpe. Her er flere uløste gåter,
og minst hundre påfølgende
år å låne intrikate fakta fra.

Janneken Øverland

bokmagasinet@klassekampen.no

Aug
Sep
Okt
TORSDAG 13. SEPTEMBER

ONSDAG 19. SEPTEMBER

TORSDAG 20. SEPTEMBER

23.–24. SEPTEMBER

27.–29. SEPTEMBER

Debutant- Kjærstads Fakta om Den intellek- Torborg
arven Nedreaastripp
¹X`W\[ tuelle
metode
fra 1968
Ragnhild Eskeland, Bendik Wold Litteraturhuset har invitert
og Tora Sanden Døskeland møter våre mest anerkjente forfattere
til å snakke om sin metode for
intervjuer Elise Winterthun til
skjønnlitterær skriving.
samtale om sine bøker.

Se hele programmet på

litthusbergen.no

Hvor mye er det mulig å forstå
av selvmord? Carl Frode Tiller
møter psykolog Peder Kjøs til
samtale.

Litteraturhuset og forskergruppen for radikal filosofi og
litteratur inviterer til seminar.

seminaret
Samtaler og foredrag om
Nedreaas’ forfatterskap.

Østre Skostredet 5-7 • 5017 Bergen
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Mytting inntar førsteplassen
 Bok365. 07.09.2018 07:30
Nora Steenberg

- Dette gikk durabelig fort, sier Lars Mytting om den
raske marsjen til topps for "Søsterklokkene". Lars
Mytting spinner forbi Lars Saabye Christensen, og
Søsterklokkene (Gyldendal) går helt til topps på
Boklista for skjønnlitteratur.
Forfatteren, som akkurat har fått nyheten, innrømmer
at han er overrasket.
- Ja, det gikk durabelig fort. Som forfatter går jeg ikke
og beregner salg eller håper på noe spesielt, det må gå
som det går. Og nå gikk det veldig bra. Dessuten er jeg
fornøyd på bokas vegne, den er liksom ute på
egenhånd og jeg har vært spent på hvordan den ville
greie seg.
- Hvorfor tror du så mange har kjøpt Søsterklokkene?
- Det er jo vanskelig å vurdere slikt sjøl. Men kanskje er
det fordi boka er innpå en del gammelt norsk
fellesgods - bygda, gården, naturen og overtroen. Litt
førkrigs, på nymåten?
Bak Mytting har Unni Lindell passert Saabye
Christensen og inntatt andreplassen denne uken.
Listene er sammenstilt av Bokhandlerforeningen.
Boklista, uke 35, skjønnlitteratur & generell (utgitt
2018) Skjønnlitteratur Generell litteratur
1 Søsterklokkene Lars Mytting Gyldendal 1 Omgitt av
idioter Thomas Erikson Gyldendal
2
Dronen Unni Lindell Aschehoug 2
Klompelompes vinterbarn Hanne Andreassen Hjelmås
Stenersens
3

Byens spor: Maj Lars Saabye Christensen Cappelen
Damm 3
Snarveien til vin Ingvild Tennfjord Kagge
4
Så mye hadde jeg Trude Marstein Gyldendal 4
Factfulness Hans Rosling m.fl Cappelen Damm
5
Sang for sekstiåtte forrædere Gaute Heivoll Tiden 5
Guttenogstrikkemor Pia Øye Amundsen Aschehoug
6
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Codex Tom Egeland Capitana 6

13

Jenteloven Ulrikke Falch/Sofie Frøysaa Gyldendal

Morrigans forbannelse Jessica Townsend Vigmostad
& Bjørke 13

7
Året 1958 Even Vaa m.fl Vega
Zoo Europa Gert Nygårdshaug Cappelen Damm 7
14
Året 1968 Even Vaa m.fl Vega
Leksikon om lys og mørke Simon Stranger Aschehoug
8

14

Nullpunkt J.L. Horst/T. Enger Capitana 8

Kvardagsmat Anita Stokke Blomvik Skald

Gårdsdyr: Klapp pelsen og hør dyrelydene

15

Cappelen Damm

Hundreogettåringen som tenkte at han tenkte for mye
Jonas Jonasson Vigmostad & Bjørke 15

9
Lothestrikk Wenche Hoel-Knai Samlaget
Pondus: 17 i nøtten Frode Øverli Egmont 9
-- annonse -Foreldremagi Hedvig Montgomery Pilar
© Bok365

10

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

Formørkelsen Karin Fossum Cappelen Damm 10

fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/fnITHJ07

Dyreunger: Klapp pelsen og hør dyrelydene
Cappelen Damm
11
Fremdeles meg Jojo Moyes Bastion 11
21 tanker for det 21. århundre Yuval Noah Harari
Bazar
12
Isbjørngåten Hans Olav Lahlum Cappelen Damm 12
#weknit Anett Opheim Aschehoug
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Så fullt at prosten måtte hente en utebenk
 Østlendingen. 05.09.2018. Side: 12
CATHRINE LORAAS MØYSTAD

ELVERUM: 90 stoler var ikke nok da Elverum
biblioteket inviterte til bokbad av Lars Mytting. Da alt

12

nyheter

Onsdag 5. september 2018

Østlendingen

av kontorskoler var skrapt sammen, måtte prost Ole
Kristian Bonden ut og finne en benk.
MÅ gJØre nOe : – Så
lenge resultatene er som
de er, må vi ta grep, sier
Våler-ordfører Lise Berger
Svenkerud.

En drøy uke etter at elverumsingen (ja, han bekreftet at

FOtO: sverre viggen

varsler grep
i våler-skolen

han er det) Lars Mytting kom med sin femte bok, var
det invitert til bokbad på folkebiblioteket. Til tross for
en blussende sensommersøndag, klemte

BOKBAd: Journalist Brynhild Marit Berger Møllersen bokbadet forfatter Lars Mytting på Elverum bibliotek søndag kveld.

så fullt at prosten
måtte hente
en utebenk

Alle FOtO: CAthrine lOrAAs MØystAd

elverumsingene seg inn på absolutt alle de 90
plaststolene som var satt fram.
Bibliotekarene fylte på med egne kontorstoler, og et
par krakker og en stol til. Enda var det ikke nok. Da tok
prost Ole Kristian Bonden grep, fikk med seg Simen
Flygind, og sammen bar de inn en svær og grov benk
fra Rådhusplassen. I tillegg satt folk i trappa, og noen
måtte stå.
Fint språk
For det er ikke hver dag en elverumsing ligger på
boksalgtoppen. Eller rettere: det har gått fire år siden

PrOsten tOK tAK: Prost Ole Kristian
Bonden var ute og hentet en benk.

ELVERUM: 90 stoler
var ikke nok da Elverum biblioteket
inviterte til bokbad
av Lars Mytting. Da
alt av kontorskoler
var skrapt sammen,
måtte prost Ole Kristian Bonden ut og
finne en benk.
Cathrine LoraaS MøyStad

gOd steMning: Forfatter Lars Mytting er en lun og humoristisk
person som snakker tydelig og lettfattelig om sin forfattergjerning.
En drøy uke etter at elve- Og personlighetstrekk.
rumsingen (ja, han bekreftet at
som får saftige beskrivelser i
han er det) Lars Mytting kom Fint språk
med sin femte bok, var det invi- For det er ikke hver dag en elve- Myttings siste bok. Regine tar
tert til bokbad på folkebibliote- rumsing ligger på boksalgtop- ikke det så tungt.
– Derimot har jeg fått øynene
ket. Til tross for en blussende pen. Eller rettere: det har gått
sensommersøndag, klemte el- fire år siden sist Lars Mytting opp for at det ER forskjell på
verumsingene seg inn på abso- var på bestselgerlisten. Da med gudbrandsdøler og østerdøler.
lutt alle de 90 plaststolene som «Svøm med dem som druk- Litt dialekt, litt kultur. Fra utsivar satt fram.
ner». Han har en solid leserska- den virker det jo likt, smiler
Bibliotekarene fylte på med re, det syntes godt på oppmøte. hun.
egne kontorstoler, og et par
– Jeg har lest «Svøm med dem
krakker og en stol til. Enda var som drukner», og hørt opples- ren magi
det ikke nok. Da tok prost Ole ning av Lars på nettet. Når jeg Lene Bakkedal er blant dem
Kristian Bonden grep, fikk med nå har hørt ham fortelle og lese som har rukket å lese den ferseg Simen Flygind, og sammen her på bokbadet, er jeg enda ske boka.
bar de inn en svær og grov benk mer spent på «Søsterklokkene».
– Den er helt fantastisk. Helt
fra Rådhusplassen. I tillegg satt Jeg synes han har så utrolig fint fantastisk. Og det var så trist da
folk i trappa, og noen måtte stå. språk, sier Regine Behrens Dy- den tok slutt. Så jeg er så glad
reng, som bor i Elverum.
det kommer en til.
cathrine.moystad@ostlendingen.no

Hun er bergenser, et folkeslag

boka?
– «Søsterklokkene» er ren
magi. Den er skrevet slik at føler
deg som Astrid. Det er ikke noe
voldsomt språk, men. Jeg digger den.
Lene har lest alle romanene,
og har «Svøm med dem som
drukner» som sin favoritt, og
som hun har gitt til alle sine
venner.
Men hun likte den første
boka, «Hestekrefter» også.
– Er «Søsterklokkene» magi,
er «Hestekrefter» ren energi,
smiler hun.

Befriende lesing
Ronny Andersen er en rå
boksluker, og var i intervjuøyeblikket 179 sider inn i «Søsterklokkene». Halve natten var
gått med.
– Lars Mytting skriver på en
egenartet måte. Beskrivelsen er
veldig gode. Menneskene trer
fram gjennom det de gjør. Jeg
må si det er befriende å lese litteratur som ikke handler kun
om «meg, meg, meg», sier Ronny med et dårlig skjult hint til
Knausgård, Hjorth og den såkalte virkelighetslitteraturen.

– Hvordan vil du beskriver

VÅLER: Ikke tilfredsstillende prøveresultater
og stort frafall i yrkesfag
gjør at ordfører og
rådmann i Våler nå
varsler grep. Det blir en
rekke møter framover
for å finne løsninger som
kan snu den negative
utviklingen.
Sverre viggen

sverre.viggen@ostlendingen.no

Ordfører Lise Berger Svenkerud og rådmann Eivind Alnæs skal ha møte med skolefaglig rådgiver, med rektor
ved ungdomsskolen og rektor ved videregående skole
for å kartlegge mer rundt
overgang fra grunnskolen til
ungdomsskole og videregående skole.
– Vi ønsker å få en avklaring på om de dårlige tallene
vi fikk fort kort tid siden, er
en trend over lengre tid, eller
om at kan være mer et engangs tilfelle. Vi har ligget for
lavt lenge, så vi må finne
grep og løsninger for å komme oss ut av dette. Det er generelt for stort frafall blant
yrkesfagelevene. Og det er
spesielt guttene i vårt område som ikke kommer heldig
ut. Og jeg har vanskelig for å
skjønne at det bare kan være
foreldrenes og guttenes
skyld, sier Våler-ordfører
Lise Berger Svenkerud.
Hun mener at alle bør ta
selvkritikk når resultatene er
som de er.
– Samspill mellom skole,
foreldre og kommunen er
det som må til. Alle ønsker jo
best mulig resultat for våre
unge, og da er vi bare nødt til
å ta fatt i dette, sier Berger
Svenkerud.
Hun venter spent på en ny
tilstandsrapport for Vålerskolen. Den kommer snart
og vil forhåpentlig fortelle
om litt bedring.
– Elevene selv sier i undersøkelser at de trives på skolen i Våler, men resultatene
er altså for dårlige. Da må vi
finne ut årsaken til det. Derfor tar vi nå ekstra talk i dette
og gjennomfører i første omgang de nevnte møtene, sier
Våler-ordføreren.

sist Lars Mytting var på bestselgerlisten. Da med
«Svøm med dem som drukner». Han har en solid

- Hvordan vil du beskriver boka?

leserskare, det syntes godt på oppmøte.

- «Søsterklokkene» er ren magi. Den er skrevet slik at

- Jeg har lest «Svøm med dem som drukner», og hørt

føler deg som Astrid. Det er ikke noe voldsomt språk,

opplesning av Lars på nettet. Når jeg nå har hørt ham

men. Jeg digger den.

fortelle og lese her på bokbadet, er jeg enda mer spent

Lene har lest alle romanene, og har «Svøm med dem

på «Søsterklokkene». Jeg synes han har så utrolig fint

som drukner» som sin favoritt, og som hun har gitt til

språk, sier Regine Behrens Dyreng, som bor i Elverum.

alle sine venner.

Hun er bergenser, et folkeslag som får saftige

Men hun likte den første boka, «Hestekrefter» også.

beskrivelser i Myttings siste bok. Regine tar ikke det så

- Er «Søsterklokkene» magi, er «Hestekrefter» ren

tungt.

energi, smiler hun.

- Derimot har jeg fått øynene opp for at det ER forskjell
på gudbrandsdøler og østerdøler. Litt dialekt, litt kultur.

Befriende lesing

Fra utsiden virker det jo likt, smiler hun.

Ronny Andersen er en rå boksluker, og var i
intervjuøyeblikket 179 sider inn i «Søsterklokkene».

Ren magi

Halve natten var gått med.

Lene Bakkedal er blant dem som har rukket å lese den

- Lars Mytting skriver på en egenartet måte.

ferske boka.

Beskrivelsen er veldig gode. Menneskene trer fram

- Den er helt fantastisk. Helt fantastisk. Og det var så

gjennom det de gjør. Jeg må si det er befriende å lese

trist da den tok slutt. Så jeg er så glad det kommer en

litteratur som ikke handler kun om «meg, meg, meg»,

til.

sier Ronny med et dårlig skjult hint til Knausgård,
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Hjorth og den såkalte virkelighetslitteraturen.
© Østlendingen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Les hele nyheten på http://ret.nu/NBR7lw6c
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Så fullt at prosten måtte hente en utebenk for å få sitte
 Østlendingen Pluss. 03.09.2018 18:50. Oppdatert 04.09.2018 23:08
Cathrine Loraas Møystad

90 stoler var ikke nok da Elverum biblioteket inviterte
til bokbad av Lars Mytting. Da alt av kontorskoler var
skrapt sammen, måtte prost Ole Kristian Bonden ut og
finne en benk.
En drøy uke etter at elverumsingen (ja, han bekreftet at
han er det) Lars Mytting kom med sin femte bok, var
det invitert til bokbad på folkebiblioteket. Til tross for
en blussende sensommersøndag, klemte
elverumsingene seg inn på absolutt alle de 90
plaststolene som var satt fram.
Bibliotekarene fylte på med egne kontorstoler, og et
par krakker og en stol til. Enda var det ikke nok. Da tok
prost Ole Kristian Bonden grep, fikk med seg Simen
Flygind, og sammen bar de inn en svær og grov benk
fra Rådhusplassen. I tillegg satt folk i trappa, og noen
måtte stå.
Fint språk
For det er ikke hver dag en elverumsing ligger på
boksalgtoppen. Eller rettere: det har gått fire år siden
sist Lars Mytting var på bestselgerlisten. Da med
«Svøm med dem som drukner». Han har en solid
leserskare, det syntes godt på oppmøte.
- Jeg har lest «Svøm med dem som drukner», og hørt
opplesning av Lars på nettet. Når jeg nå har hørt ham
fortelle og lese her på bokbadet, er jeg enda mer spent
på «Søsterklokkene». Jeg synes han har så utrolig fint
språk, sier Regine Behrens Dyreng, som bor i Elverum.
Hun er bergenser, et folkeslag som får saftige
beskrivelser i Myttings siste bok. Regine tar ikke det så
tungt.
- Derimot har jeg fått øynene opp for at det ER forskjell
på gudbrandsdøler og østerdøler. Litt dialekt, litt kultur.
Fra utsiden virker det jo likt, smiler hun.
Ren magi

Lene Bakkedal er blant dem som har rukket å lese den
ferske boka.
- Den er helt fantastisk. Helt fantastisk. Og det var så
trist da den tok slutt. Så jeg er så glad det kommer en
til.
- Hvordan vil du beskriver boka?
- «Søsterklokkene» er ren magi. Den er skrevet slik at
føler deg som Astrid. Det er ikke noe voldsomt språk,
men. Jeg digger den.
Lene har lest alle romanene, og har «Svøm med dem
som drukner» som sin favoritt, og som hun har gitt til
alle sine venner.
Men hun likte den første boka, «Hestekrefter» også.
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samtidig, og «alle» skal ha signert bok, må til og med
- Er «Søsterklokkene» magi, er «Hestekrefter» ren

hovedpersonen sjøl skru på tålmodigheten når han står

energi, smiler hun.

i kø for å rekke seg sjøl.

Befriende lesing

HELSING LARS MYTTING: Forfatteren skrev
signaturer med fyllepenn etter bokbadet.

Ronny Andersen er en rå boksluker, og var i
intervjuøyeblikket 179 sider inn i «Søsterklokkene».

REGINE DYRENG: Bergenseren tåler fint

Halve natten var gått med.

karakteristikken som hennes medborgere får i
«Søsterklokkene».

- Lars Mytting skriver på en egenartet måte.
Beskrivelsen er veldig gode. Menneskene trer fram

LENE BEKKEDAL: - «Søsterklokkene er helt fantastisk.

gjennom det de gjør. Jeg må si det er befriende å lese

Det er bare trist når boka er slutt.

litteratur som ikke handler kun om «meg, meg, meg»,
sier Ronny med et dårlig skjult hint til Knausgård,

RONNY ANDERSEN: - Jeg er kommet til side 179 etter

Hjorth og den såkalte virkelighetslitteraturen.

å ha lest halve natta. «Søsterklokkene» er veldig god!

Opplag på 30.000

© Østlendingen Pluss
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler

Førsteopplaget til Myttings nye bok var for øvrig på

må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

15.000 eksemplarer, men allerede samme dag som

fra Retriever eller den enkelte utgiver.

lanseringen måtte det bestilles 15.000 til.

Se webartikkelen på http://ret.nu/ApnKr1gX

Årsak? Det var mange forhåndsbestillinger fra
bokhandleren.
- Det er mye kun to uker etter lansering, sier Julie
Kalager i Gyldendal Norsk Forlag.
Image info:
PROSTEN TOK TAK: Prost Ole Kristian Bonden var ute
og hentet en benk fra Rådhusplassen for å få
sitteplass under bokbadingen av Lars Mytting søndag
kveld.
GOD STEMNING: Forfatter Lars Mytting er en lun og
humoristisk person som snakker tydelig og lettfattelig
om sin forfattergjerning. Og personlighetstrekk.
BOKBAD: Journalist Brynhild Marit Berger Møllersen
bokbadet forfatter Lars Mytting på Elverum bibliotek
søndag kveld.
ÅLER SEG UT: Når over 100 mennesker reiser seg
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- Tror på tre ganger Lars
 Bok365. 03.09.2018 07:22
Vebjørn Rogne

Bokhandel-toppene er enige: Hvis det blir en laber
bokhøst, er det ikke bøkenes feil. Lars Mytting er blant
de sikreste skjønnlitterære kortene.
Ved inngangen til bokhøsten gjør vi vår årvisse øvelse:
Spør toppsjefene i bokhandelkjedene om hvilke
forhåpninger de har til årets bokhøst. Er det sterk, svak
eller midt på treet? Hvordan står det til i de ulike
sjangerne? Og hvilke forfattere og bøker har de størst
tro på?
La oss fastslå det først som sist: Toppene synes å
være enige om at det er en god bokhøst. Men: De slåss
i et brattere terreng akkurat nå.
- Nok å velge i
- Bokhøsten blir alltid bra, også i år. Med den store
bredden i utgivelser er det mere enn nok å velge i
innenfor de fleste sjangere. Så får vi håpe at markedet
bedrer seg noe, sier John Thomasgaard i Norli Libris,
og forsikrer: - Vi skal jobbe hardt for å få bøkene ut til
flest mulig.
- Bokhøsten er sterk, spesielt innen skjønnlitteratur og
biografier, sier Karin Mundal i Tanum.
- Bokhøsten ligner på de siste års bokhøster. Det er
mange gode, sterke norske romaner som også har
potensial til å selge godt. Noen sterke oversatte titler
kommer til å bidra godt til omsetningen og ligge under
mange juletrær, sier Linda Frid Andresen i ARK.
Helén Foss i Fri Bokhandel er noe mer avmålt i sin
totalvurdering:
- Jeg tenker at dette blir en bokhøst på det jevne i alle
kategorier egentlig og er nok heller litt nøktern i mine
forventinger.
Kjente forfatternavn

Når vi utfordrer dem til å sirkle inn høstens
skjønnlitterære kommersielle vinnere, samler de seg
rundt en håndfull etablerte navn.
- Krimboken til Jørn Lier Horst (Det innerste rommet)
er en garantert bestselger, sier Linda Frid Andresen og får følge av de tre andre.
Tom Egeland, Unni Lindell og Karin Fossum nevnes
som andre sikre krim-kort rund baut.
Helén Foss trekker frem Gert Nygårdshaug:
- Den boken er jeg spent på. Mengele Zoo var en
fantastisk bok jeg håper Zoo Europa ligger på samme
nivå.
STERKT KORT: Lars Saabye Christensen. (Foto:
Helene J. Spanthus)
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bedre for hver bok, sier Linda Frid Andresen.
- Vi har stor tro på tre ganger Lars - altså Mytting,
Saabye Christensen og Kepler, sier Karin Mundal. Hun

Moyes og Kepler sikre kort

er ikke alene om å ha merket seg Lars Myttings roman:
Å trekke frem de sikreste kommersielle kortene
- Søsterklokkene er en roman som kan nå veldig bred

innenfor oversatt skjønnlitteratur er fort gjort.

ut, sier Linda Frid Andresen.

Kjedetoppene samler seg om to navn: Jojo Moyes og
Lars Kepler.

John Thomasgaard er enig: - Mytting blir sterk.
- Høsten er nok reddet med ny bok av Kepler. Og
Sterk Stranger

salget av Jojo Moyes Jenta som ble igjen har vi
selvfølgelig også stor forventning til, sier Linda Frid

- Jeg har lest både Simon Stranger og Lars Mytting

Andresen. - I tillegg får vi jo på tampen av året ny bok

sine bøker som jeg tenker kommer til å gjøre det godt.

fra George RR Martin fra Game of Thrones-universet,

Fantastiske bøker begge to, fastslår Helén Foss.

en bok som nok vil selge godt både på norsk og
engelsk.

Simon Strangers Leksikon om lys og mørke står også
på blokka hos de andre.

SIKKERT KORT: Jojo Moyes (Foto: Penguin UK
/Bastion)

- Ja. Stranger, som jeg har lest, bør også gjøre det bra,
sier Thomasgaard.

John Thomasgaard plasserer også et knippe bøker
bak de to store - i «mellomsjiktet», som han uttrykker

- Det er ekstra hyggelig å se at Simon, en kollega på

det:

huset, allerede er høyt på bestselgerlistene. Det var
ikke gitt at et så mørkt tema skulle få så mange lesere,

- Ildefonso Falcones Jordens arvinger (Havets

sier Karin Mundal.

katedral-oppfølger), Peter Mays Coffin Road og
Ahnhems Motiv X kan alle klatre opp til et nytt nivå.

Flere av kjede-toppene føler seg trygge på at bind to i
Lars Saabye Christensens Byens spor-serie vil få

- Innenfor oversatt skjønnlitteratur er det flere titler av

mange lesere. Edvard Hoem, Trude Marstein og Vigdis

forfattere som tidligere har sørget for gode salgstall.

Hjorth er andre navn flere samler seg om.

Det er naturligvis ikke sikkert dette slår til igjen, sier
Helén Foss. - Jeg tenker for eksempel på Ildefonso

- Og så er det jo en begivenhet når Per Petterson

Falcones, Kate Morton og Jonas Jonasson. Jeg er

kommer med ny roman, sier Linda Frid Andresen, og

også spent på Jens Henrik Jensens Mørke menn.

sikter til hans kommende bok Menn i min situasjon.

Hans forrige, Henge hunder, likte jeg godt og jeg ser
frem til kommende bok. Aschehoug-utgivelsen

John Thomasgaard trekker frem Gaute Heivolls Sang

Pachinko av Min Jin Lee som kom ut nå i sommer har

for sekstiåtte forrædere og Monika Isakstuens Rase

fått god mottakelse blant våre bokhandlere. Minette

som to spennende outsidere.

Walters har skrevet en historisk roman. Det er litt artig.
Jeg var stor fan av krimmen hennes for mange år

Alle er sterke troen på at Jon Michelets aller siste tokt

siden.

vil få svært mange lesere.
-- annonse -- Vi tror den siste boken i Michelets krigsseiler-serie
blir en storselger. Disse bøkene har solgt bedre og

© Bok365

Side 64 av 175

Nyheter - Gyldendal Norsk Forlag

Uttak 17.10.2018

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/csWMWZKv

Side 65 av 175

Nyheter - Gyldendal Norsk Forlag

Uttak 17.10.2018

Uklar klang
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ROMAN Lars Mytting «Søsterklokkene» Gyldendal

Lars Myttings historiske underholdningsroman gir et
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spennende innblikk i gamle dagers kunsthåndverk,
leve- og arbeidskår. Menneskene han skriver fram er
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vanskeligere å tro på.
Gudbrandsdalen, 1880åra. I den fiktive bygda
Butangen er livet hardt. I utvikling ligger bygda tjue år
etter nabobygdene, som igjen ligger tretti år etter
norske byer, som igjen ligger femti år etter resten av
Europa, skriver Lars Mytting i sin nye roman
«Søsterklokkene». Fostre dør i mors liv, kvinner i barsel
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Lars Myttings historiske underholdningsroman gir
et spennende innblikk i gamle dagers kunsthåndverk,
leve- og arbeidskår. Menneskene han skriver fram er
vanskeligere å tro på.
ROMAN
Lars Mytting
«Søsterklokkene»
Gyldendal

Gudbrandsdalen, 1880åra. I den fiktive bygda
Butangen er livet hardt. I utvikling
ligger bygda tjue år etter nabobygdene,
som igjen ligger tretti år etter norske
byer, som igjen ligger femti år etter
resten av Europa, skriver Lars Mytting
i sin nye roman «Søsterklokkene».
Fostre dør i mors liv, kvinner i barsel og
babyer før sin første bursdag. De som
lever opp har korte og strevsomme liv
fylt med tungt arbeid, uten særlige
utsikter til endring. En husmann er en
husmann, en gårdeier noe annet. Slik er
det bare, for slik har det alltid vært.
Sentralt i Butangen står stavkirka. Den
er fra middelalderen. Da var kristendommen ny i landet, og håndverkerne
helgarderte ved å utsmykke trekirka
med drager, andre fabeldyr og vikingkrigere, dekor som også ville kunne behage
Odin og Tor dersom de fremdeles fulgte
med.

Nå står kirka halvveis til nedfalls, etter
mange lange år uten særlig vedlikehold.
Den er dessuten for liten, umoderne og
upraktisk, mener nypresten, Kai
Schweigaard. Om vinteren er det nesten
like kaldt inne som de førti minusgradene ute. Han ønsker seg et nytt
gudshus. Og han har en plan.

støpen, lever fremdeles i bygda. Det
utgjør en viktig tråd også i Myttings vev.
«Søsterklokkene» er en roman der
myter, sagn og frampek blander seg med
realismen som utgjør størsteparten av
fortellingen, i en slags egenarta nordisk
variant av magisk realisme. Her gjengir
den allvitende fortelleren mystiske,
gammelmodig formulerte spådommer
som så oppfylles – noen allerede i dette
boka, flere sikkert i neste bind av det
som skal bli en trilogi.

Det ses inn i framtida, i voldsomme,
egentlig ganske svulstige passasjer i
hovedpersonenes sinn. Stilen hermer folkelig fortellerkunst, ligner eventyr og
Mye i «Søsterklokkene» skal komme sagn, med de muntlige sjangrenes bruk
til å dreie seg om denne planen, og gjen- av interessevekkende agn som hanker
nomføringen av den. Det
inn leseren og siden gjør
aller mest spesielle med
lesearbeidet verdt det, gir
En spen- gevinst.
stavkirka på Butangen er
nemlig at den er utstyrt med
nende
et helt unikt sett kirkeAkkurat dét fungerer. Som
klokker, som leseren får historie.
han har vist også i tidligere
høre om allerede i romanens
bøker, er Lars Mytting god
første kapittel. Klokkene ble støpt for også på praktisk forankring, troverdig
flere hundre år siden, med storbonden idet han plasserer folk på et spesielt sted
Heknes sølv i malmen, til minne om kona i en spesiell tid, i en geografi han kjenner
som døde i barsel, og døtrene hun fødte. godt. Han skriver innsiktsfullt om livet
De to var sammenvokste fra hofta og i takt med årstidene, om naturens svært
ned, men levde opp, og var dyktige konkrete påvirkning på folks hverdag, på
veversker til de døde.
hvordan gårdsarbeid og ikke minst
transport påvirkes av is og snø og smelSagnet om Hekne-tvillingsøstrene, ting. Skildrer treskurd og kirkekonderes helt spesielle bildevev, og sølvfor- struksjon, bildevev og annet håndarbeid
muen den sørgende faren kastet i klokke- med detaljert innsikt. Er språklig lydhør,

og tillater seg innforståtte spøking med
gudbrandsdølingens påståtte lynne og
folkesjel sett opp mot østerdøler og bergensere, for ikke å snakke om utlendinger.
Indirekte og helt eksplisitt dreier mye i
«Søsterklokkene» seg om tradisjon
versus modernitet, om kontinuitet
versus brudd. Folkevisdom og eldgammel (over-?)tro settes i kontrast til
bokkunnskap, vitenskap og vedtatt teologi, eldgammelt håndverk settes opp
mot framstegets praktiske komfort, by
mot land, fattig mot rik, natur mot
kultur.
Problemet er menneskene. Etter både
en og to, i noen passasjers tilfelle tre,
gjennomlesninger blir jeg fremdeles ikke
klok på dem. Hvem er Astrid Hekne, som
står i sentrum så mye av handlingen i
«Søsterklokkene»? Vi får vite at hun er
tjue år og ugift, sterk og vakker, og
etterkommer av storbonden som i si tid
kasta sølv i klokkestøpen. Ser at hun er
svært intelligent og veldig modig, og tett
forbundet med det mytologiske, uforståelige, og med de magiske kirkeklokkenes
skjebne. Arketypisk «feminin», knyttet
mot mytene, naturen, følelsene. Likevel
oppleves hun underlig flat. Hva drives
hun av, undrer jeg, uten å finne svarene.
Kanskje er det gjort slik med vilje. Vi
får ikke inngående innblikk i Askeladdens psykologi heller, eventyrene

FOTO:
FOTO: ERIK
ERIK NORRUD
NORRUD

handler egentlig om noe annet. I «Søster
klokkene» er nypresten Schweigaard en
prest i nær slekt med mange andre prester
i norsk litteratur, dels fremmedgjort og
utenfor, men likevel sentral i bygda der
han har sitt virke. Av praktiske hensyn
for historiens del må han være prest, men
egentlig er han ikke synderlig opptatt av
Gud. Han står for modernitet, ikke teo
logi. Med den tyske arkitekturstudenten
Gerhard Schönauer er det likedan. Han
er aktør i det trekantdramaet som utgjør
en viktig tråd i fortellingen, og svært
opptatt av design og konstruksjon. Men
utover det merkelig lite håndgripelig. Jeg
ser at Schönauer får stor betydning både
i Astrid Heknes og stavkirkas liv, men
opplever ham kun en liten og utbyttbar
bonde i det store sjakkspillet, slik også
presten observerer. Schõnhauer er
«verden utenfor», ikke seg selv.
Sannsynligvis vil få lesere bry seg med
slike innvendinger. De vil lese
«Søsterklokkene» som en spennende his
torie med godt driv, en fortelling som gir
fin innsikt i en fjern og umoderne fortid,
et mystisk eventyr med både kjærlighet
og sorg og død. Det er kanskje nok. Men
det må likevel være lov å ønske seg hakket
mer tredimensjonale figurer i neste bind.
For at Mytting kan skrive, er det ingen
tvil om.
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og babyer før sin første bursdag. De som lever opp har
korte og strevsomme liv fylt med tungt arbeid, uten
særlige utsikter til endring. En husmann er en
husmann, en gårdeier noe annet. Slik er det bare, for
slik har det alltid vært.

Sagnet om Hekne-tvillingsøstrene,
deres helt spesielle bildevev, og sølvformuen den
sørgende faren kastet i klokkestøpen, lever fremdeles i
bygda. Det utgjør en viktig tråd også i Myttings vev.
«Søsterklokkene» er en roman der myter, sagn og

Sentralt i Butangen står stavkirka. Den er fra
middelalderen. Da var kristendommen ny i landet, og
håndverkerne helgarderte ved å utsmykke trekirka med
drager, andre fabeldyr og vikingkrigere, dekor som
også ville kunne behage Odin og Tor dersom de
fremdeles fulgte med.
Nå står kirka halvveis til nedfalls, etter mange lange år

frampek blander seg med realismen som utgjør
størsteparten av fortellingen, i en slags egenarta
nordisk variant av magisk realisme. Her gjengir den
allvitende fortelleren mystiske, gammelmodig
formulerte spådommer som så oppfylles - noen
allerede i dette boka, flere sikkert i neste bind av det
som skal bli en trilogi.

uten særlig vedlikehold. Den er dessuten for liten,
umoderne og upraktisk, mener nypresten, Kai
Schweigaard. Om vinteren er det nesten like kaldt inne
som de førti minusgradene ute. Han ønsker seg et nytt
gudshus. Og han har en plan.

Det ses inn i framtida, i voldsomme, egentlig ganske
svulstige passasjer i hovedpersonenes sinn. Stilen
hermer folkelig fortellerkunst, ligner eventyr og sagn,
med de muntlige sjangrenes bruk av
interessevekkende agn som hanker inn leseren og

Mye i «Søsterklokkene» skal komme til å dreie seg om

siden gjør lesearbeidet verdt det, gir gevinst.

denne planen, og gjennomføringen av den. Det aller
mest spesielle med stavkirka på Butangen er nemlig at
den er utstyrt med et helt unikt sett kirkeklokker, som
leseren får høre om allerede i romanens første kapittel.
Klokkene ble støpt for flere hundre år siden, med
storbonden Heknes sølv i malmen, til minne om kona
som døde i barsel, og døtrene hun fødte. De to var
sammenvokste fra hofta og ned, men levde opp, og var
dyktige veversker til de døde.

Akkurat dét fungerer. Som han har vist også i tidligere
bøker, er Lars Mytting god også på praktisk forankring,
troverdig idet han plasserer folk på et spesielt sted i en
spesiell tid, i en geografi han kjenner godt. Han skriver
innsiktsfullt om livet i takt med årstidene, om naturens
svært konkrete påvirkning på folks hverdag, på
hvordan gårdsarbeid og ikke minst transport påvirkes
av is og snø og smelting. Skildrer treskurd og
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kirkekonstruksjon, bildevev og annet håndarbeid med

presten observerer. Schõnhauer er «verden utenfor»,

detaljert innsikt. Er språklig lydhør, og tillater seg

ikke seg selv.

innforståtte spøking med gudbrandsdølingens påståtte
lynne og folkesjel sett opp mot østerdøler og

Sannsynligvis vil få lesere bry seg med slike

bergensere, for ikke å snakke om utlendinger.

innvendinger. De vil lese «Søsterklokkene» som en
spennende historie med godt driv, en fortelling som gir

Indirekte og helt eksplisitt dreier mye i

fin innsikt i en fjern og umoderne fortid, et mystisk

«Søsterklokkene» seg om tradisjon versus modernitet,

eventyr med både kjærlighet og sorg og død. Det er

om kontinuitet versus brudd. Folkevisdom og

kanskje nok. Men det må likevel være lov å ønske seg

eldgammel (over-?)tro settes i kontrast til

hakket mer tredimensjonale figurer i neste bind. For at

bokkunnskap, vitenskap og vedtatt teologi, eldgammelt

Mytting kan skrive, er det ingen tvil om.

håndverk settes opp mot framstegets praktiske
komfort, by mot land, fattig mot rik, natur mot kultur.

GERD ELIN STAVA SANDVE

Problemet er menneskene. Etter både en og to, i noen

"En spennende historie."

passasjers tilfelle tre, gjennomlesninger blir jeg
fremdeles ikke klok på dem. Hvem er Astrid Hekne,

© Dagsavisen

som står i sentrum så mye av handlingen i

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler

«Søsterklokkene»? Vi får vite at hun er tjue år og ugift,

må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

sterk og vakker, og etterkommer av storbonden som i

fra Retriever eller den enkelte utgiver.

si tid kasta sølv i klokkestøpen. Ser at hun er svært

Les hele nyheten på http://ret.nu/ogTqdmnB

intelligent og veldig modig, og tett forbundet med det
mytologiske, uforståelige, og med de magiske
kirkeklokkenes skjebne. Arketypisk «feminin», knyttet
mot mytene, naturen, følelsene. Likevel oppleves hun
underlig flat. Hva drives hun av, undrer jeg, uten å finne
svarene.
Kanskje er det gjort slik med vilje. Vi får ikke inngående
innblikk i Askeladdens psykologi heller, eventyrene
handler egentlig om noe annet. I «Søsterklokkene» er
nypresten Schweigaard en prest i nær slekt med
mange andre prester i norsk litteratur, dels
fremmedgjort og utenfor, men likevel sentral i bygda
der han har sitt virke. Av praktiske hensyn for
historiens del må han være prest, men egentlig er han
ikke synderlig opptatt av Gud. Han står for modernitet,
ikke teologi. Med den tyske arkitekturstudenten
Gerhard Schönauer er det likedan. Han er aktør i det
trekantdramaet som utgjør en viktig tråd i fortellingen,
og svært opptatt av design og konstruksjon. Men
utover det merkelig lite håndgripelig. Jeg ser at
Schönauer får stor betydning både i Astrid Heknes og
stavkirkas liv, men opplever ham kun en liten og
utbyttbar bonde i det store sjakkspillet, slik også
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Uklar klang
 Rogalands Avis. 01.09.2018. Side: 48
Gerd Elin Stava Sandve

Lars Myttings historiske underholdningsroman gir et
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LØRDAG 1. SEPTEMBER 2018

KULTUR

spennende innblikk i gamle dagers kunsthåndverk,
leve- og arbeidskår. Menneskene han skriver fram er
vanskeligere å tro på.lm anm - ge
Roman
Lars Mytting
«Søsterklokkene»
Gyldendal
Gudbrandsdalen, 1880-åra. I den fiktive bygda
Butangen er livet hardt. I utvikling ligger bygda tjue år
etter nabobygdene, som igjen ligger tretti år etter
norske byer, som igjen ligger femti år etter resten av
Europa, skriver Lars Mytting i sin nye roman
«Søsterklokkene». Fostre dør i mors liv, kvinner i barsel
og babyer før sin første bursdag. De som lever opp har
korte og strevsomme liv fylt med tungt arbeid, uten

Uklar
klang
Lars Mytting, her fotografert i forbindelse med den eventyrlige suksessen med «Hel ved», demonstrerer også i «Søsterklokkene» at han har spesiell god innsikt i og interesse for norsk tradisjonshåndverk. 

Lars Myttings historiske underholdningsroman gir
et spennende innblikk i gamle dagers kunsthåndverk,
leve- og arbeidskår. Menneskene han skriver fram er
vanskeligere å tro på.
ROMAN
Lars Mytting
«Søsterklokkene»
Gyldendal

Gudbrandsdalen, 1880åra. I den fiktive bygda
Butangen er livet hardt. I utvikling
ligger bygda tjue år etter nabobygdene,
som igjen ligger tretti år etter norske
byer, som igjen ligger femti år etter
resten av Europa, skriver Lars Mytting
i sin nye roman «Søsterklokkene».
Fostre dør i mors liv, kvinner i barsel og
babyer før sin første bursdag. De som
lever opp har korte og strevsomme liv
fylt med tungt arbeid, uten særlige
utsikter til endring. En husmann er en
husmann, en gårdeier noe annet. Slik er
det bare, for slik har det alltid vært.
Sentralt i Butangen står stavkirka. Den
er fra middelalderen. Da var kristendommen ny i landet, og håndverkerne
helgarderte ved å utsmykke trekirka
med drager, andre fabeldyr og vikingkrigere, dekor som også ville kunne behage
Odin og Tor dersom de fremdeles fulgte
med.

Nå står kirka halvveis til nedfalls, etter
mange lange år uten særlig vedlikehold.
Den er dessuten for liten, umoderne og
upraktisk, mener nypresten, Kai
Schweigaard. Om vinteren er det nesten
like kaldt inne som de førti minusgradene ute. Han ønsker seg et nytt
gudshus. Og han har en plan.

støpen, lever fremdeles i bygda. Det
utgjør en viktig tråd også i Myttings vev.
«Søsterklokkene» er en roman der
myter, sagn og frampek blander seg med
realismen som utgjør størsteparten av
fortellingen, i en slags egenarta nordisk
variant av magisk realisme. Her gjengir
den allvitende fortelleren mystiske,
gammelmodig formulerte spådommer
som så oppfylles – noen allerede i dette
boka, flere sikkert i neste bind av det
som skal bli en trilogi.

Det ses inn i framtida, i voldsomme,
egentlig ganske svulstige passasjer i
hovedpersonenes sinn. Stilen hermer folkelig fortellerkunst, ligner eventyr og
Mye i «Søsterklokkene» skal komme sagn, med de muntlige sjangrenes bruk
til å dreie seg om denne planen, og gjen- av interessevekkende agn som hanker
nomføringen av den. Det
inn leseren og siden gjør
aller mest spesielle med
verdt det, gir
En
spen- lesearbeidet
stavkirka på Butangen er
gevinst.
nemlig at den er utstyrt med
nende
et helt unikt sett kirkeAkkurat dét fungerer. Som
klokker, som leseren får historie.
han har vist også i tidligere
høre om allerede i romanens
bøker, er Lars Mytting god
første kapittel. Klokkene ble støpt for også på praktisk forankring, troverdig
flere hundre år siden, med storbonden idet han plasserer folk på et spesielt sted
Heknes sølv i malmen, til minne om kona i en spesiell tid, i en geografi han kjenner
som døde i barsel, og døtrene hun fødte. godt. Han skriver innsiktsfullt om livet
De to var sammenvokste fra hofta og i takt med årstidene, om naturens svært
ned, men levde opp, og var dyktige konkrete påvirkning på folks hverdag, på
veversker til de døde.
hvordan gårdsarbeid og ikke minst
transport påvirkes av is og snø og smelSagnet om Hekne-tvillingsøstrene, ting. Skildrer treskurd og kirkekonderes helt spesielle bildevev, og sølvfor- struksjon, bildevev og annet håndarbeid
muen den sørgende faren kastet i klokke- med detaljert innsikt. Er språklig lydhør,

og tillater seg innforståtte spøking med
gudbrandsdølingens påståtte lynne og
folkesjel sett opp mot østerdøler og bergensere, for ikke å snakke om utlendinger.
Indirekte og helt eksplisitt dreier mye i
«Søsterklokkene» seg om tradisjon
versus modernitet, om kontinuitet
versus brudd. Folkevisdom og eldgammel (over-?)tro settes i kontrast til
bokkunnskap, vitenskap og vedtatt teologi, eldgammelt håndverk settes opp
mot framstegets praktiske komfort, by
mot land, fattig mot rik, natur mot
kultur.
Problemet er menneskene. Etter både
en og to, i noen passasjers tilfelle tre,
gjennomlesninger blir jeg fremdeles ikke
klok på dem. Hvem er Astrid Hekne, som
står i sentrum så mye av handlingen i
«Søsterklokkene»? Vi får vite at hun er
tjue år og ugift, sterk og vakker, og
etterkommer av storbonden som i si tid
kasta sølv i klokkestøpen. Ser at hun er
svært intelligent og veldig modig, og tett
forbundet med det mytologiske, uforståelige, og med de magiske kirkeklokkenes
skjebne. Arketypisk «feminin», knyttet
mot mytene, naturen, følelsene. Likevel
oppleves hun underlig flat. Hva drives
hun av, undrer jeg, uten å finne svarene.
Kanskje er det gjort slik med vilje. Vi
får ikke inngående innblikk i Aske
laddens psykologi heller, eventyrene

særlige utsikter til endring. En husmann er en
husmann, en gårdeier noe annet. Slik er det bare, for

den er utstyrt med et helt unikt sett kirkeklokker, som

slik har det alltid vært.

leseren får høre om allerede i romanens første kapittel.
Klokkene ble støpt for flere hundre år siden, med

Sentralt i Butangen står stavkirka. Den er fra

storbonden Heknes sølv i malmen, til minne om kona

middelalderen. Da var kristendommen ny i landet, og

som døde i barsel, og døtrene hun fødte. De to var

håndverkerne helgarderte ved å utsmykke trekirka med

sammenvokste fra hofta og ned, men levde opp, og var

drager, andre fabeldyr og vikingkrigere, dekor som

dyktige veversker til de døde.

også ville kunne behage Odin og Tor dersom de
fremdeles fulgte med.

Sagnet om Hekne-tvillingsøstrene, deres helt spesielle
bildevev, og sølvformuen den sørgende faren kastet i

Nå står kirka halvveis til nedfalls, etter mange lange år

klokkestøpen, lever fremdeles i bygda. Det utgjør en

uten særlig vedlikehold. Den er dessuten for liten,

viktig tråd også i Myttings vev. «Søsterklokkene» er en

umoderne og upraktisk, mener nypresten, Kai

roman der myter, sagn og frampek blander seg med

Schweigaard. Om vinteren er det nesten like kaldt inne

realismen som utgjør størsteparten av fortellingen, i en

som de førti minusgradene ute. Han ønsker seg et nytt

slags egenarta nordisk variant av magisk realisme. Her

gudshus. Og han har en plan.

gjengir den allvitende fortelleren mystiske,
gammelmodig formulerte spådommer som så

Mye i «Søsterklokkene» skal komme til å dreie seg om

oppfylles – noen allerede i dette boka, flere sikkert i

denne planen, og gjennomføringen av den. Det aller

neste bind av det som skal bli en trilogi.

mest spesielle med stavkirka på Butangen er nemlig at
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Det ses inn i framtida, i voldsomme, egentlig ganske
svulstige passasjer i hovedpersonenes sinn. Stilen

En spennende historie.

hermer folkelig fortellerkunst, ligner eventyr og sagn,
med de muntlige sjangrenes bruk av

handler egentlig om noe annet. I «Søsterklokkene» er

interessevekkende agn som hanker inn leseren og

nypresten Schweigaard en prest i nær slekt med

siden gjør lesearbeidet verdt det, gir gevinst.

mange andre prester i norsk litteratur, dels
fremmedgjort og utenfor, men likevel sentral i bygda

Akkurat dét fungerer. Som han har vist også i tidligere

der han har sitt virke. Av praktiske hensyn for

bøker, er Lars Mytting god også på praktisk forankring,

historiens del må han være prest, men egentlig er han

troverdig idet han plasserer folk på et spesielt sted i en

ikke synderlig opptatt av Gud. Han står for modernitet,

spesiell tid, i en geografi han kjenner godt. Han skriver

ikke teologi. Med den tyske arkitekturstudenten

innsiktsfullt om livet i takt med årstidene, om naturens

Gerhard Schönauer er det likedan. Han er aktør i det

svært konkrete påvirkning på folks hverdag, på

trekantdramaet som utgjør en viktig tråd i fortellingen,

hvordan gårdsarbeid og ikke minst transport påvirkes

og svært opptatt av design og konstruksjon. Men

av is og snø og smelting. Skildrer treskurd og

utover det merkelig lite håndgripelig. Jeg ser at

kirkekonstruksjon, bildevev og annet håndarbeid med

Schönauer får stor betydning både i Astrid Heknes og

detaljert innsikt. Er språklig lydhør, og tillater seg

stavkirkas liv, men opplever ham kun en liten og

innforståtte spøking med gudbrandsdølingens påståtte

utbyttbar bonde i det store sjakkspillet, slik også

lynne og folkesjel sett opp mot østerdøler og

presten observerer. Schõnhauer er «verden utenfor»,

bergensere, for ikke å snakke om utlendinger.

ikke seg selv.

Indirekte og helt eksplisitt dreier mye i

Sannsynligvis vil få lesere bry seg med slike

«Søsterklokkene» seg om tradisjon versus modernitet,

innvendinger. De vil lese «Søsterklokkene» som en

om kontinuitet versus brudd. Folkevisdom og

spennende historie med godt driv, en fortelling som gir

eldgammel (over-?)tro settes i kontrast til

fin innsikt i en fjern og umoderne fortid, et mystisk

bokkunnskap, vitenskap og vedtatt teologi, eldgammelt

eventyr med både kjærlighet og sorg og død. Det er

håndverk settes opp mot framstegets praktiske

kanskje nok. Men det må likevel være lov å ønske seg

komfort, by mot land, fattig mot rik, natur mot kultur.

hakket mer tredimensjonale figurer i neste bind. For at
Mytting kan skrive, er det ingen tvil om.

Problemet er menneskene. Etter både en og to, i noen
passasjers tilfelle tre, gjennomlesninger blir jeg

gerd.elin.sandve@dagsavisen.no

fremdeles ikke klok på dem. Hvem er Astrid Hekne,
som står i sentrum så mye av handlingen i

© Rogalands Avis

«Søsterklokkene»? Vi får vite at hun er tjue år og ugift,

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler

sterk og vakker, og etterkommer av storbonden som i

må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

si tid kasta sølv i klokkestøpen. Ser at hun er svært

fra Retriever eller den enkelte utgiver.

intelligent og veldig modig, og tett forbundet med det

Les hele nyheten på http://ret.nu/lPUBLkOH

mytologiske, uforståelige, og med de magiske
kirkeklokkenes skjebne. Arketypisk «feminin», knyttet
mot mytene, naturen, følelsene. Likevel oppleves hun
underlig flat. Hva drives hun av, undrer jeg, uten å finne
svarene.
Kanskje er det gjort slik med vilje. Vi får ikke inngående
innblikk i Askeladdens psykologi heller, eventyrene
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Les om Heknesøstrene fra Dovre: En viktig del av Myttings
suksessroman Søsterklokkene
 Vigga Pluss. 30.08.2018 16:44
ASTRID KVAM HELSET

Myttings roman går for seg i den fiktive bygda
Butangen, som i boka ligger et sted mellom Ringebu
og Fåvang. Her er det en gard som heter Hekne, der
det en gang skal ha vært to søstre med en spesiell
historie.
De to er siamesiske tvillinger, sammenvokst fra hoften
og ned. Disse to blir spesielt flinke i billedvev, og
kunsten deres gir garden gode inntekter. De lager også
en flott billedvev til den gamle stavkirka i bygda. Etter
deres død får faren støpt to kirkeklokker, der han blant
annet bruker alt sølvet på garden. Klokkene har en
spesiell klang, som ikke ligner andre kirkeklokker. Etter
hvert har billedveven blitt borte, men de såkalte
søsterklokkene henger fortsatt i den gamle kirka. Og
denne familien og disse klokkene er, uten å røpe for
mye, viktig for bokens historie.
Imidlertid stammer ikke historien om Søstrene fra
Hekne fra verken Butangen eller Ringebu, men fra det
lille bruket Hekne på Dombås. Den lå i bakkene overfor
Lie, der du svinger av om du skal kjøre solsida mot
Dovre. I dag er det ingenting igjen av plassen,
Dovrebana passerer rett gjennom der den en gang lå.
De siste menneskene bodde der på 1800-tallet.
Akkurat når disse søstrene levde vet man ikke sikkert,
men trolig var det på 1600-tallet. Kirkebøkene for Dovre
starter ikke før i 1723, så det er vanskelig å finne bevis
på at de faktisk har eksistert. Den gangen var Dovre en
del av Lesja prestegjeld. Den eldste omtalen av de to er
gjort av Niels Stochflet, som var sogneprest i Lesja
mellom 1724 og 1745. Stochflet skrev i 1732 om de tre
kirkene i sognet sitt, blant annet annekskirken på
Dovre. Han lister opp inventaret. Her står det at det i
kirken på Dovre fantes:
«1 langt vævet Aaklede, en Husbona kaldet. Det er
givet at de 2de Søstre som var sammengroede og
havde kun hver 1 Haand og 1 Fod, med 2de Halse og
Hoveder, talede, spiste og drack hver for sig. Disse 2de

Søstre udi een virkede samme Husbona selv og gave
det til Kirkcek for Gud skulde forløse dem herfra begge
paa een Gang, som og Gud gjorde. Dette Monstrum
gikk som et Menneske og kunde gjøre med sine
Hænder alt de saa for Øinene og kunde gjøres med
Hænder. De boende bent oven for Lie udi et Husvære
tæt ved Graaberge, kaldet Heckne. En av disse kaldtes
Gjertrud»
Kirken han skrev om er ikke den samme som dagens
kirke. Fram til 1730-tallet var Skjellstad-kirken
gudshuset i Dovre. Den sto på jordet mellom Bergseng
og Olavskilden, og ble revet da den nye ble tatt i bruk.
Historikeren Gerhard Schøning skrev i 1775 om jentene
og verket de hadde donert til kirken, det samme gjorde
teologen Eilert Sundt. Han føyde til at husbunaden
skulle ha innvevde bibelske stykker. Sogneprest
Jordhøy fra Lesja skriver om søstrene i sine
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vil Vigenstadvollen selge til museet for sin mor, for den
nette sum av 18 kroner. Om de virkelig var laget av

Lokalhistoriker Ivar Kleiven skriver også om søstrene.

søstrene, eller ble solgt til museet vites ikke. Det som

Kleiven mener åkledet hadde forsvunnet fra kirken før

er sikkert er at Hekne-søstrene fra Dovre nå er

Stochflets tid, og skriver at siden teppet skulle vært

udødeliggjort gjennom Myttings roman, selv om de her

langt måtte det ha vært forskjellige hendelser fra

kommer fra Midtdalen.

Bibelen vevd inn i det. Han skriver også at noen har
sagt at de hadde vevd seg selv inn i det.

- Det er hendelser som lager historier. Senere trekker
historiene til seg hendelser og forstørres, sier forfatter

«Eit anna husbona som desse Hekne-syst'n ha vove,

Lars Mytting til Vigga.

skull vera på Arn'kleiv; kva slags bilete som er på di er
ukjendt, men våpenmerkje og namne åt kongen, slikt

I boka Søsterklokkene har han tatt det beste fra flere

som de sto'på skjillingom 'n mynta, va innvove. Dette

sagn, og brukt det som et utgangspunkt for sin historie

bilettepe skulde bli selt åt Trondém. Døm skull eige en

om folket i Butangen og familien Hekne. Det har seg

framifrå konstgjevna desse tve sys'n, og segne sij, at

slik at det i Ringebu er et lignende sagn som det om

når døm vov, ha døm ein jønnkam som døm kalla

Hekne-søstrene i Dovre, og lokalhistoriker Ivar Kleiven

«jønnhånde», venteleg te å slå veftingstrå'ne inn i skjele

bruker nesten samme beskrivelse om dem - at de ba

med.»

om at de skulle få dø samtidig. Forskjellen er at
søstrene fra Ringebu ikke hadde de samme evnene

Teppet som var på Arnekleiv fikk Maihaugens

innen billedvevkunsten, men at det ble støpt

grunnlegger Anders Sandvig tilbud om å kjøpe i 1887.

kirkeklokker til minne om dem. Senere forsvinner den

Han hadde ikke «tilstrekkelig mynt» til innkjøpet.

ene klokken. Mytting har ikke funnet bevis for denne

Svigermoren hans tilbød det manglende beløpet, men

historien, men har funnet i arkiver at en gård på Fåvang

det synes han ikke han kunne ta i mot. Sommeren etter

i 1730 ga en stor pengegave for å støpe en kirkeklokke,

var Sandvig nok en gang i Dovre, og var på Arnekleiv

og at dette kan ha blitt gjort fordi det var et sykt barn

for å spørre etter teppet. Da var det, som Kleiven

på gården.

skriver, solgt til Trondheim. Senere skal det ha blitt
solgt videre til England.

I dag henger det bare ei klokke igjen. De sprakk stadig,
og måtte til reparasjon. Dette var ikke gjort i en

Historiker Arnfinn Engen har i Årbok for

håndvending. De måtte fraktes til København, og det

Gudbrandsdalen en annen teori. Han mener

tok to år før klokkene kunne ringe samstemt over

billedveven måtte være tilstede i 1732, siden prest

Ringebu. For folket i Ringebu ble det som om klokkene

Stochflet nevner det som en del av inventaret i kirken.

var borte. Fra Nedre Vestad, gården som Kleiven sier

Han mener det heller er slik at veven ble borte da den

søstrene stammer fra, er det kjent at det bodde to

gamle kirken ble revet i 1736, når dagens kirke på

brødre, hvorav den ene var syk, - noe som også kan ha

Dovre sto ferdig. Historien forteller at det også på

vært opphav til sagnet. Ringebu var i tidligere tider

Soleglad på Dombås, Sønstebø på Lesja, Norderhus på

kjent for at det ble født uvanlig mange tvillingpar.

Lora og i Folldal skal ha vært arbeid etter Heknesøstrene.

Image-text:

Engen skriver også om gardbrukeren Ola Olsson

Borte i dag: Søstrene Hekne skal ha levd på det lille

Vigenstadvollen, som tidlig begynte som oppkjøper av

bruket Hekne, som lå litt ovenfor Lie. Dovrebana går

gamle gjenstander. Han hadde tett kontakt med Norsk

rett gjennom der hustuftene der bruket en gang lå.

folkemuseum, og i ett av brevene fra 1898 blir det
nevnt to puter som Hekne-søstrene skal stå bak. Disse

Historieinspirert: Lars Mytting har latt seg inspirere av
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gamle sagn og historier til sin nye roman. Foto: Bjørn
Kjellson Sletten/Dølen/Arkiv
© Vigga Pluss
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/jCq3Yc4P
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- Boka bygger på bygdas felleseige
 Dølen. 30.08.2018. Side: 1

Lars Mytting sin nye roman Søsterklokkene sørgde for
TORSDAG 30. AUGUST 2018

fulle hus under lanseringsarrangementet. Dølen
snakka med forfattaren før dørene opna fredag.
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BESØK AV SONJA

© Dølen
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Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Les hele nyheten på http://ret.nu/UluQZQYP

Anmelder Statens vegvesen
Anne Saglien mener det
må tas i et tak for å hindre
flere påkjørsler av husdyr.
FOTO:GURO VOLLEN

SIDE 6

– Boka bygger på
bygdas felleseige
Lars Mytting sin nye roman Søsterklokkene sørgde for fulle hus under
lanseringsarrangementet. Dølen snakka med forfattaren før dørene opna
fredag. SIDE 22
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Det universelle i det lokale
 Dølen. 30.08.2018. Side: 22
GURO VOLLEN

Lars Mytting var redd det ville bli for lokalt og for
22 TORSDAG 30. AUGUST 2018 DØLEN

mykje interngjøgleri i den fyrste romanen han skreiv,
Hestekrefter.
Men romanen om bensinstasjonseigar Erik Fyksen i
Annor, synte seg å bli ein suksess av ein debutroman.
Fyrsteopplaget vart borte på tre veker.
Og sidan har bøkene hans fått meir av det same;
ramma er Gudbrandsdalen, med folk og stader som
både blir attkjennelege lokalt, men ikkje minst ute i
verda.
- Er det slik at til meir lokalt du skriv, til meir universelt
blir det, når ein kjem heilt ned på personnivå?
- Ja, merkeleg nok, så verkar det slik. Eg ser at dei
bøkene eg har likt best, aldri handlar om slike generelle,
breie ting, dei har alltid dette nære tilhøvet til staden. Til
dømes Vindens skygge, av Carlos Ruiz Safón, der heile

• Med «interngjøgleri» og felleseige frå Ringebu som ramme

Det universelle i det lokale
Lars Mytting var redd det
ville bli for lokalt og for mykje interngjøgleri i den fyrste romanen han skreiv,
Hestekrefter.

Men romanen om bensinstasjonseigar Erik Fyksen i Annor, synte
seg å bli ein suksess av ein debutroman. Fyrsteopplaget vart borte på tre veker.
Og sidan har bøkene hans fått
meir av det same; ramma er
Gudbrandsdalen, med folk og
stader som både blir attkjennelege lokalt, men ikkje minst ute i
verda.
– Er det slik at til meir lokalt
du skriv, til meir universelt blir
det, når ein kjem heilt ned på
personnivå?
– Ja, merkeleg nok, så verkar
det slik. Eg ser at dei bøkene eg
har likt best, aldri handlar om
slike generelle, breie ting, dei
har alltid dette nære tilhøvet til
staden. Til dømes Vindens skygge, av Carlos Ruiz Safón, der
heile handlinga konsentrert om
éi gate i Barcelona, seier han.

Skrelt inn til kjerna

Og Søsterklokkene har i tillegg
også fått meir enn geografi frå
dalen, frå det Mytting kallar bygdas felleseige.
Segna om systerklokkene er
velkjent i Ringebu, og er attfortalt i generasjonar.
– Kanskje oppstod historiene
på grunn av trongen til å forklare
den voldsomme klangen i klokkene, som er spesiell i Ringebu,
meiner Mytting.
Segna trur han er ein rest av
ein stor og rik forteljartradisjon,
med parallellar mange stader i
dalen, og også i Irland og i Sverige.
– Da eg tok til å leite i kjeldene
etter spor av desse systrene,
fann eg ikkje det. Fyrst vart eg
skuffa, men så fann eg ut at det
gav meir fridom i skrivinga. Dei
som fortalde historia munnleg,
tok også med det beste, alt anna
vart skrelt bort, seier han.

disjonen for historieforteljing,
og dreg vekslar av spissformuleringsevner dølabakgrunnen har
forma.
Som ifølgje forfattaren, dels
var raffinert gjennom den dølske
kunsten «å rive kjeft», høglydt
praktisert av kameratgjengen i
oppveksten.

Tinga tek sin plass

Sentralt i Søsterklokkene er stavkyrkja, historiske vevnader, teknikkar og handverk. Den fysiske
dimensjonen av tilværet på
1800-talet er tydeleg.
– Eg legg merke til måten du
skildrar stofflegheit i ting, overflater, reiskap – det slår meg som
spesielt for måten du skriv på?
– Eg er nok mykje meir oppteke av det enn andre som skriv,
og eg tenkjer at det er viktig i ei
tid der så mykje er digitalisert,
seier han.
Noko meiner han ligg i hans
eigen fascinasjon for å forstå
ting, finne detaljar og korleis ting
blir gjort. Det blir også ein måte
å syne personlegdomen til karakterane på.
– Eg likar å bruke det som inngang for å syne personane. Set
folk i arbeid og sjå kva som skjer,
seier han.

Lokal namneforankring

Mange av dei som kom for å
høyre Mytting snakke om boka i
helga, kunne notere seg for eigne
slektsnamn og gardsnamn.
Og namna er ein måte å gje ein
smak av Gudbrandsdalen.
– Gardane var så viktige i denne
brytningstida, dei var eit eige
samfunn for seg, derfor kunne
dei ikkje gje dei intetsigande
namn, forklarar han.
Men i alle bøkene sine har han
prøvd å skrive slik at ikkje for- og
etternamn til nokon nålevande
blir med.
– Da kjem verkelegheita og blandar seg inn, og det går ikkje an,
seier han.

GURO VOLLEN
guro@dolen.no

Å rive kjeft

Han likar å tenkje at han er ein
del av den sterke munnlege tra-

BORTE: Ingen spor av hans eigne bøker. Anten så levere ikkje folk i Ringebu frå seg desse, eller så
er dei tatt med. – Det er jo ei ære om nokon stel bøkene mine, seier Lars Mytting, fotografert i
«Ringebu» byttebibliotek, som er ein gammal telefonkiosk. FOTO: GURO VOLLEN

KLARE: Publikum fylte biblioteket og vel så det, da Lars Mytting kom
heim for å snakke om og lese frå den nye boka si på Ringebu
bibliotek fredag førre veke. ALLE FOTO: GURO VOLLEN

PALL: Christian og Inge
Asphoug selde 600 eksemplar
av «Søsterklokkene».

handlinga konsentrert om éi gate i Barcelona, seier
han.
Skrelt inn til kjerna

SIGNERT: Det vart kø for signering både inn og ut frå boklanseringa i Ringebu førre fredag.

Og Søsterklokkene har i tillegg også fått meir enn
geografi frå dalen, frå det Mytting kallar bygdas

forma.
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personane. Set folk i arbeid og sjå kva som skjer, seier
han.
Lokal namneforankring
Mange av dei som kom for å høyre Mytting snakke om
boka i helga, kunne notere seg for eigne slektsnamn og
gardsnamn.
Og namna er ein måte å gje ein smak av
Gudbrandsdalen.
- Gardane var så viktige i denne brytningstida, dei var
eit eige samfunn for seg, derfor kunne dei ikkje gje dei
intetsigande namn, forklarar han.
Men i alle bøkene sine har han prøvd å skrive slik at
ikkje for- og etternamn til nokon nålevande blir med.
- Da kjem verkelegheita og blandar seg inn, og det går
ikkje an, seier han.
© Dølen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Les hele nyheten på http://ret.nu/WkyF4Gvq

Side 75 av 175

Nyheter - Gyldendal Norsk Forlag

Uttak 17.10.2018

Søsterklokkene har klang til meir enn éi bok
 Dølen. 30.08.2018. Side: 23
LARS MYTTING Søsterklokkene Gyldendal | GURO VOLLEN

LITTERATUR
DØLEN TORSDAG 30. AUGUST 2018 23

Etter Lars Myttings førre roman, Svøm med den som
drukner, snudde mange på hovudet og kikka oppetter
baksida i Gudbrandsdalen for å sjå for seg Hirifjell.

– Gler oss til å lesa
Om forventa leseglede
slo ut på nokon skala, ville det toppa seg på Ringebu bibliotek fredag.
Køen for å koma på bokslepp
for Søsterklokkene av Lars
Mytting, starta lenge før arrangementet opna dørene

førre fredag. To av dei som
gler seg til å lesa boka, var veninnene Ingvild Vestad, som
kjem frå garden som segna
om klokkene er knytt til, og
Hilde Vedvik Guttu, som har
vore stavkyrkjeguide og tykkjer det blir spennande å lesa
om.
Båe sikra seg signert eksem-

plar. Over tre hundre møtte
bokbad og forfattarsignering
da biblioteket arrangerte
bokslepp saman med Gyldendal forlag og Ringebu Libris.
Bokhandlar Christian Asphoug bestilte rekordmange
bøker, 900 i talet, og selde to
tredelar fredag og laurdag.
GURO VOLLEN

Ferda-Vinje

Butangen, «mellom Tretten og Fåvang» står så levande
for oss, at vi får lyst til å ta ein tur oppi lia for å sjå.
tidsakse som startar på 1600-talet. Da døyr to
siamesiske tvillingsystre ved veven, og får kvar si
kyrkjeklokke, med all slektsgardens sølv i legeringa, til
minne. Desse systerklokkene ringer ennå til messe når
vi hoppar fram til 1880-talet.
Skjebnetrådane til hovudkarakteren Astrid Hekne er
bokstaveleg vove inn i historia. Hennar draumar ut i
verda og bort frå det fastlagde kvinnelivet i fjellbygda
veks, når den nyutdanna presten Kai Schweigaard og
hans visjonære tankar hamnar i Butangen.
Prestens vidløftige planer for kyrkja og kyrkjelyden, sett
saman med Astrids tilhøyrsle til mytologien bak

GLER SEG: Ingvild er frå garden systerklokkesegna er knytt til, og Ingvild har vore stavkyrkjeguide. BÅE FOTO: GURO VOLLEN

• Framsyning om Aasmund O. Vinje på Venabu

Og Mytting har greidd det igjen. Den vesle bygda

Den medrivande historia er drege opp langs ein

BADA: Boksleppet vart
markert med bokbad
fredag.

KLING VIDT: Søsterklokkene får oss til å lengte etter samling av
fleire trådar i Hekneveven. FOTO: BJØRN KJELLSON SLETTEN

Søsterklokkene har
klang til meir enn éi bok
LITTERATUR
LARS MYTTING
Søsterklokkene
Gyldendal
Etter Lars Myttings førre roman, Svøm med den som drukner, snudde mange på hovudet
og kikka oppetter baksida i
Gudbrandsdalen for å sjå for
seg Hirifjell.
Og Mytting har greidd det igjen.
Den vesle bygda Butangen,
«mellom Tretten og Fåvang»
står så levande for oss, at vi får
lyst til å ta ein tur oppi lia for å
sjå.
Den medrivande historia er
drege opp langs ein tidsakse
som startar på 1600-talet. Da
døyr to siamesiske tvillingsystre ved veven, og får kvar si
kyrkjeklokke, med all slektsgardens sølv i legeringa, til minne.
Desse systerklokkene ringer
ennå til messe når vi hoppar
fram til 1880-talet.
Skjebnetrådane til hovudkarakteren Astrid Hekne er bokstaveleg vove inn i historia.
Hennar draumar ut i verda og
bort frå det fastlagde kvinnelivet i fjellbygda veks, når den
nyutdanna presten Kai Schweigaard og hans visjonære tankar
hamnar i Butangen.
Prestens vidløftige planer for
kyrkja og kyrkjelyden, sett saman med Astrids tilhøyrsle til
mytologien bak klokkene og
kulturen i bygda, er dynamikken som driv historia fram.
Den blir fort komplisert av den
unge arkitekten frå Dresden,
som skal medverke når kyrkja
blir seld på rot.

Som i førre bok imponerer
Mytting med den gode skildringa av handverk og materiale,
der språket blir taktilt, så du
kjenner den kalde kyrkjebenken eller den varme steinhella.
Like eins har han suverent
grep om gudbrandsdalsk lynne
og kultur. Særleg slik vi likar
den, gjennom Astrids hugsott
for slektas ære og stoltheit,
men òg meir karikert i nokre av
Butangenfolket.
Historia om viljesterke Astrid
fengslar og er sann frå fyrste
stund. Sjølv om vi ønskjer oss
litt meir levande dialog enn
peikande personskildringar på
nokre karakterar, er det fyrst
og fremst ein rik, drivande dramatikk som rører oss, i Søsterklokkene.
Vi håpar dette berre er starten, og at klangen av klokkene
ringer vidare som trilogi.
GURO VOLLEN
guro@dolen.no

Neste onsdag kjem Magne
Skjævesland til Venabu
med framsyninga FerdaVinje; ein konsert med
noko attåt.
Framsyninga er basert på Aasmund Olavsson Vinje si reiseskildring
Ferdaminne
frå
sommaren 1860. Det er i år 200
år sidan Vinje vart fødd.

Vandra gjennom

Den sommaren, i 1860, gjekk
Aasmund Olavsson Vinje (1818–
1870) frå Kristiania til Trondheim og attende. Nordover
gjekk Vinje gjennom Østerdalen, sørover gjekk han via Kristiansund og Romsdalen før han
nådde Dovre og tok nedover
Gudbrandsdalen.
Opplevingane han hadde på
denne ferda, kom ut året etter
ut i boka som heitte «Ferdaminne frå sommaren 1860».
Denne reiseskildringa har inspirert Magne Skjævesland til å
laga framsyninga Ferda-Vinje,
som ein konsert og eit kåseri.

NÅ SER EG ATTER: «Ved Rondane» kan passe godt når Skjævesland
kjem til Venabu som A.O. Vinje.FOTO: PRESSEBILETE

Avismann og sosiolog

Vinje hylla den framstormande
nye tida som var i emning, og
reisa hans er ein tilstandsrapport frå korleis landet vårt såg
ut midt på 1800-talet, økonomisk, politisk og litterært. Vinje
var mellom mykje anna til stades ved kroninga av den
svensk-norske kongen Karl den

Skjævesland har sett tone til ti
av dikta frå boka, der bakgrunnen for dikta dessutan blir presentert.
– Dikta følgjer Vinjes reise,
her får vi møte Vinje som sosiolog, diktar og samfunnsrefsar,
ifølgje pressemelding frå Vinje-

produksjonar.
Aasmund O. Vinje starta vekeavisa Dølen, namnesyster og
forgjengar til herverande avis.
Han hadde i si tid skarpe, frekke og lystige artiklar, som fornya ikkje berre journalistikken
midt på 1800-talet, men også
det norske språket.
Det var han som gjorde alvor
av Ivar Aasens landsmål ved å
ta det i bruk i si eiga vekeavis.

Landet i 1860

15. i Nidarosdomen.

Meir om Vinje

Magne Skjævesland har vore
frilans skodespelar og songar i
fleire friteatergrupper sidan
1990. Har også hatt roller som
skodespelar i filmar.
Frå 2006 har Skjævesland
arbeidd med sitt eige prosjekt,
Vinjeproduksjonar. Han har
produsert, regissert og vore
skodespelar og songar for i alt
ti produksjonar. Alt av musikk
og teater basert på livet og diktinga til Aasmund Olavsson
Vinje.
Framsyninga neste onsdag
byr på både framsyning og
allsong, heiter det i pressemeldinga.
GURO VOLLEN
guro@dolen.no

Utvider festivalen til torsdag
Rondaståk utvider festivalen til tre dager, melder
festivalen på sine facebooksider 24. august.
Fra 2019 blir altså torsdag en
del av det offisielle programmet til fjellfestivalen, som dermed får en ekstra dag å trekke
folk til Kvamsfjellet på.
Bakgrunnen for utvidelsen
ligger i et ønske om vekst hos
fjellfestivalen.

– Nå har vi holdt på i fem år,
og vi ønsker å vokse, men samtidig er vi fornøyd med antallet
festivalpass vi ligger på nå, sier
Pernile Røen, som er salgs- og
markedsansvarlig i Rondaståk.
Ifølge Røen har antallet festivalpass ligget på 2700 pass.
– Vi selger også bare festivalpass, sier Røen.
Dermed ligger det an til å
kunne nærme seg 9000 tellende besøkende til arrangementet på Kvamsfjellet.

Ingen av artistene som skal
stå på scenen er offentliggjort
ennå, men det var de heller
ikke før salget startet i fjor.
– Vi solgte også ut før noen
artister var kjent i fjor, sier
Røen.
Hun forsikrer at festivalen vil
romme et variert program også
til neste år. Salget starter 15.
september.
GURO VOLLEN
guro@dolen.no

klokkene og kulturen i bygda, er dynamikken som driv
historia fram. Den blir fort komplisert av den unge
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Som i førre bok imponerer Mytting med den gode
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skildringa av handverk og materiale, der språket blir
taktilt, så du kjenner den kalde kyrkjebenken eller den
varme steinhella.
Like eins har han suverent grep om gudbrandsdalsk
lynne og kultur. Særleg slik vi likar den, gjennom
Astrids hugsott for slektas ære og stoltheit, men òg
meir karikert i nokre av Butangenfolket.
Historia om viljesterke Astrid fengslar og er sann frå
fyrste stund. Sjølv om vi ønskjer oss litt meir levande
dialog enn peikande personskildringar på nokre
karakterar, er det fyrst og fremst ein rik, drivande
dramatikk som rører oss, i Søsterklokkene.
Vi håpar dette berre er starten, og at klangen av
klokkene ringer vidare som trilogi.
© Dølen
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ET UDØDELIG SAGN
 Vigga. 30.08.2018. Side: 12-13
ASTRID KVAM HELSET

Romanen Søsterklokkene av Lars Mytting kom ut før
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helga. Den har allerede gjort braksuksess, og er solgt
til flere land. Men visste du at bokens grunnhistorie

SUKSESS: Søsterklokkene av Lars
Mytting er en suksess allerede.

HISTORIEINSPIRERT: Lars Mytting har latt seg inspirere av gamle sagn og
historier til sin nye roman. FOTO: BJØRN KJELLSON SLETTEN/DØLEN/ARKIV

hadde forsvunnet fra kirken før Stochflets tid, og skriver at siden teppet skulle
vært langt måtte det ha vært forskjellige
hendelser fra Bibelen vevd inn i det. Han
skriver også at noen har sagt at de hadde
vevd seg selv inn i det.

stammer fra Dovre?

«Eit anna husbona som desse Hekne-syst´n
ha vove, skull vera på Arn´kleiv; kva slags
bilete som er på di er ukjendt, men våpenmerkje og namne åt kongen, slikt som de
sto´på skjillingom ´n mynta, va innvove.
Dette bilettepe skulde bli selt åt Trondém.
Døm skull eige en framifrå konstgjevna
desse tve sys´n, og segne sij, at når døm
vov, ha døm ein jønnkam som døm kalla
«jønnhånde»,
venteleg
te
å
slå
veftingstrå´ne inn i skjele med.»

Myttings roman går for seg i den fiktive bygda

Teppet som var på Arnekleiv fikk Maihaugens grunnlegger Anders Sandvig tilbud
om å kjøpe i 1887. Han hadde ikke «tilstrekkelig mynt» til innkjøpet. Svigermoren hans tilbød det manglende beløpet,
men det synes han ikke han kunne ta i
mot. Sommeren etter var Sandvig nok en
gang i Dovre, og var på Arnekleiv for å
spørre etter teppet. Da var det, som Kleiven skriver, solgt til Trondheim. Senere
skal det ha blitt solgt videre til England.

Butangen, som i boka ligger et sted mellom Ringebu
BORTE I DAG: Søstrene Hekne skal ha levd på det lille bruket Hekne, som lå litt ovenfor Lie. Dovrebana går rett gjennom der hustuftene der bruket en gang lå.

og Fåvang. Her er det en gard som heter Hekne, der
det en gang skal ha vært to søstre med en spesiell
historie. De to er siamesiske tvillinger, sammenvokst
fra hoften og ned. Disse to blir spesielt flinke i billedvev,
og kunsten deres gir garden gode inntekter. De lager
også en flott billedvev til den gamle stavkirka i bygda.
Etter deres død får faren støpt to kirkeklokker, der han
blant annet bruker alt sølvet på garden. Klokkene har
en spesiell klang, som ikke ligner andre kirkeklokker.
Etter hvert har billedveven blitt borte, men de såkalte
søsterklokkene henger fortsatt i den gamle kirka. Og
denne familien og disse klokkene er, uten å røpe for
mye, viktig for bokens historie.
Imidlertid stammer ikke historien om Søstrene fra

ET
UDØDELIG
SAGN

Romanen Søsterklokkene av Lars
Mytting kom ut før helga. Den har
allerede gjort braksuksess, og er
solgt til flere land. Men visste du
at bokens grunnhistorie stammer
fra Dovre?
Myttings roman går for seg i den fiktive
bygda Butangen, som i boka ligger et
sted mellom Ringebu og Fåvang. Her er
det en gard som heter Hekne, der det en
gang skal ha vært to søstre med en spesiell historie. De to er siamesiske tvillinger, sammenvokst fra hoften og ned.
Disse to blir spesielt flinke i billedvev, og
kunsten deres gir garden gode inntekter. De lager også en flott billedvev til
den gamle stavkirka i bygda. Etter deres
død får faren støpt to kirkeklokker, der
han blant annet bruker alt sølvet på garden. Klokkene har en spesiell klang,
som ikke ligner andre kirkeklokker. Etter hvert har billedveven blitt borte,
men de såkalte søsterklokkene henger
fortsatt i den gamle kirka. Og denne familien og disse klokkene er, uten å røpe
for mye, viktig for bokens historie.

Imidlertid stammer ikke historien om Søstrene fra Hekne fra verken Butangen eller Ringebu, men fra det lille bruket
Hekne på Dombås. Den lå i bakkene
overfor Lie, der du svinger av om du
skal kjøre solsida mot Dovre. I dag er det
ingenting igjen av plassen, Dovrebana
passerer rett gjennom der den en gang
lå. De siste menneskene bodde der på
1800-tallet.
Akkurat når disse søstrene levde vet man
ikke sikkert, men trolig var det på
1600-tallet. Kirkebøkene for Dovre starter ikke før i 1723, så det er vanskelig å
finne bevis på at de faktisk har eksistert.
Den gangen var Dovre en del av Lesja
prestegjeld.

sammengroede og havde kun hver 1
Haand og 1 Fod, med 2de Halse og Hoveder, talede, spiste og drack hver for sig.
Disse 2de Søstre udi een virkede samme
Husbona selv og gave det til Kirkcek for
Gud skulde forløse dem herfra begge
paa een Gang, som og Gud gjorde. Dette
Monstrum gikk som et Menneske og
kunde gjøre med sine Hænder alt de saa
for Øinene og kunde gjøres med Hænder. De boende bent oven for Lie udi et
Husvære tæt ved Graaberge, kaldet
Heckne. En av disse kaldtes Gjertrud»

Den eldste omtalen av de to er gjort av
Niels Stochflet, som var sogneprest i Lesja mellom 1724 og 1745. Stochflet skrev
i 1732 om de tre kirkene i sognet sitt,
blant annet annekskirken på Dovre.
Han lister opp inventaret. Her står det at
det i kirken på Dovre fantes:

Kirken han skrev om er ikke den samme
som dagens kirke. Fram til 1730-tallet
var Skjellstad-kirken gudshuset i Dovre. Den sto på jordet mellom Bergseng
og Olavskilden, og ble revet da den
nye ble tatt i bruk. Historikeren Gerhard Schøning skrev i 1775 om jentene
og verket de hadde donert til kirken,
det samme gjorde teologen Eilert
Sundt. Han føyde til at husbunaden
skulle ha innvevde bibelske stykker.
Sogneprest Jordhøy fra Lesja skriver
om søstrene i sine beretninger, i 1786.

«1 langt vævet Aaklede, en Husbona kaldet. Det er givet at de 2de Søstre som var

Lokalhistoriker Ivar Kleiven skriver også
om søstrene. Kleiven mener åkledet

Historiker Arnfinn Engen har i Årbok for
Gudbrandsdalen en annen teori. Han mener billedveven måtte være tilstede i 1732,
siden prest Stochflet nevner det som en
del av inventaret i kirken. Han mener det
heller er slik at veven ble borte da den
gamle kirken ble revet i 1736, når dagens
kirke på Dovre sto ferdig. Historien forteller at det også på Soleglad på Dombås,
Sønstebø på Lesja, Norderhus på Lora og
i Folldal skal ha vært arbeid etter Heknesøstrene.
Engen skriver også om gardbrukeren Ola
Olsson Vigenstadvollen, som tidlig begynte som oppkjøper av gamle gjenstander. Han hadde tett kontakt med Norsk
folkemuseum, og i ett av brevene fra 1898
blir det nevnt to puter som Hekne-søstrene skal stå bak. Disse vil Vigenstadvollen
selge til museet for sin mor, for den nette
sum av 18 kroner. Om de virkelig var laget
av søstrene, eller ble solgt til museet vites
ikke. Det som er sikkert er at Hekne-søstrene fra Dovre nå er udødeliggjort gjennom Myttings roman, selv om de her
kommer fra Midtdalen.
– Det er hendelser som lager historier. Senere trekker historiene til seg hendelser
og forstørres, sier forfatter Lars Mytting
til Vigga.
I boka Søsterklokkene har han tatt det
beste fra flere sagn, og brukt det som et
utgangspunkt for sin historie om folket i
Butangen og familien Hekne. Det har seg
slik at det i Ringebu er et lignende sagn

KART: Dette kartet er fra Bygdebok for Dovre. Her er Hekne tegnet inn nederst
i høyre hjørne.
som det om Hekne-søstrene i Dovre, og
lokalhistoriker Ivar Kleiven bruker nesten samme beskrivelse om dem – at de
ba om at de skulle få dø samtidig. Forskjellen er at søstrene fra Ringebu ikke
hadde de samme evnene innen billedvevkunsten, men at det ble støpt kirkeklokker til minne om dem. Senere
forsvinner den ene klokken. Mytting
har ikke funnet bevis for denne historien, men har funnet i arkiver at en gård
på Fåvang i 1730 ga en stor pengegave
for å støpe en kirkeklokke, og at dette
kan ha blitt gjort fordi det var et sykt
barn på gården.
I dag henger det bare ei klokke igjen. De
sprakk stadig, og måtte til reparasjon.
Dette var ikke gjort i en håndvending.
De måtte fraktes til København, og det
tok to år før klokkene kunne ringe samstemt over Ringebu. For folket i Ringebu
ble det som om klokkene var borte. Fra
Nedre Vestad, gården som Kleiven sier
søstrene stammer fra, er det kjent at det
bodde to brødre, hvorav den ene var
syk, – noe som også kan ha vært opphav
til sagnet. Ringebu var i tidligere tider
kjent for at det ble født uvanlig mange
tvillingpar.

Selv mener Mytting at det beste beviset er Anders Sandvigs fortelling om
teppet han fikk se på Arnekleiv.
Sandvig fortalte der at de to hadde
vevd seg selv inn i kunstverket.
– Jeg tror han ville bemerket det
hvis bildet av dem stred mot det
muntlige sagnet om at de var sammenvokst.
Han tror det er sannsynlig at
Heknesøstrene har levd, men at vi
neppe får noe bevis for om de var
sammenvokst. Kanskje var de to eneggede jenter som fikk et stort ettermæle fordi de var dyktige til å veve.
– De skapte noe, da er det også lettere å bli husket, mener han.
Tvillinger og kirkeklokker, både
hver for seg og sammen, har vært en
del av mytologi og litteratur i hundrevis av år.
– Kirkeklokker er ofte nevnt i sammenheng med tvillinger - en ubrytelig lov som er sammenbundet, sier
Mytting.
Dette er også noe av bakgrunnen
for romanen Søsterklokkene.
ASTRID KVAM HELSET
astrid@vigga.no

havde kun hver 1 Haand og 1 Fod, med 2de Halse og
Hoveder, talede, spiste og drack hver for sig. Disse 2de
Søstre udi een virkede samme Husbona selv og gave
det til Kirkcek for Gud skulde forløse dem herfra begge
paa een Gang, som og Gud gjorde. Dette Monstrum
gikk som et Menneske og kunde gjøre med sine
Hænder alt de saa for Øinene og kunde gjøres med
Hænder. De boende bent oven for Lie udi et Husvære
tæt ved Graaberge, kaldet Heckne. En av disse kaldtes
Gjertrud»

Hekne fra verken Butangen eller Ringebu, men fra det
lille bruket Hekne på Dombås. Den lå i bakkene overfor
Lie, der du svinger av om du skal kjøre solsida mot
Dovre. I dag er det ingenting igjen av plassen,
Dovrebana passerer rett gjennom der den en gang lå.
De siste menneskene bodde der på 1800-tallet.

Kirken han skrev om er ikke den samme som dagens
kirke. Fram til 1730-tallet var Skjellstad-kirken
gudshuset i Dovre. Den sto på jordet mellom Bergseng
og Olavskilden, og ble revet da den nye ble tatt i bruk.
Historikeren Gerhard Schøning skrev i 1775 om jentene
og verket de hadde donert til kirken, det samme gjorde

Akkurat når disse søstrene levde vet man ikke sikkert,
men trolig var det på 1600-tallet. Kirkebøkene for Dovre
starter ikke før i 1723, så det er vanskelig å finne bevis
på at de faktisk har eksistert. Den gangen var Dovre en

teologen Eilert Sundt. Han føyde til at husbunaden
skulle ha innvevde bibelske stykker. Sogneprest
Jordhøy fra Lesja skriver om søstrene i sine
beretninger, i 1786.

del av Lesja prestegjeld.
Lokalhistoriker Ivar Kleiven skriver også om søstrene.
Den eldste omtalen av de to er gjort av Niels Stochflet,
som var sogneprest i Lesja mellom 1724 og 1745.
Stochflet skrev i 1732 om de tre kirkene i sognet sitt,
blant annet annekskirken på Dovre. Han lister opp
inventaret. Her står det at det i kirken på Dovre fantes:
«1 langt vævet Aaklede, en Husbona kaldet. Det er

Kleiven mener åkledet hadde forsvunnet fra kirken før
Stochflets tid, og skriver at siden teppet skulle vært
langt måtte det ha vært forskjellige hendelser fra
Bibelen vevd inn i det. Han skriver også at noen har
sagt at de hadde vevd seg selv inn i det.
«Eit anna husbona som desse Hekne-syst´n ha vove,

givet at de 2de Søstre som var sammengroede og
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skull vera på Arn´kleiv; kva slags bilete som er på di er

I boka Søsterklokkene har han tatt det beste fra flere

ukjendt, men våpenmerkje og namne åt kongen, slikt

sagn, og brukt det som et utgangspunkt for sin historie

som de sto´på skjillingom ´n mynta, va innvove. Dette

om folket i Butangen og familien Hekne. Det har seg

bilettepe skulde bli selt åt Trondém. Døm skull eige en

slik at det i Ringebu er et lignende sagn som det om

framifrå konstgjevna desse tve sys´n, og segne sij, at

Hekne-søstrene i Dovre, og lokalhistoriker Ivar Kleiven

når døm vov, ha døm ein jønnkam som døm kalla

bruker nesten samme beskrivelse om dem - at de ba

«jønnhånde», venteleg te å slå veftingstrå´ne inn i skjele

om at de skulle få dø samtidig. Forskjellen er at

med.»

søstrene fra Ringebu ikke hadde de samme evnene
innen billedvevkunsten, men at det ble støpt

Teppet som var på Arnekleiv fikk Maihaugens

kirkeklokker til minne om dem. Senere forsvinner den

grunnlegger Anders Sandvig tilbud om å kjøpe i 1887.

ene klokken. Mytting har ikke funnet bevis for denne

Han hadde ikke «tilstrekkelig mynt» til innkjøpet.

historien, men har funnet i arkiver at en gård på Fåvang

Svigermoren hans tilbød det manglende beløpet, men

i 1730 ga en stor pengegave for å støpe en kirkeklokke,

det synes han ikke han kunne ta i mot. Sommeren etter

og at dette kan ha blitt gjort fordi det var et sykt barn

var Sandvig nok en gang i Dovre, og var på Arnekleiv

på gården.

for å spørre etter teppet. Da var det, som Kleiven
skriver, solgt til Trondheim. Senere skal det ha blitt

I dag henger det bare ei klokke igjen. De sprakk stadig,

solgt videre til England.

og måtte til reparasjon. Dette var ikke gjort i en
håndvending. De måtte fraktes til København, og det

Historiker Arnfinn Engen har i Årbok for

tok to år før klokkene kunne ringe samstemt over

Gudbrandsdalen en annen teori. Han mener

Ringebu. For folket i Ringebu ble det som om klokkene

billedveven måtte være tilstede i 1732, siden prest

var borte. Fra Nedre Vestad, gården som Kleiven sier

Stochflet nevner det som en del av inventaret i kirken.

søstrene stammer fra, er det kjent at det bodde to

Han mener det heller er slik at veven ble borte da den

brødre, hvorav den ene var syk, - noe som også kan ha

gamle kirken ble revet i 1736, når dagens kirke på

vært opphav til sagnet. Ringebu var i tidligere tider

Dovre sto ferdig. Historien forteller at det også på

kjent for at det ble født uvanlig mange tvillingpar.

Soleglad på Dombås, Sønstebø på Lesja, Norderhus på

Selv mener Mytting at det beste beviset er Anders

Lora og i Folldal skal ha vært arbeid etter

Sandvigs fortelling om teppet han fikk se på Arnekleiv.

Heknesøstrene.

Sandvig fortalte der at de to hadde vevd seg selv inn i
kunstverket.

Engen skriver også om gardbrukeren Ola Olsson

- Jeg tror han ville bemerket det hvis bildet av dem

Vigenstadvollen, som tidlig begynte som oppkjøper av

stred mot det muntlige sagnet om at de var

gamle gjenstander. Han hadde tett kontakt med Norsk

sammenvokst.

folkemuseum, og i ett av brevene fra 1898 blir det

Han tror det er sannsynlig at Heknesøstrene har levd,

nevnt to puter som Hekne-søstrene skal stå bak. Disse

men at vi neppe får noe bevis for om de var

vil Vigenstadvollen selge til museet for sin mor, for den

sammenvokst. Kanskje var de to eneggede jenter som

nette sum av 18 kroner. Om de virkelig var laget av

fikk et stort ettermæle fordi de var dyktige til å veve.

søstrene, eller ble solgt til museet vites ikke. Det som

- De skapte noe, da er det også lettere å bli husket,

er sikkert er at Hekne-søstrene fra Dovre nå er

mener han.

udødeliggjort gjennom Myttings roman, selv om de her

Tvillinger og kirkeklokker, både hver for seg og

kommer fra Midtdalen.

sammen, har vært en del av mytologi og litteratur i
hundrevis av år.

- Det er hendelser som lager historier. Senere trekker

- Kirkeklokker er ofte nevnt i sammenheng med

historiene til seg hendelser og forstørres, sier forfatter

tvillinger - en ubrytelig lov som er sammenbundet, sier

Lars Mytting til Vigga.

Mytting.
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Dette er også noe av bakgrunnen for romanen
Søsterklokkene.
© Vigga
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Les hele nyheten på http://ret.nu/WCPsev4p
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- Gler oss til å lesa
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Om forventa leseglede slo ut på nokon skala, ville det
DØLEN TORSDAG 30. AUGUST 2018 23

toppa seg på Ringebu bibliotek fredag.
Køen for å koma på bokslepp for Søsterklokkene av
Lars Mytting, starta lenge før arrangementet opna

– Gler oss til å lesa
Om forventa leseglede
slo ut på nokon skala, ville det toppa seg på Ringebu bibliotek fredag.
Køen for å koma på bokslepp
for Søsterklokkene av Lars
Mytting, starta lenge før arrangementet opna dørene

førre fredag. To av dei som
gler seg til å lesa boka, var veninnene Ingvild Vestad, som
kjem frå garden som segna
om klokkene er knytt til, og
Hilde Vedvik Guttu, som har
vore stavkyrkjeguide og tykkjer det blir spennande å lesa
om.
Båe sikra seg signert eksem-

plar. Over tre hundre møtte
bokbad og forfattarsignering
da biblioteket arrangerte
bokslepp saman med Gyldendal forlag og Ringebu Libris.
Bokhandlar Christian Asphoug bestilte rekordmange
bøker, 900 i talet, og selde to
tredelar fredag og laurdag.
GURO VOLLEN

Ferda-Vinje

boka, var veninnene Ingvild Vestad, som kjem frå
garden som segna om klokkene er knytt til, og Hilde
det blir spennande å lesa om.
Båe sikra seg signert eksemplar. Over tre hundre møtte
bokbad og forfattarsignering da biblioteket arrangerte
bokslepp saman med Gyldendal forlag og Ringebu
Libris.
Bokhandlar Christian Asphoug bestilte rekordmange
bøker, 900 i talet, og selde to tredelar fredag og
laurdag.
© Dølen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

GLER SEG: Ingvild er frå garden systerklokkesegna er knytt til, og Ingvild har vore stavkyrkjeguide. BÅE FOTO: GURO VOLLEN

• Framsyning om Aasmund O. Vinje på Venabu

dørene førre fredag. To av dei som gler seg til å lesa

Vedvik Guttu, som har vore stavkyrkjeguide og tykkjer

BADA: Boksleppet vart
markert med bokbad
fredag.

KLING VIDT: Søsterklokkene får oss til å lengte etter samling av
fleire trådar i Hekneveven. FOTO: BJØRN KJELLSON SLETTEN

Søsterklokkene har
klang til meir enn éi bok
LITTERATUR
LARS MYTTING
Søsterklokkene
Gyldendal
Etter Lars Myttings førre roman, Svøm med den som drukner, snudde mange på hovudet
og kikka oppetter baksida i
Gudbrandsdalen for å sjå for
seg Hirifjell.
Og Mytting har greidd det igjen.
Den vesle bygda Butangen,
«mellom Tretten og Fåvang»
står så levande for oss, at vi får
lyst til å ta ein tur oppi lia for å
sjå.
Den medrivande historia er
drege opp langs ein tidsakse
som startar på 1600-talet. Da
døyr to siamesiske tvillingsystre ved veven, og får kvar si
kyrkjeklokke, med all slektsgardens sølv i legeringa, til minne.
Desse systerklokkene ringer
ennå til messe når vi hoppar
fram til 1880-talet.
Skjebnetrådane til hovudkarakteren Astrid Hekne er bokstaveleg vove inn i historia.
Hennar draumar ut i verda og
bort frå det fastlagde kvinnelivet i fjellbygda veks, når den
nyutdanna presten Kai Schweigaard og hans visjonære tankar
hamnar i Butangen.
Prestens vidløftige planer for
kyrkja og kyrkjelyden, sett saman med Astrids tilhøyrsle til
mytologien bak klokkene og
kulturen i bygda, er dynamikken som driv historia fram.
Den blir fort komplisert av den
unge arkitekten frå Dresden,
som skal medverke når kyrkja
blir seld på rot.

Som i førre bok imponerer
Mytting med den gode skildringa av handverk og materiale,
der språket blir taktilt, så du
kjenner den kalde kyrkjebenken eller den varme steinhella.
Like eins har han suverent
grep om gudbrandsdalsk lynne
og kultur. Særleg slik vi likar
den, gjennom Astrids hugsott
for slektas ære og stoltheit,
men òg meir karikert i nokre av
Butangenfolket.
Historia om viljesterke Astrid
fengslar og er sann frå fyrste
stund. Sjølv om vi ønskjer oss
litt meir levande dialog enn
peikande personskildringar på
nokre karakterar, er det fyrst
og fremst ein rik, drivande dramatikk som rører oss, i Søsterklokkene.
Vi håpar dette berre er starten, og at klangen av klokkene
ringer vidare som trilogi.
GURO VOLLEN
guro@dolen.no

Neste onsdag kjem Magne
Skjævesland til Venabu
med framsyninga FerdaVinje; ein konsert med
noko attåt.
Framsyninga er basert på Aasmund Olavsson Vinje si reiseskildring
Ferdaminne
frå
sommaren 1860. Det er i år 200
år sidan Vinje vart fødd.

Vandra gjennom

Den sommaren, i 1860, gjekk
Aasmund Olavsson Vinje (1818–
1870) frå Kristiania til Trondheim og attende. Nordover
gjekk Vinje gjennom Østerdalen, sørover gjekk han via Kristiansund og Romsdalen før han
nådde Dovre og tok nedover
Gudbrandsdalen.
Opplevingane han hadde på
denne ferda, kom ut året etter
ut i boka som heitte «Ferdaminne frå sommaren 1860».
Denne reiseskildringa har inspirert Magne Skjævesland til å
laga framsyninga Ferda-Vinje,
som ein konsert og eit kåseri.

NÅ SER EG ATTER: «Ved Rondane» kan passe godt når Skjævesland
kjem til Venabu som A.O. Vinje.FOTO: PRESSEBILETE

Avismann og sosiolog

Vinje hylla den framstormande
nye tida som var i emning, og
reisa hans er ein tilstandsrapport frå korleis landet vårt såg
ut midt på 1800-talet, økonomisk, politisk og litterært. Vinje
var mellom mykje anna til stades ved kroninga av den
svensk-norske kongen Karl den

Skjævesland har sett tone til ti
av dikta frå boka, der bakgrunnen for dikta dessutan blir presentert.
– Dikta følgjer Vinjes reise,
her får vi møte Vinje som sosiolog, diktar og samfunnsrefsar,
ifølgje pressemelding frå Vinje-

produksjonar.
Aasmund O. Vinje starta vekeavisa Dølen, namnesyster og
forgjengar til herverande avis.
Han hadde i si tid skarpe, frekke og lystige artiklar, som fornya ikkje berre journalistikken
midt på 1800-talet, men også
det norske språket.
Det var han som gjorde alvor
av Ivar Aasens landsmål ved å
ta det i bruk i si eiga vekeavis.

Landet i 1860

15. i Nidarosdomen.

Meir om Vinje

Magne Skjævesland har vore
frilans skodespelar og songar i
fleire friteatergrupper sidan
1990. Har også hatt roller som
skodespelar i filmar.
Frå 2006 har Skjævesland
arbeidd med sitt eige prosjekt,
Vinjeproduksjonar. Han har
produsert, regissert og vore
skodespelar og songar for i alt
ti produksjonar. Alt av musikk
og teater basert på livet og diktinga til Aasmund Olavsson
Vinje.
Framsyninga neste onsdag
byr på både framsyning og
allsong, heiter det i pressemeldinga.
GURO VOLLEN
guro@dolen.no

Utvider festivalen til torsdag
Rondaståk utvider festivalen til tre dager, melder
festivalen på sine facebooksider 24. august.
Fra 2019 blir altså torsdag en
del av det offisielle programmet til fjellfestivalen, som dermed får en ekstra dag å trekke
folk til Kvamsfjellet på.
Bakgrunnen for utvidelsen
ligger i et ønske om vekst hos
fjellfestivalen.

– Nå har vi holdt på i fem år,
og vi ønsker å vokse, men samtidig er vi fornøyd med antallet
festivalpass vi ligger på nå, sier
Pernile Røen, som er salgs- og
markedsansvarlig i Rondaståk.
Ifølge Røen har antallet festivalpass ligget på 2700 pass.
– Vi selger også bare festivalpass, sier Røen.
Dermed ligger det an til å
kunne nærme seg 9000 tellende besøkende til arrangementet på Kvamsfjellet.

Ingen av artistene som skal
stå på scenen er offentliggjort
ennå, men det var de heller
ikke før salget startet i fjor.
– Vi solgte også ut før noen
artister var kjent i fjor, sier
Røen.
Hun forsikrer at festivalen vil
romme et variert program også
til neste år. Salget starter 15.
september.
GURO VOLLEN
guro@dolen.no

fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Les hele nyheten på http://ret.nu/6fRuuEa0
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- Bygdebøkene skjuler en skattkiste
 NRK. 29.08.2018 11:45
Anne Cathrine Straume Journalist/fotograf Hilde Bjørnskau Journalist

RINGEBU (NRK): Suksessforfatteren Lars Mytting har
lett gjennom gamle kirke- og bygdebøker for å skrive
den nye romanen «Søsterklokkene».
Ideen til boka kom da Mytting skulle vise sin
amerikanske forfatterkollega, David Vann, hjembygda
si, Ringebu i Gudbrandsdalen.
De to kameratene dro opp og ned, og opp mot fjellet
igjen. Rundt hver nye sving dukket det opp nye lokale
fortellinger. Da merket Mytting at han selv gikk over i
en annen måte å fortelle på.
Det var som om noe løsnet.
- Jeg merket at jeg la om talemålet da jeg fortalte,
siden det er knyttet fargerike historier til veldig mange
steder oppover i dalen, sier Mytting til NRK.
Å høre til et sted
Mytting tror noe av essensen i det å høre til et sted, er
at du kan knytte en hendelse til nesten hver plass du
passerer.
- Jeg merket at historiene var ferdig formulert i meg,
men ventet på å komme ut, sier Mytting.
Forfatteren begynte å lete etter flere lokale historier. I
både bygdebøker og kirkebøker. Så kom han over
sagnet om søsterklokkene, som han skriver om i
romanen sin, i en gammel bygdebok for Ringebu.
Ifølge sagnet ble det en gang støpt to kirkeklokker, til
minne om to uadskillelige søstre. Søstrene var
siamesiske tvillinger, og sammenvokst fra livet og ned.
Da den ene ble dødssyk ba faren deres presten om at
de to måtte få dø sammen.
Søstrene døde på samme dag, og som takk fikk faren

støpt klokkene. Ingen vet hvor klokkene befinner seg,
eller om de virkelig har fantes. Men ifølge sagnet sank
den ene av klokkene til bunns i Mjøsa da den skulle
sendes til Oslo for å brukes i klokkespillet i rådhuset
der - fordi den klang så vakkert.
Fortellingen om bygdefolket
Da Mytting fant klokkesagnet falt alt på plass og han
kunne dikte rundt den fiktive familien i boken sin.
- Bygdebøkene skjuler en skattkiste. Til sammen
danner de identiteten til en bygd. Sånn sett har jeg sett
på meg selv som en fortsettelse på den muntlige
fortellerkulturen i dalen her. Jeg fører sammen flere
historier. Til sammen blir de fortellingen om
bygdefolket.
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Se webartikkelen på http://ret.nu/v2Sj6hzj

Hør: Lars Mytting i Studio 2, er tilbake i Ringebu i
Gudbrandsdalen der boken startet.
Anbefalt videre lesing:
Image-text:
Lars Mytting har forsynt seg av gamle muntlige
fortellinger fra bygdebøker fra Gudbrandsdalen,
kirkebøker og statsarkiv i boken sin.
Foto: Anne Cathrine Straume / NRK
Lars Mytting i Ringebu stavkirke, hvor han ble
konfirmert. I den nye boken skriver han om historie,
kulturvern og kjærlighet i Gudbrandsdalen sent på
1800-tallet.
Foto: Anne Cathrine Straume / NRK
Extra-info:
Lars Mytting
Norsk journalist og forfatter
Fra Fåvang i Gudbrandsdalen, Oppland
Bosatt på Elverum i Hedmark
Født i 1968
Fikk sitt store gjennombrudd med «Hel ved» (2011)
som er oversatt til 16 språk
Har også gitt ut romanene «Hestekrefter» (2006)
«Vårofferet» (2010), «Svøm med dem som drukner»
(2014)
© NRK
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
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Lars Mytting: «Foran skrivemaskinen er jeg fortsatt like
urolig. Skremt.»
 Stavanger Aftenblad - Login. 26.08.2018 18:37
Kjersti Nipen

Lars Mytting solgte over en million bøker verden
rundt. Så stoppet skrivingen opp. Hva gjør en forfatter
da? Ringebu, Gudbrandsdalen.
Før Hel ved tok fyr, før Svøm med dem som drukner
reiste verden rundt, var Lars Mytting en forfatter som
så mange andre: Med hyggelige anmeldelser og få
lesere. Livsstilen var deretter. Helt på kanten. Ett år
tjente han 60.000 kroner. Det neste 25.000. Samtidig
hadde familien huslån og tvillinger. Heldigvis hadde
kona jobb. Men det er klart, det var knapt.
- En går aldri helt under. Men det setter seg veldig i
kroppen å ha vært så blakk. Det er vanskelig å fri seg
fra det igjen. Man må bruke alle små sjanser, dra til
Jevnaker for å kjøpe den og den delen til en maskin,
reparere, spare de pengene. Og så ryker det igjen etter
en stund, sier Lars Mytting.
Han oppsummerer:
- Det tar mye tid å være blakk. Men samtidig er det en
sunnere erfaring for en familie enn alltid å ha hatt det
greit.
Suksess over natten
Han er ikke blakk lenger. I 2011 kom Hel ved inn fra
sidelinjen og skapte årets sensasjon i Bok-Norge. Lars
Mytting hadde beskrevet vedfyring, tørketeknikker og
stabling på en slik måte at folk så tvers gjennom
boksidene og rett inn i den norske folkesjelen.
Det var stort. Internasjonalt ble det enda større.
Slikt betaler seg, selvfølgelig. Men det koster også litt.
Man må lære å si nei. Sette av tid til seg selv og
skrivingen. Mytting var mer av typen som sa ja, satte
av en hel måned til å svare på brev - og hele år til å
svare på intervjuer. Hundrevis av dem.

En dag kom døtrene hans hjem fra skolen og fant
Robert Crampton fra The Times sovende på sofaen i
stuen, uten å bli det minste overrasket. De bare hilste
pent og begynte på leksene som vanlig. En annen dag
kom Dagsavisen på besøk til Elverum for et
portrettintervju. Mytting lovet at han kunne snakke om
alt. ALT. Bare ikke ved, vær så snill.
- Jeg var ganske «kjei», som vi sier i dalen, av alt ståket
med Norwegian Wood. Det hang ved i mange år.
Med Svøm med dem som drukner, også den en
internasjonal hit, har han passert 1,1 millioner solgte
bøker.
Men å komme seg videre derfra viste seg å være
vrient.
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hjembygda og spørre seg om dagliglivet til
oldeforeldregenerasjonen. Hvordan ordnet de seg, i en

Svøm med dem som drukner hadde vært som en

tid der Norge var et av Europas fattigste land? Og

magnet for ymse kuriosa og inntrykk forfatteren hadde

kunne alt dette bindes sammen, bli til en større

samlet seg opp gjennom en årrekke, fra krigshistorie til

fortelling som liksom rommet bygdas lynne?

jaktgeværer.
Mystisk klokkeklang
Mytting har alltid vært utålmodig etter å finne ut av
den fysiske verden. I ungdomsårene pleide han å haike

Overbygningen til sin nye roman Søsterklokkene fant

seks mil til Lillehammer for å kjøpe lesestoff på

han i sagnet om kirkeklokkene i bygda. Folk har i

Bruktboka. I bladet Svensk Jakt leste han om hvordan

mange hundre år undret seg over den uvanlig sterke

de pleide å grave ut valnøttrær til geværkolber. Noen av

klangen fra Ringebu kirke, med klokker så malmfulle at

trærne var så gamle at de fant innkapslede splinter fra

ringeren får hørselsskader.

Napoleonskrigen inni dem.
Sagnet forteller at klokkene ble skjenket av faren til to
- Trær med slike splinter ble faktisk hele kjernen i

sammenvokste tvillinger, i en bønn til høyere makter

plottet i Svøm. Jeg er veldig glad i å samle slik

om at søstrene måtte få dø samtidig. Da man senere

informasjon. Men etter Svøm kjentes det som om

skulle sende en av klokkene til Christiania, for at den

brønnen var tom. Jeg hadde brukt opp alt jeg hadde av

berømte klangen skulle berike klokkespillet i

den typen inntrykk og fantasi, sier Mytting.

hovedstaden, sank farkosten til bunns under overfarten
på Mjøsa.

I et halvt års tid satt han med en bok han ikke fikk
dreis på. Starten var god, slutten enda bedre, men det

Det var neppe slik det egentlig skjedde. Mytting har

midt imellom var ikke til å få skikk på.

gransket både kirkebøker og andre kilder og funnet
minst fem ulike opphav som har smeltet sammen i én

- Jeg fikk ikke tak på hva som egentlig var historien.

historie. Derfra har forfatteren gjort slik muntlige
fortellere har gjort i generasjoner før ham: Diktet videre,

Hva gjør en forfatter da? For Mytting lå svaret så nær

til en hel slekts- saga fra brytningstiden på 1800-tallet.

at det var vanskelig å få øye på. Han måtte hjem. Helt
hjem. En dag tok han den amerikanske

- Dypest sett er dette en beretning om en slekts

forfatterkollegaen David Vann, som var på besøk på

adskillelse. Om krefter som kan skille oss ad og som

Lillehammer, med på en kjøretur i hjemtraktene i sitt

kan bringe oss sammen igjen, oppsummerer Mytting.

røde, gamle vrak av en Volvo 850.
- Er det annerledes å skrive bok etter en slik suksess?
Da kjente han hvordan fortellergleden boblet rundt
hver sving. Alle disse små historiene han var vokst opp

- Nei, ikke når jeg sitter foran skrivemaskinen. Da er jeg

med, knyttet til steder og folk i Ringebu, om rariteter,

like urolig, skremt.

morsomheter, vitnemål om lokal trass. Mytting kaller
det bygdas felleseie.

- Skremt for hva?

- Det er jo ikke bare én brønn man har å fortelle fra. Det

- At det ikke skal bli bra. At jeg ikke skal finne kjernen i

er flere. Man må bare finne en ny brønn. Og dette viste

historien. Det er som jeg ikke finner opp historien, men

seg å være den aller dypeste, sier Mytting.

at den eksisterer utenfor meg, og at jeg har ansvaret
for å fortelle den.

Han begynte å se på steinrøysene og laftehusene i
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Noen ting er blitt lettere. Mytting har begynt å kjenne
igjen svingningene i skrivearbeidet. Faser med feilslått

- Jeg tror på at det finnes mekanismer... begynner

entusiasme, andre der alt stopper opp. Da blir han

Mytting, men arresterer seg selv for å ty til tekniske

forbanna. Uregjerlig sur, som han sier.

begreper i forsøket på å beskrive dette ubeskrivelige.

- Som om historien er en sta stubbe som ikke vil opp

Men det dreier seg om hvordan vi opplever at noe,

av jorden. Det er en fysisk påkjenning, som om jeg går i

kanskje en uforløst vilje, kan henge igjen etter en

selvforsvar, tvinges inn i en dypere form av

person, for eksempel i en gammel bygning. Eller en

oppfinnsomhet.

klokke.

Heldigvis kommer også de artige fasene, fulle av

- Kanskje er det bare fordi vi kjente personen, og vet

overskudd, der forfatteren får leke seg med stoffet. I

hva han eller hun ville ha gjort ut av livet. Men det er

Søsterklokkene gir det seg utslag i underfundige

som om ett eller annet følger litt med på hva som skjer.

digresjoner og fantasifulle ord. Til denne boken har han
for eksempel funnet opp nyord som «skråpånatta»,

Lars Mytting sto til konfirmasjon her i stavkirken, i grå

«vasslosen», «kvartstaur» og «helgenskurv».

terylenedress og «tvangskjemmet hår», slik han
humrende husker det, etter å ha utholdt de

- Helgenskurv?

obligatoriske timer med forberedelser. På de harde
trebenkene fikk han erfare det dagens påloggede

- Grønt irr inni klokkene. Om man skrapte det av, kunne

ungdommer går glipp av: God, gammeldags

man gnure det inn i fett og smøre det på sår, forklarer

kjedsomhet. Stillstand og venting.

Mytting.
- Jeg tror den dæsjen av kjedsomhet man får på et lite
Så ler han.

sted, kan være veldig fruktbar. Da må man innover
isteden, sitte og pønske og drømme, sier han.

- Det er et helt fritt diktet ord.
Som ung satt han under himlingen og studerte det han
Da klokken klang

senere lærte het epitafer; plaketter med bilder og
gravskrifter, korte beretninger om liv som virket så

Vi tar likevel trappene opp for å ta helgenskurven

annerledes enn det vi lever.

nærmere i øyesyn. Om stemningen der nede i
stavkirken er sakral, er den mer mystisk og

- Det var en nysgjerrighet der. Den samme formen for

spøkelsesaktig her oppe, hvor tynne striper av sol

nysgjerrighet sprang senere ut i trangen til å fortelle og

trenger gjennom glipene i treverket. Mytting legger

fargelegge beretningene med ting som er snodige eller

hånden inntil det aller helligste. Klokken.

litt ugjennomtrengelige.

- Man merker jo det, når man tar på ho, at dette er noe

Forfatter uten finger

mye mer enn gammelt, kaldt støpegods. Jeg ser det
mer som en gestalt som har en vilje, et snev av sjel

Riktignok tok det tid å ta denne trangen på alvor. I

eller en egen aura rundt seg.

mange år drømte han om å skrive bøker, mens han i
praksis drev med helt andre ting. Journalistikk,

Han beskriver hvordan klokkeklangen kan virke så

forlagsarbeid, mye mekking på motorer. Halve

sterkt i mennesker.

pekefingeren røk en dag i militæret, da han skulle rense
kjedet på motorsykkelen litt kjapt. Svampen hektet seg

- Hva tror du på selv?

fast.
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gang.
- Det går på en tiendedel av et sekund, det. Så var
fingeren borte.

- Jeg hadde overhalt motoren selv. Skiftet lager i
klippeaggregatet. Og så kom den samme motorfusken

Den gang hadde man akkurat gått over fra dreieskiver

tilbake. Flottøren, den som justerer bensintilførselen,

til tastafoner. Mytting husker hvordan han gikk inn for å

forteller Mytting og forklarer utførlig om rust og

ringe sykebilen. Han la røret under øret og strakte frem

hosting og motorens uling.

pekefingeren som ikke var å finne.
Så slo det ham: Han kan jo bare kjøpe en ny
- Fantomsmertene var borte etter en tre-fire år. Og vet

plentraktor.

du hvordan de renser slike sår?
- Det kostet jo en formue. Men ja, ja. Da beholder jeg
Mytting har alltid vært glad i sånt, snåle fakta han kan

denne. In the rest of my grasklipping days.

fortelle videre. Som dette, at legen tok en potetbørste
med hard, hvit nylonbust, tok hånden i armkroken og

Image info:

skuret såret rent.
Å være slagferdig har alltid stått høyt i kurs i bygda. Nå
- Opp og ned som en lortete grønnsak.

har Lars Mytting skrevet seg inn i den muntlige
fortellertradisjonen i hjembygda Ringebu, brukt lokale

Heldigvis lærte han touchmetoden i åttendeklasse. Nå

sagn og myter og diktet videre på dem.

har han modifisert teknikken, lært å la langfingeren slå
over på tastaturet.

Turistene strømmer hver dag til kirken i Ringebu. Men
bare noen få slipper inn hit, i klokketårnet.

- Hvorfor tok det så lang tid før du skrev for alvor?
Mytting slår opp vinduene i kirketårnet og skuer utover
- Det var veldig mye selvkritikk. Jeg manglet troen på

bygda, slik fotografen ønsker. Men etterpå skjemmes

at det skulle bli til noe.

han litt. - Det er en posisjon jeg egentlig ikke synes jeg
har rett til å innta, noe jeg forbinder med den som eier

Han var 34 år før det ble til noe. Da satte han seg ned

et hus. Og dette er det mest hellige stedet av alle. Man

og skrev Hestekrefter, samme år som tvillingdøtrene

tuller ikke med det.

ble født.
Turister strømmer fra hele verden til stavkirken på
- Den dårligste tida du kan tenke deg, egentlig. Men

Ringebu fra ca. 1220, en av 28 gjenværende stavkirker i

derfra gikk det egentlig ganske mye lettere enn jeg

Norge. I Lars Myttings roman ligger stavkirken i fiktive

trodde.

Butangen, men mye annet er likt.

Sparer fortsatt på kronene

Klokkene i Ringebu ringer så sterkt at klokkeren fikk
hørsel- og kranieskader. I samarbeid med

Ennå har han ikke vent seg til å bruke penger. Han

riksantikvaren ble det bygget et lyddempet rom for

unnskylder seg med at han får lønn bare hvert fjerde år

klokkeren. - Jeg tror behovet for en forklaring har gitt

og fortsatt føler han må være litt forsiktig. Lenge etter

opphav til sagnet, sier Lars Mytting.

Hel ved-suksessen var et faktum, vasket familien opp
for hånd mens de trålet Finn.no etter brukte

Som ung satt Lars Mytting og studerte det han senere

oppvaskmaskiner. Nå øver Mytting seg på å gi litt mer

lærte het epitafer; plaketter med bilder og gravskrift,

slipp. Som når plentraktoren slår seg vrang, atter en

korte beretninger om liv som virket så annerledes enn
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de vi lever.
Klokkene i Ringebu ringer så sterkt at klokkeren fikk
hørsel- og kranieskader. I 2013 ble det nedlagt forbud
mot manuell ringing. I samarbeid med Riksantikvaren
ble det bygget et eget, lyddempet rom for ringeren, slik
at de nå er i bruk igjen. - Jeg tror behovet for en
forklaring på den sterke klangen har gitt opphav til
sagnet, sier Lars Mytting.
Det lukter varm tjære av veggene i stavkirken. Lars
Mytting går rundt og tar på alt, tar inn fornemmelsen
av ting. Det kommer godt med i skrivingen. - Ja, det er
nok en dårlig bevart hemmelighet at jeg må skrive mer
om Hekne-slekta. Det tar mer enn en generasjon å
fullbyrde sagnet og profetiene romanen forteller om.
Fact-box:
Lars Mytting (50)
© Stavanger Aftenblad - Login
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/tnaUzwHo
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Mytting-feber i Ringebu: - Aldri sett maken til boksalg
 Gudbrandsdølen Dagningen Pluss. 26.08.2018 16:44
Kristin Veskje

Verken forfatter Lars Mytting, forlaget eller
bokhandleren i Ringebu hadde forestilt seg et slik salg
av bøker. RINGEBU: Nærmere 600 eksemplarer av
boka Søsterklokkene ble solgt i Ringebu i helga.
- Dette er bygdefolket på sitt aller beste og mest
interesserte, sier Mytting selv om responsen.
Rørt og overveldet
Om årsaken sier han at han tror stoffet i boka er noe
som gjenoppdages for mange.
- Dette drar borti en del av bygdehistorien. Noe som er
felles. Det er bygdas gods jeg har forsynt meg av. Det
er utrolig raust av bygdefolket, sier Lars Mytting som er
overveldet over hvordan hjembygda har tatt imot boka.
- Det overgår alle ville forventninger. Det er utrolig
gledelig. Jeg må bare takke for denne mottakelsen, sier
en rørt forfatter.
- Lars fenger med det ekte
Bokhandlerne Christian og Inge Asphoug i Ringebu
sier at de ikke i sin villeste fantasi hadde trodd at de
skulle selge så mange Mytting-bøker under
boklanseringen denne helga. Boklanseringen fredag
kveld trakk fulle hus. Lørdag holdt Mytting foredrag og
sagnet i boka - også da var biblioteket i Ringebu fylt til
siste plass. Køene har vært lange av døler som ville
sikre seg boka.
- Vi har aldri opplevd maken, sier bokhandlerne til GD.
De bestilte med litt overmot en pall med hele 900 bøker
til Ringebu. Nå tror de at alle vil bli solgt.
- Dette er helt fantastisk, sier Inge Asphoug.
Til sammenligning ble det under lanseringen av den
forrige boka til Mytting ble det solgt 150 bøker.

- Årsaken til det enorme salget tror du?
- Lars fenger så utrolig mange med det han skriver og
forteller. Det er noe med dette ekte. Måten han skriver
og forteller på er unik, sier Inge Asphoug.
Solgt til seks land
- Vi kan nesten ikke tro det, sier sjefredaktør Kari
Marstein i Gyldendal Forlag om responsens.
Hun er ganske sikker på at Mytting sin bok kommer på
bestselgerlisten.
- Responsen er rett og slett utrolig. Jeg har nok ikke
hørt om noe lignende boksalg noen gang, sier hun til
GD.
Det har gått ut 10 000 bøker til bokhandlere over hele
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landet. Opplaget er på 25 000 bøker.
Boka oversettes på flere språk. Den er nå solgt til både
Sverige, Danmark, Tyskland, England, Spania og
oversettes også til katalansk.
Image info:
REKORDINTERESSE: Per Einar Garverhaugen,
barndomsvenn av Lars Mytting, gledet seg stor til å
lese den nye boka, og var en av mange hundre som
fikk sikret seg en signert Mytting-bok i helga.
Fredag var det fullt hus i Ringebu bibliotek, da Lars
Mytting presenterte boka Søsterklokkene. Lørdag holdt
han foredrag i biblioteket, som også da var fylt til siste
plass.
Inge Asphoug sier han aldri har opplevd maken til
boksalg. Nærmere 600 bøker ble solgt i Ringebu i
helga.
Bokhandler Christian Asphoug i Ringebu har aldri
opplevd maken til boksalg.
Ringbyggingene gikk mann av huse da forfatter Lars
Mytting kom til hjembygda for å presentere boka si i
helga. - Ingen andre steder enn Ringebu var aktuelt for
boklanseringen, sier Mytting selv som er rørt over
responsen.
© Gudbrandsdølen Dagningen Pluss
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/1eLWUioj
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Glad i bøker? Her er vår boksøndag: Anne Bitsch skriver
rasende og klokt om #metoo
 Aftenposten - Login. 26.08.2018 10:08
Kulturredaksjonen

Bokhøsten er i gang. Her er syv ferske anmeldelser fra
våre bokanmeldere. Bokhøsten startet for alvor med
Gert Nygaardshaug miljøthriller Zoo Europa og
fortsatte med den nye romanen til krimdronning Karin
Fossum.
Forrige søndag varmet våre bokanmeldere opp til
valget i Sverige med en stor Sverige-spesial som rettet
oppmerksomheten mot alt fra trespikking til
innvandring.
Nedenfor følger våre rykende ferske anmeldelser av
syv nye norske bokutgivelser:
Anne Bitsch: «Brev til en ufødt datter. Om frihet, sex og
søsterskap»
Den prisvinnende forfatteren Anne Bitsch høster av
egne overgrepserfaringer så vel som av forskning,
filosofi og litteratur når hun skriver om #metoo.
Resultatet er en bok som er medrivende og klok,
harmdirrende og følsom, skriver Hilde Østby.
Og fortsetter:
Jeg håper Bitsch aldri slutter å protestere mot urett i
dette fellesskapet vi kaller det norske, for jeg tror
bøkene hennes virkelig trengs - dessverre.
* Les hele anmeldelsen her:
Lars Mytting: «Søsterklokkene»
Lars Mytting er en forfatter jeg setter relativt høyt. Han
er en god forteller, skriver medrivende, oppfinnsomt og
klart, skriver Preben Jordal.
Og fortsetter:

I årets roman - angivelig første bind i en planlagt trilogi
- er det imidlertid flere andre forhold som oppleves
som svakheter. Underveis i lesningen slår det meg
gjentatte ganger at det virker litt stivt, det hele, noen
hakk for skjematisk og konstruert, som om stoffet i
selve fortellingen om de magiske Søsterklokkene ikke
egentlig bærer.
* Les hele anmeldelsen her:
Maria Kjos Fonn: «Kinderwhore»
Tenk at det bare er 37 år siden utgivelsen av Huset
med den blinde glassveranda. At norsk litteratur før
den tid knapt hadde språk for seksuelle overgrep i
familien. Under lesningen av Kinderwhore slår det meg
at Maria Kjos Fonn (28) er den som løfter arven etter
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informasjon: observasjoner, refleksjoner, fakta og
drømmer, i setninger som slynger seg nedover siden,

Og der man kanskje skulle tro at en ung jente er bedre

der kommaene faller tett, skriver Henning Howlid

beskyttet i våre dager, siden vi vet så mye mer om

Wærp.

overgrep, så viser det seg at Charlotte på 2000-tallet er
like vergeløs mot stefaren som Tora på 1950-tallet.

Det som redder romanen, er skildringen av jegets
forsøk på å adoptere barn, sammen med kona Salka.

* Les hele anmeldelsen her:

Wolds vri på samlivet er ikke å fordype seg i
fortvilelsen, men å gjengi med humor og selvironi de

Hans Olav Lahlum: «Isbjørngåten»

mange adopsjonsmøtene og ditto kursene paret går på

Det beste man kan si om Hans Olav Lahlums

* Les hele anmeldelsen her:

skjønnlitterære forfatterskap, er at det er svært
konsistent og gjenkjennbart, skriver Pål Gerhard Olsen.

Gaute Heivoll: «Sang for sekstiåtte forrædere»

Og fortsetter:

Den handler om en liten bygd på Sørlandet hvor
uvanlig mange innbyggere melder seg inn i Nasjonal

Langt verre er det at Lahlum så sjelden makter å

Samling. Et interessant premiss: Hva er det med

opparbeide seg en litterær stil, en mangefasettert og

akkurat denne lille bygda i det norske bibelbeltet?

frittflytende utnyttelse av språkets muligheter Denne
anemiske fremstillingsformen har vært Lahlums

Heivoll forteller ikke om alle de 68 forræderne i bygda,

akilleshæl siden starten, og det er dessverre få tegn til

men han kommer ikke langt unna å gjøre det. Sånn

bedring, selv om innslagene av tørrvittig humor av

oppleves det i alle fall. Romanen knirker under

britisk støpning er en formildende omstendighet.

overlasten, skriver Kenneth Moe

* Les hele anmeldelsen her:

* Les hele anmeldelsen her:

Tora Sanden Døskeland: «Behold meg»

Flere gode bøker overgrep

Vi møter en ung kvinne - diktjeget - og en ung mann,

En god bok kan sette et tema i perspektiv.

hennes kjæreste, og etter hvert jegets far. Dette er ikke
en bok som svarer på kravet som er blitt reist i det

* Her er vår anmelders tips

siste om at litteraturen må komme ut av intimsfæren.
Image info:
Det hun forteller er ikke veldig originalt eller
sjokkerende. Men Døskeland har arbeidet seg frem til

Denne uken anmelder vi blant annet Anne Bitsch, Lars

et språk som har et særmerke. Jeg vil kalle det en god

Mytting, Maria Kjos Fonn, Hans Olav Lahlum og Tora

debut, skriver Henning Howlid Wærp.

Sanden Døskeland

* Les hele anmeldelsen her:

Keywords:

Bendik Wold: Canada Dry

Litteratur

Bendik Wold, kulturredaktør i Klassekampen,

Webview

debuterer med en kort roman spekket med
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Bokanmeldelse
© Aftenposten - Login
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/vQd5pXE8
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Noen hakk for skjematisk
 Aftenposten. 26.08.2018. Side: 8
Preben Jordal

Lars Myttings utsøkte sanselighet er intakt, men
rammeverket blir for stivt i hans siste roman,
Søsterklokkene.
«Det var bare én ting å gjøre. Å ty til bergensere», står
det cirka halvveis ut i Lars Myttings bredt anlagte
romanfortelling fra 1880-tallets Gudbrandsdalen og
Norge.
Foranledningen er at bygdas gamle stavkirke, der

8

|
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søndag 26. august 2018

å Bøker
Lars Myttings utsøkte sanselighet er intakt, men rammeverket
blir for stivt i hans siste roman, Søsterklokkene.

Noen hakk
for skjematisk
Bok roman
Lars Mytting
Søsterklokkene
Gyldendal

Profil

Lars Mytting (50)
XX
Journalist og forfatter bosatt på

Elverum.
XX
Debuterte i 2006 med romanen

Søsterklokkene henger, skal demonteres og fraktes til
Dresden i Tyskland for å settes sammen igjen der.
Slik skal det gjøres plass til et større og mer praktisk,
moderne kirkebygg. En kirke som, i overensstemmelse
med kirkeloven av 1851, kan romme minst en tredjedel
av menigheten og i tillegg er varmere, lysere og mindre
hedensk i uttrykket.
Magiske klokker
Men etter en rekke ulykker og mystiske tildragelser,
blant annet et dødsfall, viser det seg brått umulig å få
folk fra bygda og området omkring til å rive kirken.
Overtroen fester grepet; kan det være Søsterklokkene

Hestekrefter.
XX
Fikk sitt internasjonale
Mytting kunne med fordel ha boret
mer i sine hovedpersoners sinn.

«Det var bare én ting å gjøre. Å ty
til bergensere», står det cirka halvveis ut i Lars Myttings bredt anlagte romanfortelling fra 1880-tallets
Gudbrandsdalen og Norge.
Foranledningen er at bygdas
gamle stavkirke, der Søsterklokkene henger, skal demonteres og
fraktes til Dresden i Tyskland for
å settes sammen igjen der.
Slik skal det gjøres plass til et
større og mer praktisk, moderne
kirkebygg. En kirke som, i overensstemmelse med kirkeloven av
1851, kan romme minst en tredjedel av menigheten og i tillegg
er varmere, lysere og mindre hedensk i uttrykket.
Magiske klokker

Men etter en rekke ulykker og
mystiske tildragelser, blant annet et dødsfall, viser det seg brått
umulig å få folk fra bygda og området omkring til å rive kirken.
Overtroen fester grepet; kan det
være Søsterklokkene som motsetter seg riving? Eller stammer
kanskje misnøyen enda høyere
oppe fra?
Det er bare én ting å gjøre: å ty til
bergensere. Og bergenserne kommer: «De neste ukene ble Butangen fylt av stadig flere pralende
bergensere, og de gjorde så mye
ut av seg at de virket å være seksti
i tallet, men egentlig var de bare
tolv», står det.
La meg da være den trettende.
Og la meg begynne med å si at
Lars Mytting er en forfatter jeg setter relativt høyt. Han er en god forteller, skriver medrivende, oppfinnsomt og klart. På sitt beste har
han en utsøkt sanselighet i språket sitt, noe som vitner om en fysisk fundert kjennskap til svært
mange av verdens ting og fenomener.
Forfriskende jordnær

Mytting kan skrive levende om alt
fra gårdsdrift, mekanikk og uli-

 jennombrudd med sakprosa
g
boken Hel ved (2011). Den er
solgt i nærmere en halv million
eksemplarer og ble kåret til
årets bok i klassen for NonFiction under The British Book
Industry Awards.
XX
Utga romanen Svøm med dem
som drukner i 2014.

ke tiders byggeskikk, til fluefiske, småkårsmentalitet og vårløsning i naturen. I samtidslitteratur
som ellers bærer preg av introverte bokormer, oppleves dette som
forfriskende.
Ta bare følgende eksempler:
«Bak henne falt snø fra ei grein.
Den vippet kvikt når lasten datt av,
feiret med en liten sky av vanndråper at den var fri fra vintertyngden, og ble stående i en krappere
vinkel.»
Eller: «Giftevettet favoriserte
grovhendte jenter som tidde stille mens slipesteinen spant, som
fødte unger uten spetakkel og
gikk rett til fjøset mens morkaka
dampet bak dem.»
Og: «Alt som stakk seg ut, ble
lynraskt håndtert av folkesnakket, veid og vurdert som om det
gjaldt å finne beste vei ut av en
skogbrann.»

de magiske Søsterklokkene ikke
egentlig bærer.
Myttings store svakhet som forfatter har lenge vært hans trang til
å ty til melodramatiske klisjeer.
Og til tider kan det virke som om
Søsterklokkene har slukt en eldre,
historisk roman som den ikke helt
klarer å fordøye.
Borer for lite i sinnet

Miljøfremstillingen er til tider
omstendelig og svært detaljert,
og selv om Mytting ganske sikkert
har sitt på det tørre rent historisk,
synes jeg etter hvert at dette går
på bekostning av personskildringene.
Det bores for lite i hovedpersonenes sinn, de blir for forutsigbare og enkle, for bundet til sine
respektive utgangspunkter, som i
sin tur later til å bestå av et knippe utvalgte barndomsskildringer
som i løpet av romanen siles gjennom deres senere yrkesvalg.
Eksempelvis skulle jeg i norsk
samtidslitteratur snart gjerne ha
sett en protestantisk prest som
faktisk hadde et åndsliv. Eller en
mer avansert forklaring på folketroen enn denne:
«Hun visste at butangenfolk, i
hundreår etter hundreår, måtte
finne en årsak til alt som var rart,
ellers oppsto et tomrom som gjorde dem redde for fjellet og skogen,
og siden de brøt krefter med naturen i all slags vær, mens de var sultne og hadde hodevondt, så de ting,
og så fant de forklaringer, fordi
huldra var mer håndfast enn ikke
å vite hva som skjulte seg i mørket,
og skapningene fikk navn for å bli
stelt pent med, og for å advare andre, og slik kunne livet gå videre.»

Melodramatiske klisjeer

I årets roman – angivelig første
bind i en planlagt trilogi – er det
imidlertid flere andre forhold
som oppleves som svakheter. Underveis i lesningen slår det meg
gjentatte ganger at det virker litt
stivt, det hele, noen hakk for skjematisk og konstruert, som om
stoffet i selve fortellingen om

m

Til tider kan
det virke som
om Søsterklokkene
har slukt en eldre,
historisk roman som
den ikke helt klarer å
fordøye

Ligner for mye på andre

Både den viljesterke og opplevelsessultne Astrid Hekne fra den tidligere storgården Hekne, og nypresten Kai Schweigaard, ligner
romanpersoner jeg har støtt på
tidligere, i romaner som bedre
enn denne makter å skildre brytningen mellom sivilisatoriske
fremskritt og det gamle bondesamfunnets overtroiske, men særegne nærhet til naturen.
Jeg tenker da særlig på Hans E.
Kincks Præsten (1905) og Sigurd
Hoels Trollringen (1958), eller kanskje til og med Vesaas’ fabelaktige Fars reise (1930). Alle disse lyser sterkere enn Myttings roman
av året.

Lars Mytting, her
med en av klokkene
i Ringebu stavkirke, er
nå ute med sin fjerde
roman, Søsterklokkene.
Foto: Maud Lervik

Preben Jordal

som motsetter seg riving? Eller stammer kanskje
misnøyen enda høyere oppe fra?

bokormer, oppleves dette som forfriskende.

Det er bare én ting å gjøre: å ty til bergensere. Og

Ta bare følgende eksempler: «Bak henne falt snø fra ei

bergenserne kommer: «De neste ukene ble Butangen

grein. Den vippet kvikt når lasten datt av, feiret med en

fylt av stadig flere pralende bergensere, og de gjorde

liten sky av vanndråper at den var fri fra vintertyngden,

så mye ut av seg at de virket å være seksti i tallet, men

og ble stående i en krappere vinkel.»

egentlig var de bare tolv», står det.

Eller: «Giftevettet favoriserte grovhendte jenter som

La meg da være den trettende.

tidde stille mens slipesteinen spant, som fødte unger

Og la meg begynne med å si at Lars Mytting er en

uten spetakkel og gikk rett til fjøset mens morkaka

forfatter jeg setter relativt høyt. Han er en god forteller,

dampet bak dem.»

skriver medrivende, oppfinnsomt og klart. På sitt beste

Og: «Alt som stakk seg ut, ble lynraskt håndtert av

har han en utsøkt sanselighet i språket sitt, noe som

folkesnakket, veid og vurdert som om det gjaldt å finne

vitner om en fysisk fundert kjennskap til svært mange

beste vei ut av en skogbrann.»

av verdens ting og fenomener.

Melodramatiske klisjeer

Forfriskende jordnær

I årets roman - angivelig første bind i en planlagt trilogi

Mytting kan skrive levende om alt fra gårdsdrift,

- er det imidlertid flere andre forhold som oppleves

mekanikk og ulike tiders byggeskikk, til fluefiske,

som svakheter. Underveis i lesningen slår det meg

småkårsmentalitet og vårløsning i naturen. I

gjentatte ganger at det virker litt stivt, det hele, noen

samtidslitteratur som ellers bærer preg av introverte

hakk for skjematisk og konstruert, som om stoffet i
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selve fortellingen om de magiske Søsterklokkene ikke
egentlig bærer.

Journalist og forfatter bosatt på Elverum.

Myttings store svakhet som forfatter har lenge vært

Debuterte i 2006 med romanen Hestekrefter.

hans trang til å ty til melodramatiske klisjeer. Og til

Fikk sitt internasjonale gjennombrudd med

tider kan det virke som om Søsterklokkene har slukt en

sakprosaboken Hel ved (2011). Den er solgt i nærmere

eldre, historisk roman som den ikke helt klarer å

en halv million eksemplarer og ble kåret til årets bok i

fordøye.

klassen for Non-Fiction under The British Book

Borer for lite i sinnet

Industry Awards.

Miljøfremstillingen er til tider omstendelig og svært

Utga romanen Svøm med dem som drukner i 2014.

detaljert, og selv om Mytting ganske sikkert har sitt på
det tørre rent historisk, synes jeg etter hvert at dette

© Aftenposten
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knippe utvalgte barndomsskildringer som i løpet av
romanen siles gjennom deres senere yrkesvalg.
Eksempelvis skulle jeg i norsk samtidslitteratur snart
gjerne ha sett en protestantisk prest som faktisk hadde
et åndsliv. Eller en mer avansert forklaring på
folketroen enn denne:
«Hun visste at butangenfolk, i hundreår etter hundreår,
måtte finne en årsak til alt som var rart, ellers oppsto et
tomrom som gjorde dem redde for fjellet og skogen,
og siden de brøt krefter med naturen i all slags vær,
mens de var sultne og hadde hodevondt, så de ting, og
så fant de forklaringer, fordi huldra var mer håndfast
enn ikke å vite hva som skjulte seg i mørket, og
skapningene fikk navn for å bli stelt pent med, og for å
advare andre, og slik kunne livet gå videre.»
Ligner for mye på andre
Både den viljesterke og opplevelsessultne Astrid Hekne
fra den tidligere storgården Hekne, og nypresten Kai
Schweigaard, ligner romanpersoner jeg har støtt på
tidligere, i romaner som bedre enn denne makter å
skildre brytningen mellom sivilisatoriske fremskritt og
det gamle bondesamfunnets overtroiske, men
særegne nærhet til naturen.
Jeg tenker da særlig på Hans E. Kincks Præsten (1905)
og Sigurd Hoels Trollringen (1958), eller kanskje til og
med Vesaas’ fabelaktige Fars reise (1930). Alle disse
lyser sterkere enn Myttings roman av året.
Preben Jordal
Lars Mytting (50)
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Søsterklokkene ringte til boklansering
 Dølen Pluss. 25.08.2018 10:49
GURO VOLLEN

I Midtdalen er det få hendingar der folk står i kø for å
koma inn. Men så er det boklansering med Lars
Mytting, da. Køa voks langt forbi vindauga på
biblioteket, over ein time før sal, signering og bokbad.
Og forfattaren sjølv er klar på at det ikkje ville vore
aktuelt å lansere boka nokon annan stad enn i Ringebu.
- Det er ingen annan stad det ville bli forstått som her.
Bygda har ein større del av denne boka enn noko av det
andre eg har skrive, seier han.
Anslagsvis 300 personar kom til biblioteket på
Ringebu for å høyre Lars fortelja om Søsterklokkene, i
ei samtale med kultursjef i Lillehammer, Olav Brostrup
Müller.
- Så mange har det aldri vore her, heller ikkje til
åpninga i fjor, seier ein travel biblioteksjef til Dølen.
Ellinor Brænd husar ei hending som har vore planlagt i
borti tre år, kan bokhandlarveteran Inge Asphoug
fortelja.
Boksigneringskøa ut att var skrivekrampeframkallande
lang, og folk med og utan etternavn og gardsnamn frå
Butangen stod i kø for å sikre seg eit fersk
bokeksemplar.
- Eg har kjøpt boka, ja, forsikrar Ingvild Vestad, fyrst i
signeringskøa etter boklanseringa.
- Sagnet om systerklokkene er knytt til Nedre Vestad,
der eg kjem frå, og eg gler meg til å lesa.
Venninna Hilde Vedvik Guttu står også fremst for å få
boksignering. Dei lokale namna gjer det ekstra artig,
tykkjer ho.
- Også er eg jo tidlegare stavkyrkjeguide, så det blir
spennande å lesa om, seier ho.
Image-text:

Signert: Boka er sikra, og venninnene Hilde Vedvik
Guttu og Ingvild Foto: Guro Vollen
På pallen: Bokhandlar Christian Asphoug og Lars
Mytting fekk ta imot pallen med bøker, som kom
einkomst på tilhenger med forlagsredaktøren. Foto:
Guro Vollen
Kø: Køa strekte seg langt oppover Jernbanegata meir
enn ein time før boksleppet var i gang. Foto: Guro
Vollen
Klar: Ein drug pall med bøker til signering står klar
Foto: Guro Vollen
Sjølvsagt: Lanseringa av boka kunne berre skje i
Ringebu, seier Lars Mytting. Myter og segner frå bygda
er knadd inn i historia i Søsterklokkene. Foto: Guro
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Vollen
Kjenstfolk: Mange kjente i køen for Lars Myttin når
boksleppet skjer mellom "Frya og Ringstadkiosken"
Foto: Guro Vollen
Skriftleg: Mange sikra seg eit signert eksemplar av
boka. HArde pakker under juletrea i Midtdalen i år,
kanskje. Foto: Guro Vollen
Biblioteket har fått sine eksemplar, men bibliotekar
Ellinor Brænd trur det vil bli mindre kø for å låne boka. Dette er ei bok folk vil ha, trur ho. Foto: Guro Vollen
Bad: Utan å røpe for mykje av handlinga fortalte og las
Lars Mytting frå boka og arbeidet med ho fredag. Olav
B. Müller var bokbadar. Foto: Guro Vollen
Lattertårer: Mytting las frå skildringa av eit gravøl som
kom litt seint etter dødsfallet, til gapskratt frå salen.
Foto: Guro Vollen
© Dølen Pluss
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/wNDbb655
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- Å skrive er en prosess med mye tvil
 Østlendingen. 25.08.2018. Side: 20-21
CATHRINE LORAAS MØYSTAD

Lars Mytting (50) har skrevet sin femte bok. I over tre
år har han skrevet og slettet og skrevet igjen. Nå er
«Søsterklokkene» klar.
Fire år er gått siden den store suksessen «Svøm med
dem som drukner» kom. Lars Mytting fikk
Bokhandlerprisen for den, og nå er den solgt til
oversettelse i femten land.
- Jeg tok meg litt fri etter utgivelsen. Jeg startet på ei
bok, i et halvt år jobbet jeg med den. Begynnelse og
slutt er klar. Men jeg fikk det ikke til. Så begynte jeg på
denne, sier Lars Mytting.
«Søsterklokkene» er hans fjerde bok, den tredje
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– Å skrive er en prosess med mye tvil
Lars Mytting (50) har
skrevet sin femte
bok. I over tre år har
han skrevet og slettet og skrevet igjen.
Nå er «Søsterklokkene» klar.
Fire år er gått siden den store
suksessen «Svøm med dem
som drukner» kom. Lars Mytting fikk Bokhandlerprisen for
den, og nå er den solgt til oversettelse i femten land.
– Jeg tok meg litt fri etter utgivelsen. Jeg startet på ei bok, i et
halvt år jobbet jeg med den. Begynnelse og slutt er klar. Men
jeg fikk det ikke til. Så begynte
jeg på denne, sier Lars Mytting.
«Søsterklokkene» er hans
fjerde bok, den tredje romanen.
Mytting er gudbrandsdøl fra
Fåvang i Ringebu, forfatter, bosatt i Elverum. Nysgjerrig, vitebegjærlig, detaljist, fascineres
av alt vi ikke kan forstå. I grunnen nyttig når man skal skrive
bøker.
– Hvordan skriver du ei
bok?
– Det begynner med et glimt
av en hovedperson i en situasjon. I «Hestekrefter» var det
Erik Fyksen som sto i andre etasje og ser ut etter å ha stengt
bensinstasjonen. I «Svøm med
dem som drukner» var det Edvard som var på veg etter posten. Her, i «Søsterklokkene» var
det en utlending som går etter
en bygdeveg i gammel tid, forteller Mytting.
Så begynner et arbeid der noe
er lett og noe er vanskelig. Han
prøver å se for seg omgivelsene,
er det folk i nærheten av hovedpersonen? Noen som påvirker
han?
– Jeg sitter bare og skriver.
Løse notater som det som regel
ikke blir noe av. Hodet virker på
en annen måte når en tvunget
til å formulere noe skriftlig, enn
når en bare sitter og fantaserer.
Jeg tro det vekker underbevisstheten, en forpliktelse til å
tenke ut løsninger, som om teksten er en gåte det er nødvendig
å løse. Sånn er det for meg i
hvert fall.
Dette er den lette delen av
skrivingen. Han ser for seg scener der personen gjør forskjellige ting, har ulike profesjoner.
– Her, i «Søsterklokkene» er
det Gerhard Schönauer det begynner med. Han var ikke arkitekt først, men en slags turist
eller kulturgransker. Så møter
han en prest, og senere ei jente
på en gård. Hennes rolle var
uklar. På denne tida leter historien etter seg sjøl.

Må skrive hver dag
– Hvordan er du når du er i sli-
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Forfatter Lars Mytting klar med «Søsterklokkene»:

Bøker
CAthrine lOrAAs
MØYstAd

Journalist i Østlendingen
«søsterklokkene»
Lars Mytting

5

«Søsterklokkene» er spennende. En skikkelig pageturner. Det fortelles åpne gåter,
men også skjulte. De ligger og
vaker under teksten, i fortellerens solide grep. Gåtene,
som ikke må sammenliknes
med krimsjangerens gåter,
skal åpne seg senere. For ingenting er tilfeldig i denne romanen.
Den starter tungt og tett,
et gammelt sagn som nærmest messer sin lov. Den
forteller om to søstre, Halfrid
og Gunhild Hekne, som er
født sammenvokst fra
hoftene og ned, og som dør i
ung alder. I sitt korte liv vever
de gåtefulle og ettertraktede
vever. Den mest kjente er
framstillingen av dommedag,
Skråpånatta. Den lager de den
natta de dør, og den ble gitt til
kirka, men forsvant senere.
Med veven følger en inskripsjon om at den ene av dem
skal komme langt, den andre
kort. Men at de også skal
komme tilbake.
Etter at jentene dør,
samler faren alt sølvet han har
og blander i bronsestøpen til
to klokker, søsterklokkene.
Det ble sagt at de kunne varsle
alvorlige farer.
Det gamle sagnet kommer
til live igjen i 1880, som er
fortellingens nåtid. Stedet er
Butangen, et fiktivt sted i
Gudbrandsdalen. Her utvikles
et trekantdrama mellom
Astrid Hekne, Kai Schweigaard og Gerhard Schönauer.
Astrid er den gifteklare

nY
nY BOK:
BOK: Lars
Lars Mytting
Mytting kommer
kommer med
med sin
sin femte
femte bok,
bok, Søsterklokkene,
Søsterklokkene, ii disse
disse dager.
dager.
ke skrivefaser?
– Jeg går i en fredløs tilstand,
og ser etter hendelser som passer inn i boka. Jeg er åpen for
inntrykk på alle nivåer av følelser og fakta. Ser etter alt fra
sinnstilstander til måter å beskrive ting på. Det er en yrkesskade, sukker han.
Arbeidsdagen
begynner
klokka ni, og da skriver han
fersk litteratur i to, to og en halv
time. Resten av tida fram til
klokka 15 går med til å lese over,
skrive om, eller undersøke ting.
– Jeg må skrive hver dag. Det
er bedre enn raptuser da jeg
skriver mye.

grundig research
Personene begynner å forme
seg etter hvert. Han skriver,
skriver om, og skriver om igjen.
Han leter etter hva som har
skjedd. Og må skrive seg fram
dit.
– Den boka jeg begynte på etter at jeg skrev «Svøm med dem
som drukner», fant jeg ikke betydningen med, eller formålet
ved den. Men i «Søsterklokkene» var det lettere. Den skulle
handle om Gudbrandsdalen, og
den skulle handle om mer enn
en enkeltskjebne. Den skulle
handle om fellesskapet i ei
bygd.
Mytting er kjent for sin grun-

dige research. Han var jo journalist før han ble forfatter på
heltid for 12 år siden. Forut for
«Svøm med dem som drukner»
var han både i Skottland og
Frankrike. Denne gangen har
han vært i Dresden. Men også i
Ringebu, som har det geografiske landskapet til bygda Butangen i «Søsterklokkene». Dette er også hjemkommunen
hans. Der fant han et sagn.
– I Ringebu er det et sagn om
hvorfor kirkeklokkene har så
sterk klang, hele 135 desibel.
Det er like sterkt som et janitsjarkorps på 200 mann. To
klokker! Det er ikke bare hørselsskade den kan gi, men også
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Mørk klang i
«Søsterklokkene»
eldstedattera på Hekne, og i
slekta til de sammenvokste
søstrene. Hun er klok, en som
tenker med både hodet og
hjerte. Men hun er også en
utfordrer fordi hun følger sine
egne veger.
Kai Schweigaard kommer
som prest til bygda. Han er
representerer opplysningstidas behov for framskritt, og
sitt eget behov for karriere.
Han ser bare en gammel,
nedslitt kirke, så glissen at
folk fyser i hjel i den, og
beslutter at den skal rives.
Gerhard Schönauer er den
følsomme kunstneren og arkitekten fra Tyskland, han har
fått i oppdrag å tegne stavkirken fra år 1170 før den tas ned.
Kirken skal settes opp igjen i
Dresden, som et kulturminne.
Forelskelsene mellom de
tre blomstrer, begjæret
vokser, sjalusien river og
fortvilelsen gnager de tre
hovedpersonene. Synsvinkelen skifter mellom de tre.
Personlighetene deres bygges
opp med et blikk både
innenfra og utenfra.
På liknende måte som den
gamle ornamentikken sprer
seg i den gamle stavkirka,
bukter, vrir og vikler historien
i «Søsterklokkene» seg ut.
Hendelser biter seg sjøl i
halen som den norrøne
Midgardsormen. Historien er
en konstruksjon slik alle
fortellinger er, og som
fungerer godt, den er troverdig i si helhet. Men av og til
blir fortellingen vel konstruert, detaljene som må til for å
få fortellingen til å gå opp,
skjemmer.
I «Søsterklokkene» slipper
det middelalderske mørket
taket. Men det lyse og lette
som framskrittet lover, har en
høy pris. Å glemme å være
ydmyk, kan vise seg å være
katastrofalt.
Men Mytting leverer aldri
en bok uten humor, eller
kunnskap fra sitt snodige
arkiv. «Søsterklokkene» er en
bok som underholder, og du
får vite noe du ikke visste fra
før.

fOtO:
fOtO: AnitA
AnitA hØiBY
hØiBY gOtehus
gOtehus

kranieskader av dirringene, forteller han.
Ringebu-sagnet er én ting,
han har diktet sitt eget sagn,
men som også er om to klokker,
søsterklokkene. De står som representanter på samhørighet,
adskillelse og lengsel. Men et
sagn er som grunnloven. Vi kan
prøve å vri oss unna, men
skjebnen er bestemt. Nå hadde
han altså et sted i Gudbrandsdalen, et sagn, en utenlandsk
arkitekt som møter ei gårdsjente. Så måtte han ha en prest.
– Hvorfor prest?
– Han vet noe om alle. I en roman er det veldig praktisk å ha
med en prest, for mye kan for-

telles uten å gå omveier.
Skjebnen til de tre er knyttet
til ei kirke som skal rives. Året
er 1880.

– så strammer jeg tauet
– Hva er det med historien,
fortida som gjør at du igjen
henter romanstoffet ditt derfra?
– Det er litt som science fiction. For i fortida er det problemstillinger du ikke har tenkt på
og må finne ut av. For eksempel
hva oppstår når det ikke er lys.
Når mørket senker seg, så er
det stappmørkt. Hva kan mørket frambringe? Det de ikke
kunne forklare, ble forklart

med huldrer og skrømt. Det var
ikke rart at overtroen blomstra.
Det var bedre med en slik forklaring enn at de gikk i uvisse
om kreftene omkring.
– Å lese boka di er som å
åpne små og stor esker. Hvordan får du et utgangspunkt
der alt flyter, til å havne i esker og deretter bli fast og
knadd som en snøball?
– «Svøm med dem som drukner» var mer lineær. I denne
boka er det små og store ting
som åpnes. Men ingenting er
egentlig tilfeldig. Jeg skriver en
versjon av hele handlingen, og
fra da av vet jeg noenlunde
hvordan boka skal ende. Like-

vel er det en prosess som er fylt
av veldig mye tvil. Noe ser jeg
er bra, men tvil er nødvendig
for til slutt å finne den beste
formuleringen. Noen passasjer
kan være skrevet om 10–20
ganger mens jeg prøver å
stramme tauet, slik at alt skal
sitte.
Nå sitter det. Boka skal gjøre
sin egen ferd. Og hva gjør Lars
Mytting? Jo, han har begynt på
oppfølgeren ...

Cathrine Loraas Møystad

cathrine.moystad@ostlendingen.no

KvAlitet: «Mytting leverer aldri en bok uten humor, eller
kunnskap fra sitt snodige arkiv», skriver vår anmelder.
fOtO: AnitA hØiBY gOtehus

og senere ei jente på en gård. Hennes rolle var uklar.
På denne tida leter historien etter seg sjøl.

romanen. Mytting er gudbrandsdøl fra Fåvang i
Ringebu, forfatter, bosatt i Elverum. Nysgjerrig,
vitebegjærlig, detaljist, fascineres av alt vi ikke kan
forstå. I grunnen nyttig når man skal skrive bøker.
- Hvordan skriver du ei bok?
- Det begynner med et glimt av en hovedperson i en
situasjon. I «Hestekrefter» var det Erik Fyksen som sto
i andre etasje og ser ut etter å ha stengt
bensinstasjonen. I «Svøm med dem som drukner» var
det Edvard som var på veg etter posten. Her, i
«Søsterklokkene» var det en utlending som går etter en
bygdeveg i gammel tid, forteller Mytting.
Så begynner et arbeid der noe er lett og noe er
vanskelig. Han prøver å se for seg omgivelsene, er det

Må skrive hver dag
- Hvordan er du når du er i slike skrivefaser?
- Jeg går i en fredløs tilstand, og ser etter hendelser
som passer inn i boka. Jeg er åpen for inntrykk på alle
nivåer av følelser og fakta. Ser etter alt fra
sinnstilstander til måter å beskrive ting på. Det er en
yrkesskade, sukker han.
Arbeidsdagen begynner klokka ni, og da skriver han
fersk litteratur i to, to og en halv time. Resten av tida
fram til klokka 15 går med til å lese over, skrive om,
eller undersøke ting.
- Jeg må skrive hver dag. Det er bedre enn raptuser da
jeg skriver mye.

folk i nærheten av hovedpersonen? Noen som påvirker
han?
- Jeg sitter bare og skriver. Løse notater som det som
regel ikke blir noe av. Hodet virker på en annen måte
når en tvunget til å formulere noe skriftlig, enn når en
bare sitter og fantaserer. Jeg tro det vekker
underbevisstheten, en forpliktelse til å tenke ut
løsninger, som om teksten er en gåte det er nødvendig
å løse. Sånn er det for meg i hvert fall.
Dette er den lette delen av skrivingen. Han ser for seg
scener der personen gjør forskjellige ting, har ulike
profesjoner.
- Her, i «Søsterklokkene» er det Gerhard Schönauer det
begynner med. Han var ikke arkitekt først, men en

Grundig research
Personene begynner å forme seg etter hvert. Han
skriver, skriver om, og skriver om igjen. Han leter etter
hva som har skjedd. Og må skrive seg fram dit.
- Den boka jeg begynte på etter at jeg skrev «Svøm
med dem som drukner», fant jeg ikke betydningen
med, eller formålet ved den. Men i «Søsterklokkene»
var det lettere. Den skulle handle om Gudbrandsdalen,
og den skulle handle om mer enn en enkeltskjebne.
Den skulle handle om fellesskapet i ei bygd.
Mytting er kjent for sin grundige research. Han var jo
journalist før han ble forfatter på heltid for 12 år siden.
Forut for «Svøm med dem som drukner» var han både i

slags turist eller kulturgransker. Så møter han en prest,
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Skottland og Frankrike. Denne gangen har han vært i

er fylt av veldig mye tvil. Noe ser jeg er bra, men tvil er

Dresden. Men også i Ringebu, som har det geografiske

nødvendig for til slutt å finne den beste formuleringen.

landskapet til bygda Butangen i «Søsterklokkene».

Noen passasjer kan være skrevet om 10-20 ganger

Dette er også hjemkommunen hans. Der fant han et

mens jeg prøver å stramme tauet, slik at alt skal sitte.

sagn.

Nå sitter det. Boka skal gjøre sin egen ferd. Og hva gjør

- I Ringebu er det et sagn om hvorfor kirkeklokkene har

Lars Mytting? Jo, han har begynt på oppfølgeren ...

så sterk klang, hele 135 desibel. Det er like sterkt som
et janitsjarkorps på 200 mann. To klokker! Det er ikke

© Østlendingen

bare hørselsskade den kan gi, men også kranieskader
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men som også er om to klokker, søsterklokkene. De
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står som representanter på samhørighet, adskillelse og
lengsel. Men et sagn er som grunnloven. Vi kan prøve å
vri oss unna, men skjebnen er bestemt. Nå hadde han
altså et sted i Gudbrandsdalen, et sagn, en utenlandsk
arkitekt som møter ei gårdsjente. Så måtte han ha en
prest.
- Hvorfor prest?
- Han vet noe om alle. I en roman er det veldig praktisk
å ha med en prest, for mye kan fortelles uten å gå
omveier.
Skjebnen til de tre er knyttet til ei kirke som skal rives.
Året er 1880.
- Så strammer jeg tauet
- Hva er det med historien, fortida som gjør at du igjen
henter romanstoffet ditt derfra?
- Det er litt som science fiction. For i fortida er det
problemstillinger du ikke har tenkt på og må finne ut
av. For eksempel hva oppstår når det ikke er lys. Når
mørket senker seg, så er det stappmørkt. Hva kan
mørket frambringe? Det de ikke kunne forklare, ble
forklart med huldrer og skrømt. Det var ikke rart at
overtroen blomstra. Det var bedre med en slik
forklaring enn at de gikk i uvisse om kreftene omkring.
- Å lese boka di er som å åpne små og stor esker.
Hvordan får du et utgangspunkt der alt flyter, til å
havne i esker og deretter bli fast og knadd som en
snøball?
- «Svøm med dem som drukner» var mer lineær. I
denne boka er det små og store ting som åpnes. Men
ingenting er egentlig tilfeldig. Jeg skriver en versjon av
hele handlingen, og fra da av vet jeg noenlunde
hvordan boka skal ende. Likevel er det en prosess som
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Kristine Næss skildrer en
middelaldrende kvinne gjennom
en strøm av tanker.

BEstsElgErPOtENsIal: lars
Myttings nye historiske roman kan nå
mange lesere, tror
anmelderen.
Foto: Henning
lillegård

Hjernen er alene

medrivende. Men innimellom blir følelsene for sterke,
ordene for store.

KrIstINE NÆss ble nominert til Nordisk råds litteraturpris med
romanen «Bare et menneske» i 2014.
Foto: Finn ståle Felberg/Oktober

Lars Mytting
«Søsterklokkene» Gyldendal
Kraftig, lidenskapelig og fengende.

Kristine Næss
«Mens jeg husker det»
Oktober

L

«Søsterklokkene»
Gyldendal
Kraftig, lidenskapelig og
fengende.
MARIUS WULFSBERG

marius.wulfsberg@gmail.com

marius.wulfsberg@gmail.com
Lars Myttings nye roman «Søsterklokkene» er kraftige
saker. Handlingen utspiller seg i den fiktive bygda
Butangen i Gudbrandsdalen omkring 1880. Men
forhistorien strekker seg flere hundre år tilbake. Til et
gammelt sagn om siamesiske tvillinger og to
malmfulle kirkeklokker i en stavkirke fra 1100-tallet.
Ifølge etterordet vil lokalkjente lesere dra kjensel på
sagnet. Men også i skildringen av 1800-tallet finnes det
interessante henvisninger til historiske kilder. Ikke bare
litt vage referanser til et knippe aviser, men maleren
J.C. Dahls ønske om å redde norske stavkirker står
sentralt.
Forlaget presenterer da også «Søsterklokkene» som en
historisk roman. Det er en sjanger som har hatt stor
suksess de siste årene. Med Myttings kraftfulle
fortellerstil, godt sammenskrudde beretning og
detaljkunnskap om snekring, fisking og stavkirker, er
det grunn til å tro at han også denne gangen vil nå
mange lesere. «Søsterklokkene» er en spennende

FREDRIK WANDRUP
fwa@dagbladet.no

I

Kristine Næss’ nye roman, «Mens
jeg husker det», møter vi Ingeborg, en kvinne som nærmer seg
50. Hun har for mange år siden
hatt suksess med en roman som
heter «I fri flyt», men jobber nå som
kontorarbeider.
Hennes datter Selma har flyttet
hjemmefra for å slutte seg til et miljøidealistisk kollektiv i Canada. Selmas far forlot hjemmet da datteren
var tre år gammel. Når Selma reiser
hjemmefra, etterlater hun et tomrom som utløser et savn.

Magisk melodrama
Lars Mytting

MARIUS WULFSBERG

språklig virtuose bekjennelser.

Lars Myttings nye historiske roman er
fengende og medrivende. Men innimellom
blir følelsene for sterke, ordene for store.

ars Myttings nye roman «Søsterklokkene» er kraftige saker.
Handlingen utspiller seg i den
fiktive bygda Butangen i Gudbrandsdalen omkring 1880. Men forhistorien strekker seg flere hundre år
tilbake. Til et gammelt sagn om siamesiske tvillinger og to malmfulle kirkeklokker i en stavkirke fra 1100-tallet.
Ifølge etterordet vil lokalkjente lesere
dra kjensel på sagnet. Men også i skildringen av 1800-tallet finnes det interessante henvisninger til historiske kilder.
Ikke bare litt vage referanser til et knippe
aviser, men maleren J.C. Dahls ønske om
å redde norske stavkirker står sentralt.
Forlaget presenterer da også «Søsterklokkene» som en historisk roman. Det
er en sjanger som har hatt stor suksess
de siste årene. Med Myttings kraftfulle
fortellerstil, godt sammenskrudde beretning og detaljkunnskap om snekring,
fisking og stavkirker, er det grunn til å
tro at han også denne gangen vil nå mange lesere. «Søsterklokkene» er en spennende pageturner av det melodramatiske
slaget.

Kraftige virkemidler

At Mytting ikke er redd for kraftige
virkemidler, slår en i første avsnitt. Det
skildrer en barselhistorie utenom det
vanlige: «Fødselen var hard. Kanskje den
hardeste noen gang, og dét i ei bygd hvor
barslene gjorde hverandre rangen stridig.» De to som kommer til verden, var
tvillingsøstrene. Selv om moren var stor,
revnet og blødde hun til døde. Likevel var
det søstrene bygda skulle huske. Ikke bare
på grunn av deres mystiske vesen, men
også på grunn av «skavankene deres. De
var sammenvokst fra hoften og ned.»
I samme stil fortsetter Mytting å
pensle ut den dramatiske forhistorien til
romanens hovedhandling. Det er også i
sagnet vi finner romanens hovedmotiv –
kirkeklokkene. Da søstrene døde under
ytterst spesielle omstendigheter, fikk den
sorgtunge faren støpt to mektige klokker
av sølv og bronse. Da de slo fra stavkirken, var lyden så kraftig at «den første
klokkeren ble døv etter tre messer», heter
det allerede etter et par sider.
Med unntak av «Hel ved» , har jeg

ikke lest Myttings tidligere bøker. Men
titlene på hans romaner – «Hestekrefter»
, «Vårofferet» og «Svøm med dem som
drukner» – tyder på at hans mange lesere
er fortrolige med den kraftfulle stilen
og flittige bruk av store ord. De kommer
ikke til å bli skuffet av «Søsterklokkene».

Trekantdrama

For Mytting fortsetter i samme stil også
da romanens tre hovedpersoner dukker
opp. Den vakre, skarpe og intellektuelt
nysgjerrige bondejenta Astrid Hekne
er en etterkommer av tvillingsøstrene.
Hun har et nært forhold til både sagnet
og kirkeklokkene. Det blir satt på prøve
da den ambisiøse Kai Schweigaard kommer til bygda som prest. I tillegg til å
være en fiktiv slektning av den mektige
stortingsmannen A. M. Schweigaard,
bestemmer han seg for å rive stavkirken.
Han selger den til en professor i
Dresden, som på sin side er besatt av
å fullføre J.C. Dahls redningsprosjekt.
I den anledning ankommer også den
følsomme og flittige arkitektstudent-

en Georg Schönauer bygda for å påse at
rivingen og transporten går riktig for seg.
Det er likevel ikke bare Astrids kamp
for at klokkene skal bli i bygda som driver
handlingen videre. Det oppstår også et
intenst trekantdrama da både presten og
arkitekten forelsker seg i henne – og hun
i tur og orden i dem. I tillegg til den ytre
dramatikken, kjemper de tre med indre
konflikter. Yrkesambisjoner spilles ut
mot sitrende lidenskap, vitenskap mot
overtro, tilhørighet mot utferdstrang.

For mye av det gode

Innimellom blir alle virkemidlene og
kontrastene litt for mye av det gode – ikke

YRKESAMBISJONER
SPILLES UT MOT
SITRENDE LIDENSKAP,
VITENSKAP MOT OVERTRO, TILHØRIGHET MOT
UTFERDSTRANG

minst når det følelsesladde melodramaet
får innslag av magisk realisme og klassisk
tragedie. Da slår ikke bare klokkene på egen
hånd, men motsetter seg flyttingen på
magisk vis. Og hovedpersonene gjør store
ofre, får plutselige innsikter i egen skyld, og
kommer med famlende forsøk på forsoning.
Ved et par anledninger tyr Mytting
også til enke løsninger. For eksempel
da arkitekten plutselig viser seg å ha en
fiskestang i bagasjen. Fisketuren driver kjærlighetshistorien videre på også
på humoristisk vis. Den gir Mytting
anledning til å briljere med kunnskap om
sneller, snøre og fluer. Men både stanga
og arkitektens fiskeinteresse kommer litt
brått og overraskende på leseren.
Mer alvorlig er det at Mytting tyr til et
like enkelt grep ved en avgjørende hendelse
helt mot slutten av romanen. Uten å gå i
detaljer, kan jeg røpe at det plutselig dukker
opp en mystisk kvinne som griper inn i
handlingen like raskt som hun forsvinner.
Det er en av grunnene til at jeg sitter igjen
med en følelse av å ha lest en serieroman av
den fengende og medrivende sorten.

Ville drømmer

Ingeborg har en krets av venninner,
naboer og bekjentskaper, folk som
er mer eller mindre irriterende når
alt kommer til alt. Særlig kvinnene,
men også menn, som Ingeborg stadig
vurderer som seksualpartnere, men
stort sett er det noe feil med dem; de
er gift, for unge, for gamle, har feil
legning, eller de er direkte dumme.
Romanen er formet som en bevissthetsstrøm, et speil av Ingeborgs
tankeliv. Setninger, observasjoner
og meninger om verden bobler og
syder i Ingeborgs hode. «Hjernen
tenker og tenker.» En dominerende
plass i boka er viet Ingeborgs minner
om en barndom på et såkalt torp ved
Säffle, erindringen om «den sommeren jeg hadde de villeste håp og
drømmer».

Ingeborg Bachmann

Flere kapitler i boka er viet en ekspedisjon til Värmland. Kanskje skulle

hun kjøpe et nytt sted? Men nei.
«Jeg skal selvfølgelig ikke kjøpe
torp i Säffle. Det eneste torpet jeg vil
ha ligger i barndommen, og det kan
jeg ikke få.»
Ingeborg drømmer om å skrive
en doktoravhandling om en navnesøster, den østerrikske forfatteren
Ingeborg Bachmann (1926-1973),
venninnen til Thomas Bernhard, og
hennes roman «Malena». Den kommer neppe til å bli realisert. Det hun
derimot får til, er å invitere et dusin
utvalgte gjester fra sin omgangskrets til en middag, et selskap som
avslutter boka.
Kristine Næss skriver godt. Bedre enn de fleste. Ingeborgs tankeliv
bugner av spissformuleringer og
detaljer. Hun er satirisk og morsom, skarpsindig og reflektert på en
usensurert og utemmet måte. Hun
er som en blanding av Thure Erik
Lund og Vigdis Hjorth, full av galskap, larm og vrede.
Hun er sentrum i en menneskelig komedie som tenker de snåleste
ting, mens hun stadig skuer ut mot
en park utenfor leiligheten som fascinerer henne.
«Det er ingenting i parken som ikke
kan skje. Der det er mennesker, er alt
mulig. Men det meste skjer ikke, det
meste er seg selv likt.»

Mangler struktur

Til tider er det en fornøyelse å følge Ingeborgs tankeflukt og hennes
ironiske observasjoner av omgivelsene. Tankene ramler i vei gjennom
hodet, i blant snubler de i beina til
hverandre, andre ganger krysser de
målstreken i triumf.
Ingeborg tenker også mye på hvilken plass hun selv har i verden.
«Jeg lurer på hvordan det kjennes å
ringe til meg. Hvordan den tanken er i
noens hode: Nå ringer jeg til Ingeborg.
Hvordan navnet mitt føles der inne,
som noe lyst? Eller tungt og kjedelig.»
Det er ikke så lett å vite hva Næss
vil med all sin språklige virtuositet.
Som roman mangler boka en tematisk og handlingsmessig tråd. En
spenning som pirrer leseren. Kanskje trenger den ikke det, kanskje er
dette en slags «Min kamp» med andre midler? En tilstandsrapport fra
en forvirrende tid? Uansett blir det
litt tynt, når man har et såpass sterkt
talent som Kristine Næss.

mystiske vesen, men også på grunn av «skavankene
deres. De var sammenvokst fra hoften og ned.»
I samme stil fortsetter Mytting å pensle ut den
dramatiske forhistorien til romanens hovedhandling.
Det er også i sagnet vi finner romanens hovedmotiv kirkeklokkene. Da søstrene døde under ytterst spesielle
omstendigheter, fikk den sorgtunge faren støpt to
mektige klokker av sølv og bronse. Da de slo fra
stavkirken, var lyden så kraftig at «den første klokkeren
ble døv etter tre messer», heter det allerede etter et par
sider.
Med unntak av «Hel ved» , har jeg
LØRDAG 25. AUGUST 2018
ikke lest Myttings tidligere bøker. Men titlene på hans
romaner - «Hestekrefter» , «Vårofferet» og «Svøm med
dem som drukner» - tyder på at hans mange lesere er
fortrolige med den kraftfulle stilen og flittige bruk av
store ord. De kommer ikke til å bli skuffet av
«Søsterklokkene».

pageturner av det melodramatiske slaget.
Trekantdrama
Kraftige virkemidler
At Mytting ikke er redd for kraftige virkemidler, slår en i
første avsnitt. Det skildrer en barselhistorie utenom det
vanlige: «Fødselen var hard. Kanskje den hardeste
noen gang, og dét i ei bygd hvor barslene gjorde
hverandre rangen stridig.» De to som kommer til
verden, var tvillingsøstrene. Selv om moren var stor,
revnet og blødde hun til døde. Likevel var det søstrene
bygda skulle huske. Ikke bare på grunn av deres

For Mytting fortsetter i samme stil også da romanens
tre hovedpersoner dukker opp. Den vakre, skarpe og
intellektuelt nysgjerrige bondejenta Astrid Hekne er en
etterkommer av tvillingsøstrene. Hun har et nært
forhold til både sagnet og kirkeklokkene. Det blir satt
på prøve da den ambisiøse Kai Schweigaard kommer
til bygda som prest. I tillegg til å være en fiktiv slektning
av den mektige stortingsmannen A. M. Schweigaard,
bestemmer han seg for å rive stavkirken.
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Han selger den til en professor i Dresden, som på sin
side er besatt av å fullføre J.C. Dahls redningsprosjekt.

© Dagbladet

I den anledning ankommer også den følsomme og

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler

flittige arkitektstudenten Georg Schönauer bygda for å

må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

påse at rivingen og transporten går riktig for seg.

fra Retriever eller den enkelte utgiver.

Det er likevel ikke bare Astrids kamp for at klokkene

Les hele nyheten på http://ret.nu/NwTNKzVE

skal bli i bygda som driver handlingen videre. Det
oppstår også et intenst trekantdrama da både presten
og arkitekten forelsker seg i henne - og hun i tur og
orden i dem. I tillegg til den ytre dramatikken, kjemper
de tre med indre konflikter. Yrkesambisjoner spilles ut
mot sitrende lidenskap, vitenskap mot overtro,
tilhørighet mot utferdstrang.
For mye av det gode
Innimellom blir alle virkemidlene og kontrastene litt for
mye av det gode - ikke minst når det følelsesladde
melodramaet får innslag av magisk realisme og
klassisk tragedie. Da slår ikke bare klokkene på egen
hånd, men motsetter seg flyttingen på magisk vis. Og
hovedpersonene gjør store ofre, får plutselige innsikter
i egen skyld, og kommer med famlende forsøk på
forsoning.
Ved et par anledninger tyr Mytting også til enke
løsninger. For eksempel da arkitekten plutselig viser
seg å ha en fiskestang i bagasjen. Fisketuren driver
kjærlighetshistorien videre på også på humoristisk vis.
Den gir Mytting anledning til å briljere med kunnskap
om sneller, snøre og fluer. Men både stanga og
arkitektens fiskeinteresse kommer litt brått og
overraskende på leseren.
Mer alvorlig er det at Mytting tyr til et like enkelt grep
ved en avgjørende hendelse helt mot slutten av
romanen. Uten å gå i detaljer, kan jeg røpe at det
plutselig dukker opp en mystisk kvinne som griper inn i
handlingen like raskt som hun forsvinner.
Det er en av grunnene til at jeg sitter igjen med en
følelse av å ha lest en serieroman av den fengende og
medrivende sorten.
"YRKESAMBISJONER SPILLES UT MOT SITRENDE
LIDENSKAP, VITENSKAP MOT OVERTRO,
TILHØRIGHET MOT UTFERDSTRANG"
www.dagbladet.no/kultur/litteratur
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Mørk klang i «Søsterklokkene»
 Østlendingen. 25.08.2018. Side: 21
CATHRINE LORAAS MØYSTAD Journalist i Østlendingen

Bøker
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Lørdag 25. august 2018

Forfatter Lars Mytting klar med «Søsterklokkene»:

– Å skrive er en prosess med mye tvil

«Søsterklokkene» er spennende. En skikkelig

pageturner. Det fortelles åpne gåter, men også skjulte.
De ligger og vaker under teksten, i fortellerens solide

Bøker
CAthrine lOrAAs
MØYstAd

grep. Gåtene, som ikke må sammenliknes med

Journalist i Østlendingen
«søsterklokkene»
Lars Mytting

krimsjangerens gåter, skal åpne seg senere. For
Den starter tungt og tett, et gammelt sagn som
nærmest messer sin lov. Den forteller om to søstre,
Halfrid og Gunhild Hekne, som er født sammenvokst
fra hoftene og ned, og som dør i ung alder. I sitt korte
liv vever de gåtefulle og ettertraktede vever. Den mest
kjente er framstillingen av dommedag, Skråpånatta.
Den lager de den natta de dør, og den ble gitt til kirka,
men forsvant senere. Med veven følger en inskripsjon
om at den ene av dem skal komme langt, den andre
nY BOK: Lars Mytting kommer med sin femte bok, Søsterklokkene, i disse dager.

kort. Men at de også skal komme tilbake.
blander i bronsestøpen til to klokker, søsterklokkene.
Det ble sagt at de kunne varsle alvorlige farer.

eldstedattera på Hekne, og i
slekta til de sammenvokste
søstrene. Hun er klok, en som
tenker med både hodet og
hjerte. Men hun er også en
utfordrer fordi hun følger sine
egne veger.
Kai Schweigaard kommer
som prest til bygda. Han er
representerer opplysningstidas behov for framskritt, og
sitt eget behov for karriere.
Han ser bare en gammel,
nedslitt kirke, så glissen at
folk fyser i hjel i den, og
beslutter at den skal rives.
Gerhard Schönauer er den
følsomme kunstneren og arkitekten fra Tyskland, han har
fått i oppdrag å tegne stavkirken fra år 1170 før den tas ned.
Kirken skal settes opp igjen i
Dresden, som et kulturminne.
Forelskelsene mellom de
tre blomstrer, begjæret
vokser, sjalusien river og
fortvilelsen gnager de tre
hovedpersonene. Synsvinkelen skifter mellom de tre.
Personlighetene deres bygges
opp med et blikk både
innenfra og utenfra.
På liknende måte som den
gamle ornamentikken sprer
seg i den gamle stavkirka,
bukter, vrir og vikler historien
i «Søsterklokkene» seg ut.
Hendelser biter seg sjøl i
halen som den norrøne
Midgardsormen. Historien er
en konstruksjon slik alle
fortellinger er, og som
fungerer godt, den er troverdig i si helhet. Men av og til
blir fortellingen vel konstruert, detaljene som må til for å
få fortellingen til å gå opp,
skjemmer.
I «Søsterklokkene» slipper
det middelalderske mørket
taket. Men det lyse og lette
som framskrittet lover, har en
høy pris. Å glemme å være
ydmyk, kan vise seg å være
katastrofalt.
Men Mytting leverer aldri
en bok uten humor, eller
kunnskap fra sitt snodige
arkiv. «Søsterklokkene» er en
bok som underholder, og du
får vite noe du ikke visste fra
før.

fOtO: AnitA hØiBY gOtehus

telles uten å gå omveier.
Skjebnen til de tre er knyttet
til ei kirke som skal rives. Året
er 1880.

– så strammer jeg tauet

Etter at jentene dør, samler faren alt sølvet han har og

5

«Søsterklokkene» er spennende. En skikkelig pageturner. Det fortelles åpne gåter,
men også skjulte. De ligger og
vaker under teksten, i fortellerens solide grep. Gåtene,
som ikke må sammenliknes
med krimsjangerens gåter,
skal åpne seg senere. For ingenting er tilfeldig i denne romanen.
Den starter tungt og tett,
et gammelt sagn som nærmest messer sin lov. Den
forteller om to søstre, Halfrid
og Gunhild Hekne, som er
født sammenvokst fra
hoftene og ned, og som dør i
ung alder. I sitt korte liv vever
de gåtefulle og ettertraktede
vever. Den mest kjente er
framstillingen av dommedag,
Skråpånatta. Den lager de den
natta de dør, og den ble gitt til
kirka, men forsvant senere.
Med veven følger en inskripsjon om at den ene av dem
skal komme langt, den andre
kort. Men at de også skal
komme tilbake.
Etter at jentene dør,
samler faren alt sølvet han har
og blander i bronsestøpen til
to klokker, søsterklokkene.
Det ble sagt at de kunne varsle
alvorlige farer.
Det gamle sagnet kommer
til live igjen i 1880, som er
fortellingens nåtid. Stedet er
Butangen, et fiktivt sted i
Gudbrandsdalen. Her utvikles
et trekantdrama mellom
Astrid Hekne, Kai Schweigaard og Gerhard Schönauer.
Astrid er den gifteklare

ingenting er tilfeldig i denne romanen.
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Mørk klang i
«Søsterklokkene»

– Hva er det med historien,
fortida som gjør at du igjen
henter romanstoffet ditt derfra?
– Det er litt som science fiction. For i fortida er det problemstillinger du ikke har tenkt på
og må finne ut av. For eksempel
hva oppstår når det ikke er lys.
Når mørket senker seg, så er
det stappmørkt. Hva kan mørket frambringe? Det de ikke
kunne forklare, ble forklart

med huldrer og skrømt. Det var
ikke rart at overtroen blomstra.
Det var bedre med en slik forklaring enn at de gikk i uvisse
om kreftene omkring.
– Å lese boka di er som å
åpne små og stor esker. Hvordan får du et utgangspunkt
der alt flyter, til å havne i esker og deretter bli fast og
knadd som en snøball?
– «Svøm med dem som drukner» var mer lineær. I denne
boka er det små og store ting
som åpnes. Men ingenting er
egentlig tilfeldig. Jeg skriver en
versjon av hele handlingen, og
fra da av vet jeg noenlunde
hvordan boka skal ende. Like-

vel er det en prosess som er fylt
av veldig mye tvil. Noe ser jeg
er bra, men tvil er nødvendig
for til slutt å finne den beste
formuleringen. Noen passasjer
kan være skrevet om 10–20
ganger mens jeg prøver å
stramme tauet, slik at alt skal
sitte.
Nå sitter det. Boka skal gjøre
sin egen ferd. Og hva gjør Lars
Mytting? Jo, han har begynt på
oppfølgeren ...

Cathrine Loraas Møystad

cathrine.moystad@ostlendingen.no

KvAlitet: «Mytting leverer aldri en bok uten humor, eller
kunnskap fra sitt snodige arkiv», skriver vår anmelder.
fOtO: AnitA hØiBY gOtehus

Det gamle sagnet kommer til live igjen i 1880, som er
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«Søsterklokkene»
Lars Mytting
© Østlendingen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Les hele nyheten på http://ret.nu/rltHl6U3
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Over 300 kom på Mytting sin boklansering i Ringebu
 Gudbrandsdølen Dagningen Pluss. 24.08.2018 21:38
Kristin Veskje

Ringbyggingene gikk mann av huse for å være med på
lanseringen av Lars Mytting sin nye roman. STOR
INTERESSE: Per Einar Garverhaugen, barndomsvenn
av Lars Mytting, gleder seg stor til å lese den nye
boka.
Bokhandler Christian Asphoug hadde en stor jobb med
å pakke ut alle bøkene fredag kveld.
900 bøker kom til Ringebu fredag og de fikk bein å gå
på.
En hilsne til en av jegerne, som har fått navnet sitt i
boka til Mytting.
Søsterklokkene er tittelen på den nye Mytting-boka.
Lars Mytting klar for lansering i Ringebu fredag kveld.
Køen av interesserte sambygdinger var lang en time
før lanseringen.
Bokhandler Christian Asphoug klar for publikum.
Over 300 døler strømmet til da Lars Mytting skulle
presentere boka fredag kveld.
Ragnar Stuen fra Fåvang var klar: - Dette har jeg gledet
meg stort til. Jeg har lest de andre bøkene til Mytting
og har virkelig ventet på denne boka, sa han til GD.
Kirsten Kvernflaten fra Ringebu var den første som
sikret seg signert bok. - Dette er stor stas sa hun til GD.
Lars Mytting signerte mange bøker fredag kveld.
Fra bokpresentasjonen i Ringebu.
Fra bokpresentasjonen i Ringebu.
Fra bokpresentasjonen i Ringebu.

Fra bokpresentasjonen i Ringebu.
Fra bokpresentasjonen i Ringebu.
Fra bokpresentasjonen i Ringebu.
Kristin Flaten Gunstad sikret seg også en bok.
Lars Mytting på hjemmebane.
Fra bokpresentasjonen i Ringebu.
Lars Mytting og bokhandler Inge Aphoug.
Mytitng sin jaktkamertat Knut Evensen er en av dem
som har fått navnet sitt i den nye romanen til Lars
Mytting. Inge Asphoug har bidratt med innspill.
Knut Evensen, Lars Mytting og Inge Asphoug.
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Lars Mytting og Knut Evensen under boklanseringen
fredag.
- Artig å være nevnt i boka, sier Knut Evensen.
Fra bokpresentasjonen i Ringebu.
Lars Mytting i samtale med Olav Brostrup Müller
under fredagens bokpresentansjon.
Fra boklanseringen fredag.
Fra boklanseringen fredag
© Gudbrandsdølen Dagningen Pluss
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/NcWa5OAZ
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Da Lars Mytting skulle finne navn på jegerne som rundlurer
presten i den nye boka si ble valget kameraten Knut
 Gudbrandsdølen Dagningen Pluss. 24.08.2018 21:33
Kristin Veskje

Knut Evensen og flere på jaktlaget på Pulla i Ringebu
har endt opp i Lars Mytting sin nye roman. RINGEBU:
Fredag kveld samlet ringbyggingene, og flere, seg til
bokpresentasjon med bygdas store forfatter.
I biblioteket i Ringebu ble det stinn brakke. Over 300
tok plass for å få høre om Søsterklokkene og
inspirasjonen han har hentet i hjemtraktene. Forlaget
hadde tatt med seg 900 bøker til gards. Det var lang kø
utenfor bilioteket en time før lanseringen startet.
SE BILDER:
Spent på bygdefolket
Mytting hadde på forhånd gitt uttrykk for at han er mer
spent på hva bygdefolket synes enn hva anmelderne
mener. Anmelderne har kastet terning.
Tilbakemeldingene har vært strålende. Men hva mener
ringbyggene? Det fikk han svar på fredag kveld.
Responsen var overveldende.
- Det å få høre Lars er stor stas, sa Kirsten Kvernflaten
og var den første som sikret seg bok med en hilsen fra
forfatteren. Og køen av ringbygger som ville sikre seg
boka var lang.
Lokale navn har fått plass i historien. Det trigger
interessen. Gardsnavn. Personer. Bygda historien er
lagt til er Butangen, navn hentet fra Imsdalen.
- Vi kjenner igjen navn, steder. Det gjør at vi fort danner
oss et bilde, sier ringbyggingene Knut Evensen og Inge
Asphoug. De har begge gitt sine bidrag i boka. Evensen
og jaktkameratene Lars Anders Røen og Jan Erik
Brenden har fått sine navn nevnt i romanen. Asphoug,
bokhandleren i Ringebu og jeger er han som har gitt
Mytting innspill om lokale jegere. Forresten visste nok
Mytting det meste fra før. Om jakthistorier og bravader
fra hjembygda.

LES GD'S ANMELDELSE HER:
Lure jegere og skuddpremie
Evensen er en husmann på garden Lindvik i boka.
- Jeg kjenner Lars godt, vi er mye på jakt sammen. Jeg
har spurt han når det kommer en jaktroman, men det
er mye om jakt og bygdeliv i denne boka. Jeg var ikke
forberedt på å bli nevnt, men det er moro da, sier
Evensen til GD.
Bygdesamfunnet Mytting skriver om slet med
rovdyrproblematikken. Det ble utlovet skuddpremier.
Jaktlaget så sitt snitt i å lure presten, som skulle stå for
utbetalingen. De overbeviste presten om at skinnet av
en spelsau var et rovdyr. Og innkasserte premie.
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- Vi begynte å jakte på 80- tallet. Det var et stort
jaktmiljø i Ringebu. Lars (Mytting) og jeg begynte i 14-

«Jaha, ja. Vel, Røen. Jeg skal la nåde gå for rett. Det

15 år alderen. Kjørte moped, med børsa på ryggen. Vi

kan

prøve å være litt lure, uten at jeg vil gå nærmere inn på
det, gliser han.

jo ha vært samme fjellrevkull. Vanligvis klipper jeg av
to

- Et hint da?

klør på labben for å vise at skuddpremien er betalt,

- Det jeg kan si at det av og til er vanskelig å telle rett.

men

Hvor mye har du og hvor mye skal du ha, gliser
Evensen.

herr Brenden sa at han flådde den uten labber og det
ser jeg

- Det har jo skjedd noe opp gjennom åra

at også De har gjort.»

Lars Andres Røen og Jan Erik Brenden kunne ikke
være til stede fredag kveld. De vet de er nevnt i boka.

«Å - ja. Jo, uten labber, ja.»

Begge synes det er moro å bli nevn slik.

«Det er kanskje en slags - flåtradisjon her, det?»

- Vi har fått lese utdrag. Artig være med i boka. Lars
skriver slik at vi kjenner att bygdesamfunnet. Lokale

«Å ja. Er slik oss gjør det, ja.»

navn er artig, mener Røen.

Vanskelig å telle...

- Som jegere som sniker til seg skuddpremier altså?

Inge Asphoug har ofte har vært på reinjakt med

- Ja, vi er jo lure ja. Vi er nok det. Historien om

Mytting.

skuddpremie er oppdikta, men det har skjedd mye rart
opp gjennom årene, ler Brenden.

- Vi har snakket om boklanseringen i flere år. Det har
kommet noen mailer fra Lars og jeg tenkte at både

- Sagnet han skriver om i denne boka fikk vi fortalt

Evensen, Brenden og Røen burde være navn for boka.

som unger av den gamle klokkeren i Ringebukirka. Han

Lars spurte hva han skulle alle jegerne. Og da ble det

fortale om søsterklokkene. Så for mange av oss er

dem. Det ble mye latter da de fikk en sniktitt på

dette gjenkjennbart, sier Røen.

historien.
Mer om jegerne fra Mytting sin nye roman her:
- Navna sa seg selv. Det som beskriver passer på dem,
sier en lattermild Asphoug. Selv er han nevnt til slutt i

"Men Schweigaard hadde ikke forutsetninger for å

boka. Og får som en av flere sambygdinger en varm
takk fra Mytting For god hjelp underveis.

kunne bedømme hvilke dyr skinnene og klørne faktisk
til-

- Jegerne framstilles som noen luringer?
hørte. Jegere kom med klør som åpenbart tilhørte
- Vi er jo det, vi også, humrer Evensen.

forskjell-

- Lurt noen altså?

lige fugler, men alle påsto at det var klørne til en
kongeørn,
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som det var så høy skuddpremie for at det tilsvarte

Knut Evesen og Inge Asphoug har gitt sine bidrag i

mange

Lars Mytting sin nye bok.

dagers gårdskarlønning. En gang kom en jeger med et

Knut Evensen og Lars Mytting har mye å snakke om

ulve-

når de møtes.

skinn, og han betalte selv om det virket merkelig lite,
og

© Gudbrandsdølen Dagningen Pluss
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

fryktet at jegerne gjorde ham - og verre: presteembetet
- til

fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/SbCp1a8P

latter. Uka etter holdt en kar fram et brunsvart skinn
fra en
jerv. Da ba han fangstmannen vente, og sa at han
måtte «ut
i et rom med bedre lys».
Raskt gikk han bortover gangen og inn til arbeidsstua
der Astrid var.
«Si meg,» hvisket han og lukket døren bak seg. «Er
dette
skinnet til en jerv?»
Hun kjørte fingrene innover i pelsen og gned hårene
mot hverandre.
«Det her? Dette er da en spælsau.
Image info:
JAKTKAMERATER: Lars Mytting takker både
kamerater og bygda for generøsitet. Mange lokale
navn har fått plass i boka. Knut Evensen (t.v) er en av
de lokale jegerne som har fått navnet sitt i romanen,
for anledningen ned gevær. Og bokhandler Inge
Asphoug har hatt en finger med i spillet i valget av
lokale navn.
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Stinn brakke på lokalbiblioteket
 NRK Hedmark og Oppland. 24.08.2018 20:40
Sigrid Havig Berge Geir Randby

Stjerneforfatter Lars Mytting trakk fullt hus da han
lanserte den nye romanen sin Søsterklokkene på
biblioteket i hjembygda. Det var lang kø en time før
dørene åpnet da 300 personer møtte opp for å få
signert boka av forfatteren sjøl.
- Det er jo en begivenhet at Lars Mytting skal utgi ny
bok. Vi er veldig stolte av at han er herfra. Jeg synes
det er fantastisk at boklanseringa skal være her, det er
jo helt utrolig stilig, sier Gunnvor Bolstad Rustad.
Hun og mange sambygdinger med henne, tok turen til
biblioteket på Ringebu for å sikre seg et eksemplar av
den nyutgitte boka.
- Han har en helt egen stemning i måten å skrive på.
Det er nesten eventyraktig føler jeg, også er det
samtidig den linken lokalt her. Man kan jo fryde seg
over å finne de lokale stedsnavnene, sier hun.
Hjemdalen er viktig
Handlingen i boka foregår i hjembygda til forfatteren.
Det har også tidligere bøker gjort, noe leserne i Fåvang
og Ringebu setter pris på.
Hvorfor alle henvisningen til Gudbrandsdalen?
- Det er der jeg har hele fortellertradisjonen min fra.
Det er det muntlige i dalen som har flytt inn i mye av
teksten min. Den breibeinte måten å prate på da. Jeg
dikter opp en fiktiv Gudbrandsdal i alle bøkene mine,
forteller Lars Mytting.
I dag bor Mytting i Elverum, men hjembygda har satt
dype spor.
- Jeg brukte 20 år på å vokse opp, og resten av livet på
å skrive herfra, sier han.

Kjenner seg igjen
Selv om Lars Mytting nå er en internasjonalt anerkjent
forfatter, er det ikke tvil om at de lokale leserne setter
ekstra stor pris på gjenkjennelsesaspektet i bøkene
hans.
- Vi er på en måte i Gudbrandsdalen, samtidig som det
er fiktivt. Også er det alle observasjonene av de lokale
måtene å uttrykke seg på, å betrakte naboene på, sier
Bolstad Rustad.
Og for mange er Mytting også et personlig kjennskap.
- Jeg har kjent han i mange år. Han er hyttenaboen
min og jeg synes han skriver veldig godt. Jeg er stor
fan. Han har mye kunnskap, så det er lærerikt å lese
det han skriver, sier en av damene i køen.
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Gode anmeldelser
Den lokale bokhandelen forhåndsbestilte 900
eksemplarer av den kritikerroste romanen, før kveldens
lansering. Allerede er 300 av dem solgt.
Boka har fått svært gode anmeldelser, blant annet her
i NRK. I VG fikk boka terningkast 5. I Dagens
Næringsliv blir boka omtalt som en «strålende historisk
roman», mens Adresseavisen ga boka terningkast 6.
Gode anmeldelser betyr noe for forfatteren sjøl.
- Det er en heder det, etter å ha sittet alene i noen år
med teksten og vært usikker på hvordan den blir
fortolket. Om teksten er brei nok til å bli forstått, og
smal nok til å være original, sier han.
Skogbunn på lån
Image-text:
POPULÆR: Lars Mytting signerte flere hundre bøker
under dagens lansering av hans nye roman.
Foto: Geir Randby / NRK
300 FRAMMØTTE: i Ringebu kommune bor de 4500
personer, 300 av disse hadde tatt turen for å delta på
boklanseringen.
Foto: Geir Randby / NRK
FEMTE BOK: Mytting har gitt ut tre romaner og en
faktabok. Søsterklokkene blir hans femte utgivelse.
Foto: Gyldendal
© NRK Hedmark og Oppland
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/Ik0rsZH3
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Anmeldelse: Lars Mytting, «Søsterklokkene»
 Dn.no. 24.08.2018 15:47

Lars Myttings «Søsterklokkene» byr på en mektig fortelling fra Gudbrandsdalen i et håndfast språk som kan bære
den.
© Dn.no
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning fra
Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/lggmauKJ
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Mytting har gjort det igjen!
 NRK. 24.08.2018 14:28

Lars Mytting, forfatteren bak «Hel ved» og «Svøm med
dem som drukner», er tilbake med en ny roman:
«Søsterklokkene». NRKs litteraturkritiker Marta
Norheim mener Mytting har skrevet en smart og
spennende historisk roman som er «uvanlig god».
© NRK
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/5lu61vj2
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Fargerikt flettverk av forteljingar
 NRK. 24.08.2018 13:44
Marta Norheim Litteraturkritikar

Mytting har gjort det igjen: Han forsyner seg ublygt av
dei mest fargerike rekvisittane i den historiske
skattekista. Resultatet er verken overlessa eller
overflatisk. Det er utruleg kva somme kan kome unna
med.
I «Svøm med dem som drukner» (2014) knytte Mytting
saman moderne bygdeliv med to verdskrigar, eldgamle
rykte, svik, mystiske kvinner og tomme likkister, for
berre å nemne noko.
Finurlege trådar knytte historiene samen over
hundreår og landegrenser. Og sjølv om ikkje alt var like
truverdig, stod det til truande innanfor romanuniverset,
og det er dét som gjeld. Så også denne gongen, stort
sett. Vi skal tilbake til Gudbrandsdalen, denne gongen
på seint 1800-tal.
Går det an å kvitte seg med fortida?
I uminnelege tider har søsterklokkene kima over
Butangen frå tårnet i stavkyrkja. Alle veit at klokkene
vart gjevne til kyrkja frå Heknegarden då eit siamesisk
tvillingpar døydde. Alle veit at far deira blakka seg og
garden på denne gåva. Men for ein klang
kyrkjeklokkene har!
Den nye presten i bygda (ung, ugift, kjekk) ser ei
gammal kyrkje som er for lita i bygda der folketalet er
sterkt veksande. Her må byggjast nytt. Når han får
kjøparar til stavkyrkja i Tyskland, tenkjer han at både
kyrkjelyden, kyrkjebygget og eigne karriereplanar vil bli
tatt vare på. Men nei. Her finst band, her finst kjensler,
her finst historier.
Lesarane får vere med på innsida både av trauste,
tradisjonstru bønder og av den handlekraftige, unge
embetsmannen. For ikkje å gløyme den heilt sentrale
rolla: Den unge, vakre Hekne-jenta som både kjempar
for tradisjonar og fornying.

Eit intrikat mikrokosmos
Og ja, det blir drama; det blir intrigar, kjærleik og død.
Slikt kan ein kvar forfattar stelle i stand. Det som gjer
«Søsterklokkene» til ein uvanleg god roman, er at
dramatikken er knytt til liv og levemåte i fortid og i
samtid. Slitet har mange namn og skifter med
årstidene og med kven du er: bonde, legdekjerring,
prest, kvinne, mann. Og ikkje nok med det: Kva som har
skjedd for mange generasjonar sidan, er også med på
å definere enkeltpersonar. Butangen er eit intrikat lite
mikrokosmos.
Uroa rundt presten er også uroa for ei framtid som
rykker nærmare. Aviser, og tilreisande frå fjerne byar
som Dresden, kjem med skremmande og fascinerande
informasjon.
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Lik «Svøm med dem som drukner» er også denne
romanen eit intrikat flettverk av historier på mange
nivå. Det mest problematiske nivået er der teksten
hoppar frå inderleg innleving i tidlegare hendingar, og
over til faktisk kunnskap om fortida som dei ikkje kan
ha. Då er vi forbi førestillingar om det overnaturlege og
over i det «ekte» overnaturlege, det skurrar og er eit
unødvendig sjangerbrot. Dette er ikkje til hinder for at
eg gler meg til neste roman,- ikkje minst på grunn av
alle frampeika: Eg trur eg veit kvar det bortkomne
hekneteppet er!
Passar for deg som:
Er glad i smarte historiske romanar
Image-text:
Lars Mytting har skrive ein smart og spennande
historisk roman.
Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK Foto: Gyldendal
Extra-info:
NRK Bok melder
TITTEL: Søsterklokkene
FORFATTAR: Lars Mytting
FORLAG: Gyldendal
© NRK
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/ZbUIcwG
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Klangfulle klokker
 Bok365. 24.08.2018 11:08. Oppdatert 13:18
Atle Nielsen

Søsterklokkene er en tristvakker historie fra 1800tallets Norge og Tyskland, med en praktfull ung kvinne
i hovedrollen.
Og bakteppet for det hele: Et sagn om to
sammenvokste søstre som bodde i Gudbrandsdalen
for lenge siden, og som var usedvanlig dyktige med
veven.
Ja, det er en nydelig fortelling Lars Mytting gir oss. Her
er bygdehistorie, dramatikk, sagn, overtro og
kjærlighet. Mytting viste i sin forrige roman, Svøm med
dem som drukner, at han kan klekke ut mesterlige plot
og praktfulle karakterer. I Søsterklokkene gjør han det
igjen.
Lars Mytting: Søsterklokkene
Skjønnlitteratur Gyldendal 445 sider
Sagnet forteller at da de sammenvokste søstrene
Halfrid og Gunhild Hekne døde, ville faren skjenke
kirken i sognet to kirkeklokker til minne om dem, og at
han i sorgen kastet både sølvbestikk og sølvmynter
oppi støpen som skulle bli klokker. Slik ble de klangfulle
Søsterklokkene i Butangen kirke til.
Kulde
Så hopper vi noen generasjoner. Til 1880. De iskalde
vintrene tar livet av folk og dyr i dalen, og inni kirken
fryser menigheten nesten fast i veggene under de
uendelig lange gudstjenestene. Den nye presten som
er kommet til bygds bestemmer seg for å rive den
trekkfulle gamlekirken fra 1170 og sette i gang
byggingen av en ny og moderne kirke.
Samtidig har man nede i Tyskland oppdaget at
«barbarene» i Norge driver og river nasjonalarven sin,
stavkirkene. I kulturbyen Dresden får man høre om
planen om å rive Butangen kirke, og en ung kunst- og
arkitekturstudent sendes til Gudbrandsdalen for å

sjekke forholdene.
Kan kirken flyttes? Og hva så med klokkene?
Enter Astrid Hekne. Den tyve år gamle eldstejenta på
Hekne anno 1880 inntar scenen med en naturlig
verdighet, tross sin fattigslige herkomst. Og for en
dame. Nysgjerrig, klok, empatisk og vakker går Astrid
løs på planene om å flytte også klokkene til Dresden,
og både prest og student går helt fra sans og samling
når Astrid sier det hun mener.
Eventyrlig
Tidsbildet Mytting gir oss er eventyrlig. Det fattige
bondesamfunnet, de iskalde vintrene, de
avsidesliggende gårdene. Det er som om vi ser Espen
Askeladd ved grua for oss. Werenskiolds
«Bondebegravelse» kunne vært herfra. Romantikk,
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alle dager».

realisme. Du fryser i hele kroppen når du leser om
nyttårsgudstjenesten 1880 der Klara Mytting (!) dør på

Trekanthistorien mellom Astrid, Kai og Gerhard

den harde og iskalde kirkebenken.

skildres med varsom penn, og når dramaet går mot
den overraskende slutten, er det likevel akkurat som vi

Og personene til Lars Mytting tegnes så du tror på

skjønner at det var akkurat slik det måte gå.

dem. Fattige og overtroiske bønder i dalen, tyske
verdensmenn i Dresden, de fremsynte rivalene Kai

Lars Mytting har skrevet nok en vinner. Søsterklokkene

Schweigaard (presten) og Gerhard Schönauer

kommer til å høres gjennom hele bokhøsten og langt

(studenten), og selvsagt Astrid Hekne selv. En biperson

inn i julen. Trolig enda lenger også.

som ikke er tilstede må også nevnes: Kai er forlovet
med en karikatur av en Kristiania-frøken, den

ATLE NIELSEN

«melkehvite» Ida Calmeyer. Du ser henne for deg.
(Forfatterfoto: Julie Pike)
«En jevn og sakte dans med årstidene»
-- annonse -Hvordan går det så i trekanthistorien
Astrid/Kai/Gerhard, og hvordan går det med planene

© Bok365

om å flytte kirke og klokker?

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

Det skal ikke røpes her. Men det kan nevnes at dølene
ikke er så vant til fremmede. Det er ikke som på kysten

fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/IPAPVIlT

der skip forliser og søreuropeiske sjarmører driver i
land og befrukter en og annen ungjente før de reiser
igjen. I dalen skjer ikke slike ting. Vanligvis.
«Dølene fortsatte sine liv innenfor gjerdene, i en jevn
og sakte dans med årstidene», skriver Mytting om
mangelen på nye blodlinjer i dalen.
Men denne Gerhard Schönauer er det altså noe med
Menneskenes hjerter
At Lars Mytting vet alt om ved, lærte vi i boken Hel ved
(2011), men han kan veldig mye annet også. Her
serveres detaljer om landbruk, om vevkunst, om
kirkebygg og bygging, om støp av kirkeklokker, om liv
og levnet på norsk og tysk 1800-tall, om geografi og
transport, og om mye, mye annet. Og han kan et og
annet om «menneskenes hjerter» også. En annen
forfatter med nær tilknytning til Gudbrandsdalen, Sigrid
Undset, skrev som kjent at sed og skikk forandres med
tiden, og at man tenker annerledes om mange ting,
men at «menneskenes hjerter forandres aldelses intet i
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Lars Mytting bruker geniale litterære grep
 Gudbrandsdølen Dagningen Pluss. 24.08.2018 10:19. Oppdatert 25.08.2018 14:37
Per Ivar Henriksbø

Ut av et gammelt sagn, masse lokalhistorie og egen
oppvekst i Gudbrandsdalen har Lars Mytting kokt i
hop en historie som like godt kan gi ham
Bokhandlerprisen for andre gang, som Brageprisen for
beste roman. Ingen av delene vil overraske meg.
For en fortellerglede, for en fantasi, for et oppkomme
av ideer. Men det hadde ikke holdt helt inn, var det ikke
for at Lars Mytting skriver knakende godt. Like gjerne
som kjønnsdrift og forelskelse skildrer han fattigdom
og mennesker med språklig eleganse, fri for patos og
klisjéfylte formuleringer. Han skaper bilder like
fascinerende, levende og detaljrike som i tegningene
den tyske arkitekten Gerhard Schönauer lager av den
lokale kirken "Søsterklokkene" kretser rundt.
Hektet
Etter de første linjene lurte jeg på hva dette var for noe.
Ikke ble jeg født eller vokste opp i Gudbrandsdalen.
Ikke er mine lokalkunnskaper større enn høyst
måtelige. Likevel, etter de første 15 linjene hadde
forfatteren meg på kroken. Jeg hadde bitt meg fast
uten vilje eller mulighet for å slippe taket før jeg hadde
gjort meg ferdig med side 443. Hektet, men ikke
motvillig som fjellørreten nevnte Schönauer et stykke
ut i fortellingen, får på kroken i et fjellvann i Fåvangtraktene, et sted lokalfolk mener det ikke finnes fisk.
Fremdeles kverner fortellingen rundt i hjerneceller og
blodårer. Jeg trenger kanskje ikke sette uroe meg. For
det skal visst komme et par oppfølgere, har det vært
antydet.
Egen slekts historie
Mytting er ikke bare forfatternavnet på omslaget. Det
dukker også opp i fortellingen. Tilfeldig? Jeg velger
heller å tro at han har bakt inn elementer fra sin egen
slekts historie inn i fortellingen.
Slik resultatet foreligger, er ikke de mange litterære

grepene Lars Mytting bruker, bare smarte og fiffige. De
er geniale. Tenk det for en i utgangspunktet "traurig"
historie fra et fattig bygdesamfunn i MidtGudbrandsdal, som med en gammeltestamentlig
detaljrikdom tar oss fra 1600-tallet fram til 1880-åra.
Måten Mytting fletter sammen dokumenterbar
lokalhistorie og lokale myter og sagn, elter det til
fiksjon for så å gjenskape det som skjønnlitteratur, får
meg til å tenke på den colombianske mesteren og
nobelprisvinneren Gabriel García Márquez. Store ord?
Gyldendal er etter sigende allerede igang med
lansering og salg internasjonalt. Helt sikkert bedre
norgesreklame enn Preikestolen i "Mission Impossible".
Image info:
Lars Mytting er bokaktuell med romanen
Søsterklokkene. GDs anmelder ble hektet etter de
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første 15 linjene.
BOK Lars Mytting: "Søsterklokkene"
Fact-box:
Anmeldelse
LARS MYTTING Søsterklokkene Roman Gyldendal
Anmeldt av Per Ivar Henriksbø/GD
© Gudbrandsdølen Dagningen Pluss
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/Z6JHzkRa
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Forfatter Lars Mytting: - Noen deler av boka kan være
skrevet om 10-20 ganger
 Østlendingen Pluss. 24.08.2018 10:01
Cathrine Loraas Møystad

Lars Mytting (50) har skrevet sin femte bok. I over tre
år har han skrevet og slettet og skrevet igjen. Nå er
«Søsterklokkene» klar. Fire år er gått siden den store
suksessen «Svøm med dem som drukner» kom.
Lars Mytting fikk Bokhandlerprisen for den, og nå er
den solgt til oversettelse i femten land.
- Jeg tok meg litt fri etter utgivelsen. Jeg startet på ei
bok, i et halvt år jobbet jeg med den. Begynnelse og
slutt er klar. Men jeg fikk det ikke til. Så begynte jeg på
denne, sier Lars Mytting.
«Søsterklokkene» er hans fjerde bok, den tredje
romanen. Mytting er gudbrandsdøl fra Fåvang i
Ringebu, forfatter, bosatt i Elverum. Nysgjerrig,
vitebegjærlig, detaljist, fascineres av alt vi ikke kan
forstå. I grunnen nyttig når man skal skrive bøker.
Historien leter etter seg sjøl
- Hvordan skriver du ei bok?
- Det begynner med et glimt av en hovedperson i en
situasjon. I «Hestekrefter» var det Erik Fyksen som sto
i andre etasje og ser ut etter å ha stengt
bensinstasjonen. I «Svøm med dem som drukner» var
det Edvard som var på veg etter posten. Her, i
«Søsterklokkene» var det en utlending som går etter en
bygdeveg i gammel tid, forteller Mytting.
Så begynner et arbeid der noe er lett og noe er
vanskelig. Han prøver å se for seg omgivelsene, er det
folk i nærheten av hovedpersonen? Noen som påvirker
han?
- Jeg sitter bare og skriver. Løse notater som det som
regel ikke blir noe av. Hodet virker på en annen måte
når en tvunget til å formulere noe skriftlig, enn når en
bare sitter og fantaserer. Jeg tro det vekker
underbevisstheten, en forpliktelse til å tenke ut

løsninger, som om teksten er en gåte det er nødvendig
å løse. Sånn er det for meg i hvert fall.
Dette er den lette delen av skrivingen. Han ser for seg
scener der personen gjør forskjellige ting, har ulike
profesjoner.
- Her, i «Søsterklokkene» er det Gerhard Schönauer det
begynner med. Han var ikke arkitekt først, men en
slags turist eller kulturgransker. Så møter han en prest,
og senere ei jente på en gård. Hennes rolle var uklar.
På denne tida leter historien etter seg sjøl.
Må skrive hver dag
- Hvordan er du når du er i slike skrivefaser?
- Jeg går i en fredløs tilstand, og ser etter hendelser
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som passer inn i boka. Jeg er åpen for inntrykk på alle

Vi kan prøve å vri oss unna, men skjebnen er bestemt.

nivåer av følelser og fakta. Ser etter alt fra

Nå hadde han altså et sted i Gudbrandsdalen, et sagn,

sinnstilstander til måter å beskrive ting på. Det er en

en utenlandsk arkitekt som møter ei gårdsjente. Så

yrkesskade, sukker han.

måtte han ha en prest.

Arbeidsdagen begynner klokka ni, og da skriver han

- Hvorfor prest?

fersk litteratur i to, to og en halv time. Resten av tida
fram til klokka 15 går med til å lese over, skrive om,

- Han vet noe om alle. I en roman er det veldig praktisk

eller undersøke ting.

å ha med en prest, for mye kan fortelles uten å gå
omveier.

- Jeg må skrive hver dag. Det er bedre enn raptuser da
jeg skriver mye.

Skjebnen til de tre er knyttet til ei kirke som skal rives.
Året er 1880.

Kranieskader av klokkeklangen
- Så strammer jeg tauet
Personene begynner å forme seg etter hvert. Han
skriver, skriver om, og skriver om igjen. Han leter etter

- Hva er det med historien, fortida som gjør at du igjen

hva som har skjedd. Og må skrive seg fram dit.

henter romanstoffet ditt derfra?

- Den boka jeg begynte på etter at jeg skrev «Svøm

- Det er litt som science fiction. For i fortida er det

med dem som drukner», fant jeg ikke betydningen

problemstillinger du ikke har tenkt på og må finne ut

med, eller formålet ved den. Men i «Søsterklokkene»

av. For eksempel hva oppstår når det ikke er lys. Når

var det lettere. Den skulle handle om Gudbrandsdalen,

mørket senker seg, så er det stappmørkt. Hva kan

og den skulle handle om mer enn en enkeltskjebne.

mørket frambringe? Det de ikke kunne forklare, ble

Den skulle handle om fellesskapet i ei bygd.

forklart med huldrer og skrømt. Det var ikke rart at
overtroen blomstra. Det var bedre med en slik

Mytting er kjent for sin grundige research. Han var jo

forklaring enn at de gikk i uvisse om kreftene omkring.

journalist før han ble forfatter på heltid for 12 år siden.
Forut for «Svøm med dem som drukner» var han både i

- Å lese boka di er som å åpne små og stor esker.

Skottland og Frankrike. Denne gangen har han vært i

Hvordan får du et utgangspunkt der alt flyter, til å

Dresden. Men også i Ringebu, som har det geografiske

havne i esker og deretter bli fast og knadd som en

landskapet til bygda Butangen i «Søsterklokkene».

snøball?

Dette er også hjemkommunen hans. Der fant han et
sagn.

- «Svøm med dem som drukner» var mer lineær. I
denne boka er det små og store ting som åpnes. Men

- I Ringebu er det et sagn om hvorfor kirkeklokkene har

ingenting er egentlig tilfeldig. Jeg skriver en versjon av

så sterk klang, hele 135 desibel. Det er like sterkt som

hele handlingen, og fra da av vet jeg noenlunde

et janitsjarkorps på 200 mann. To klokker! Det er ikke

hvordan boka skal ende. Likevel er det en prosess som

bare hørselsskade den kan gi, men også kranieskader

er fylt av veldig mye tvil. Noe ser jeg er bra, men tvil er

av dirringene, forteller han.

nødvendig for til slutt å finne den beste formuleringen.
Noen passasjer kan være skrevet om 10-20 ganger

Ringebu-sagnet er én ting, han har diktet sitt eget

mens jeg prøver å stramme tauet, slik at alt skal sitte.

sagn, men som også er om to klokker, søsterklokkene.
De står som representanter på samhørighet,

Nå sitter det. Boka skal gjøre sin egen ferd. Og hva

adskillelse og lengsel. Men et sagn er som grunnloven.

gjør Lars Mytting? Jo, han har begynt på oppfølgeren...
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Image info:
NY BOK: Lars Mytting kommer med sin femte bok,
Søsterklokkene, i disse dager.
NY BOK: Lars Mytting kommer med sin femte bok,
Søsterklokkene, i disse dager.
NY BOK: Lars Mytting kommer med sin femte bok,
Søsterklokkene, i disse dager.
NY BOK: Lars Mytting kommer med sin femte bok,
Søsterklokkene, i disse dager.
© Østlendingen Pluss
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/PwSoeGTu
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Mytting med mørk klang i «Søsterklokkene»
 Østlendingen Pluss. 24.08.2018 09:15
Cathrine Loraas Møystad

Lars Mytting har igjen skrevet en dramatisk, tett
fortelling. Denne gang om mennesker som får prøvd
seg i kjærlighet og skjebne i en norsk brytningstid i
1880. «Søsterklokkene» er spennende. En skikkelig
pageturner.
Det fortelles åpne gåter, men også skjulte. De ligger og
vaker under teksten, i fortellerens solide grep. Gåtene,
som ikke må sammenliknes med krimsjangerens
gåter, skal åpne seg senere. For ingenting er tilfeldig i
denne romanen.
Den starter tungt og tett, et gammelt sagn som
nærmest messer sin lov. Den forteller om to søstre,
Halfrid og Gunhild Hekne, som er født sammenvokst
fra hoftene og ned, og som dør i ung alder. I sitt korte
liv vever de gåtefulle og ettertraktede vever. Den mest
kjente er framstillingen av dommedag, Skråpånatta.
Den lager de den natta de dør, og den ble gitt til kirka,
men forsvant senere. Med veven følger en inskripsjon
om at den ene av dem skal komme langt, den andre
kort. Men at de også skal komme tilbake.
Etter at jentene dør, samler faren alt sølvet han har og
blander i bronsestøpen til to klokker, søsterklokkene.
Det ble sagt at de kunne varsle alvorlige farer.
Trekantdrama
Det gamle sagnet kommer til live igjen i 1880, som er
fortellingens nåtid. Stedet er Butangen, et fiktivt sted i
Gudbrandsdalen. Her utvikles et trekantdrama mellom
Astrid Hekne, Kai Schweigaard og Gerhard Schönauer.
Astrid er den gifteklare eldstedattera på Hekne, og i
slekta til de sammenvokste søstrene. Hun er klok, en
som tenker med både hodet og hjerte. Men hun er
også en utfordrer fordi hun følger sine egne veger.
Kai Schweigaard kommer som prest til bygda. Han er
representerer opplysningstidas behov for framskritt, og
sitt eget behov for karriere. Han ser bare en gammel,

nedslitt kirke, så glissen at folk fyser i hjel i den, og
beslutter at den skal rives.
Gerhard Schönauer er den følsomme kunstneren og
arkitekten fra Tyskland, han har fått i oppdrag å tegne
stavkirken fra år 1170 før den tas ned. Kirken skal
settes opp igjen i Dresden, som et kulturminne.
Forelskelsene mellom de tre blomstrer, begjæret
vokser, sjalusien river og fortvilelsen gnager de tre
hovedpersonene. Synsvinkelen skifter mellom de tre.
Personlighetene deres bygges opp med et blikk både
innenfra og utenfra.
Det snodige arkivet
På liknende måte som den gamle ornamentikken
sprer seg i den gamle stavkirka, bukter, vrir og vikler
historien i «Søsterklokkene» seg ut. Hendelser biter seg
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sjøl i halen som den norrøne Midgardsormen. Historien
er en konstruksjon slik alle fortellinger er, og som
fungerer godt, den er troverdig i si helhet. Men av og til
blir fortellingen vel konstruert, detaljene som må til for
å få fortellingen til å gå opp, skjemmer.
I «Søsterklokkene» slipper det middelalderske mørket
taket. Men det lyse og lette som framskrittet lover, har
en høy pris. Å glemme å være ydmyk, kan vise seg å
være katastrofalt.
Men Mytting leverer aldri en bok uten humor, eller
kunnskap fra sitt snodige arkiv. «Søsterklokkene» er en
bok som underholder, og du får vite noe du ikke visste
fra før.
© Østlendingen Pluss
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/kpMdOOfP
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Bokaktuelle Mytting er like spent på hva sambygdinger
synes som hva anmelderen mener
 Gudbrandsdølen Dagningen Pluss. 24.08.2018 09:12. Oppdatert 11:32
Kari Utgaard

Lars Myttings siste roman er så full av lokale stedsog slektsnavn at han måtte ta en ringerunde til
sambygdinger før boka gikk i trykken
FÅVANGFJELLET: På siste side presiserer han at "alle
sammenfall med virkeligheten er tilfeldige og
harmløse". Likevel syntes Lars Mytting det var tryggest
å ta direkte kontakt med noen av dem som deler
etternavn eller gardsnavn med romanfigurene.
Den rareste karakteren av alle har han for sikkerhets
skyld gitt samme navn som seg selv.
Dikter som aldri før
- Men Klara Mytting har aldri eksistert, sier Lars
Mytting, som bedyrer at han aldri har diktet så mye i ei
bok før.
Handlingen i Søsterklokkene er lagt til den fiktive
bygda Butangen. Beskrivelsen av vegen dit stemmer
inntil du passerer garden Okshol på Fåvang. Derfra og
inn er det meste fantasi. Men autentiske slekt- og
gardsnavn var nødvendig for å gi en ordentlig følelse
av gudbrandsdalskulturen, mener forfatteren.
- Først og fremst er det gjort av kjærlighet til bygda.
Dessuten liker jeg at boka har noen interne lag som
bare sambygdingene gjenkjenner.
Les GDs anmeldelse av Søsterklokkene her:
Teknikken byr på visse utfordringer, siden et
romanunivers må befolkes av både gode og dårlige
mennesker. Men Mytting har altså ringt rundt. Og når
det gjelder oldfrue Bressum i boka, feiget han ut.
Opprinnelig hadde også hun et lokalt navn.
- Hun er beskrevet som "høyrøstet og selvtilfreds",
men så dro jeg på og la til at hun hadde "slaskete
byste". Det ville det neppe vært tilgivelse for.

To sammenvokste søstre
Utgangspunktet for romanen er et lokalt sagn om to
søstre som var født sammenvokst fra hoftene og ned.
Historien er omtalt i Ivar Kleivens bygdebok om
Ringebu. I skriveprosessen oppdaget Mytting at
dovringene har en lignende historie, der sporene etter
de to er enda sterkere. Blant annet beskriver Anders
Sandvig en spesielt vakker billedvev som søstrene skal
ha laget.
Sentralt i romanen er også kirkeklokkene i Ringebu,
som er kjent for å ha en spesielt kraftfull klang.
Mytting dro til Riksarkivet i håp om å finne bevis på
Hekne-søstrenes eksistens, slik at han kunne fullføre
romanen basert på en sann historie. Det ble bomtur.
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Skuffelsen varte i fem minutter. Så kom Lars Mytting

forfatterkollega Joseph Conrad, som skriver at også

på at han er forfatter, ikke historiker.

verdensbyen London "har vært ett av de mørke stedene
på jorden".

- Jeg skjønte at jeg må fortsette med det folk har gjort
i generasjoner før oss, nemlig å sette sammen biter av

- For meg har det vært viktig å vekke til liv det som var

historier og gjenfortelle dem, som om det er sant. Det

våre oldeforeldres hverdag. Tenk bare på fraværet av

er romanteknikken i ren form.

elektrisk lys. Hvordan det var å gå gardimellom i
september i stappende mørke. Ikke rart overtroen

Erotisk dukbretting

blomstret.

Selv om historien er dikting, er det også mye realisme i

At handlingen er lagt til slutten av 1800-tallet, er ikke

Søsterklokkene. Kvinner dør i barsel. Unger settes bort.

tilfeldig. Det var ei brytningstid der væremåten og

Bygdene er overbefolket og det er skrekkelig kaldt. Men

lynnet fortsatt var middelaldersk, mens samfunnet ble

folkens, dette er ikke bare en mørk roman.

modernisert og reformert. Derfor var det også naturlig
at hovedpersonen ble en kvinne, for første gang i

- Når døden er tett på, gjør det også noe med folk

forfatterskapet.

væremåte og galgenhumor, påpeker Mytting, som
mener noen partier i boka er blant de morsomste han

- Du har begått noen bestselgere. Gir det lave skuldre

har skrevet.

eller desto mer prestasjonsangst?

Selv beskriver han boka som ei kjærlighetshistorie og

- Jeg har i alle fall ikke vært opptatt av å skrive noe

et trekantdrama - som blant annet inkluderer en sterkt

som selger. Faktisk tenkte jeg at denne boka var så full

erotisk beretning om bretting av en adventsduk. Lesere

av lokale koder og intern humor at ingen nord for

som har forhåpninger om at Ringebus mestselgende

Fryatun eller sør for Ringstadkiosken på Sør-Fåvang

forfatter endelig skal gå mer eksplisitt til verks i

ville begripe noe.

elskovsskildringene, må imidlertid fortsatt vente.
Han tok grundig feil. Boka er allerede før lanseringen
- Vi er i 1880, og da er det naturlig med en viss

solgt til seks land, og det er interesse for

bluferdighet, sier Mytting.

filmrettighetene. Den er også hovedbok i Bokklubben.

Språklig har han lagt vekt på å holde seg unna uttrykk

- Det viser seg at jo mer lokalt, dess mer interessant.

som ikke fantes på den tida. Enkelte nye dialektord har

Særlig for utlendinger. De vil ha den tjukkeste safta,

han imidlertid tillatt seg å finne på. For eksempel har

konstaterer Mytting.

dommedag endelig fått et uttrykk på døl: Skråpånatta.
Han tenker at dypest sett handler boka om
Et mørkt sted på jorden

utferdstrang og en families atskillelse. Historien er
universell, men ett sted må den fortelles.

- Hvorfor skriver du ikke heller om noen av
utfordringene vi baler med i 2018?

Er ingen Knausgård

- Nettopp fordi Norge i dag er så rikt og trygt, er det

Mytting bedyrer at han er mer spent på hva

betimelig å minne folk om hvordan det var, mener Lars

bygdefolket synes enn hva anmelderne mener. Når han

Mytting.

våkner midt på natta, er det teksten han uroer seg for.
Valgte han rett? Burde han heller skrevet det slik?

Han innleder romanen med et sitat fra sin britiske
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Skriveprosessen sammenligner han med å jevnlig

mener Lars Mytting. Virkelighetslitteratur driver han

kjøre seg grundig fast med bil.

ikke med.

- Tankevirksomheten som trengs for å berge seg ut av

© Gudbrandsdølen Dagningen Pluss

uføret er den samme. Bortsett fra at det ikke er et

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler

alternativ å forlate bilen og ringe etter drosje.

må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.

Aller mest krevende er det når han nærmer seg et

Se webartikkelen på http://ret.nu/kLPjQrrQ

litterært terreng han føler han ikke har vokabular til å
beskrive.
- Jeg er ingen Wassmo eller Knausgård. Jeg må si det
på min måte, slik at det bærer den samme gløden og
psykologien i seg.
Romanstoffet denne gangen viste seg å være mye
større enn han trodde. Det som skulle bli slutten på
boka, blir fortsettelsen på den neste. Oppfølgeren er
allerede i arbeid. Og Mytting lover at vi ikke må vente i
fire år, slik det nærmest er blitt tradisjon for.
- Nå trenger jeg ikke bruke tid på å dikte opp universet.
Og jeg har innført min egen fraværsregel. Minst mulig
farting og mest mulig skriving.
Image info:
Nettopp fordi Norge i dag er så rikt og trygt, er det
betimelig å minne folk om hvordan det var, mener Lars
Mytting, som har skrevet en historisk roman fra 1800tallet.
Deler av teksten har han skrevet på setra på
Annorseter på Fåvangfjellet. Lars Mytting bruker gjerne
manuell skrivemaskin. Det går mer enn fort nok.
Kirkeklokkene i Ringebu har også en sentral plass i
romanen.
- Jeg tenkte at denne boka var så full av lokale koder
og intern humor at ingen nord for Fryatun eller sør for
Ringstadkiosken på Sør-Fåvang ville begripe noe, sier
Lars Mytting. Han tok feil.
Dikting er mest interessant i skyggen av sannheten,
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Søsterklokkene har klang til meir enn éi bok
 Dølen Pluss. 24.08.2018 09:12
guro@dolen.no

Dølen si bokmelding av den nye boka frå Lars Mytting
Lars Mytting Søsterklokkene Gyldendal Etter Lars
Myttings førre roman, Svøm med den som drukner,
snudde mange på hovudet og kikka oppetter baksida i
Gudbrandsdalen for å sjå for seg Hirifjell.
Og Mytting har greidd det igjen.
Den vesle bygda Butangen, «mellom Tretten og
Fåvang» står så levande for oss, at vi får lyst til å ta ein
tur oppi lia for å sjå.
Den medrivande historia er drege opp langs ein
tidsakse som startar på 1600-talet. Da døyr to
siamesiske tvillingsystre ved veven, og får kvar si
kyrkjeklokke, med all slektsgardens sølv i legeringa, til
minne. Desse systerklokkene ringer ennå til messe når
vi hoppar fram til 1880-talet.
Skjebnetrådane til hovudkarakteren Astrid Hekne er
bokstaveleg vove inn i historia. Hennar draumar ut i
verda og bort frå det fastlagde kvinnelivet i fjellbygda
veks, når den nyutdanna presten Kai Schweigaard og
hans visjonære tankar hamnar i Butangen.
Prestens vidløftige planer for kyrkja og kyrkjelyden,
sett saman med Astrids tilhøyrsle til mytologien bak
klokkene og kulturen i bygda, er dynamikken som driv
historia fram. Den blir fort komplisert av den unge
arkitekten frå Dresden, som skal medverke når kyrkja
blir seld på rot.
Som i førre bok imponerer Mytting med den gode
skildringa av handverk og materiale, der språket blir
taktilt, så du kjenner den kalde kyrkjebenken eller den
varme steinhella.
Like eins har han suverent grep om gudbrandsdalsk
lynne og kultur. Særleg slik vi likar den, gjennom
Astrids hugsott for slektas ære og stoltheit, men òg

Historia om viljesterke Astrid fengslar og er sann frå
fyrste stund. Sjølv om vi ønskjer oss litt meir levande
dialog enn peikande personskildringar på nokre
karakterar, er det fyrst og fremst ein rik, drivande
dramatikk som rører oss, i Søsterklokkene.
Vi håpar dette berre er starten, og at klangen av
klokkene ringer vidare som trilogi.
Image-text:
Kling vidt: Søsterklokkene får oss til å lengte etter
samling av fleire trådar i Hekneveven. Foto: Bjørn
kjellson Sletten/arkiv
Søsterklokkene: Bokomslaget til Lars Myttings nye
roman Søsterklokkene Foto: Guro Vollen

meir karikert i nokre av Butangenfolket.
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Mytting-feber i Ringebu
 NRK Hedmark og Oppland. 24.08.2018 08:46

Det er Myttingfeber i Ringebu. I kveld lanseres boka
Søsterklokkene til Lars Mytting i hjembygda der
handlingen i boka foregår. Cappelen kommer kjørende
med tilhenger med 900 bøker som den lokale
bokhandleren har bestilt.
Boka får terningkast 5 i VG.
Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK
© NRK Hedmark og Oppland
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/75n3RFzf
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«Kjedsomheten på et lite sted kan være veldig fruktbar»
 A-magasinet. 24.08.2018. Side: 42-48
Kjersti Nipen

Da skrivingen stoppet opp, måtte forfatter Lars
Mytting helt hjem for å finne igjen fortellergleden.

K Kultur Roman

K Kultur Roman

Jeg manglet troen på at det jeg skrev
skulle bli til noe.
Lars Mytting Forfatter

«Kjedsomheten på et lite sted

kan være veldig fruktbar»

F

Ringebu, Gudbrandsdalen

Da skrivingen stoppet opp, måtte forfatter Lars Mytting helt hjem
for å finne igjen fortellergleden.

ør Hel ved tok fyr, før Svøm med dem som drukner reiste verden rundt, var Lars Mytting en
forfatter som så mange andre: Med hyggelige
anmeldelser og få lesere. Livsstilen var deretter.
Helt på kanten. Ett år tjente han 60.000 kroner. Det nes
te 25.000. Samtidig hadde familien huslån og tvillinger.
Heldigvis hadde kona jobb. Men det er klart, det var
knapt.
– En går aldri helt under. Men det setter seg veldig
i kroppen å ha vært så blakk. Det er vanskelig å fri seg
fra det igjen. Man må bruke alle små sjanser, dra til
Jevnaker for å kjøpe den og den delen til en maskin,
reparere, spare de pengene. Og så ryker det igjen etter en
stund, sier Lars Mytting.
Han oppsummerer:
– Det tar mye tid å være blakk. Men samtidig er det en
sunnere erfaring for en familie enn alltid å ha hatt det
greit.

tekst Kjersti Nipen foto Maud Lervik

Ringebu, Gudbrandsdalen

Suksess over natten. Han er ikke blakk lenger. I 2011
kom Hel ved inn fra sidelinjen og skapte årets sensasjon i
Bok-Norge. Lars Mytting hadde beskrevet vedfyring, tør
keteknikker og stabling på en slik måte at folk så tvers
gjennom boksidene og rett inn i den norske folkesjelen.
Det var stort. Internasjonalt ble det enda større.
Slikt betaler seg, selvfølgelig. Men det koster også litt.
Man må lære å si nei. Sette av tid til seg selv og skrivin
gen. Mytting var mer av typen som sa ja, satte av en hel
måned til å svare på brev – og hele år til å svare på inter
vjuer. Hundrevis av dem. En dag kom døtrene hans hjem
fra skolen og fant Robert Crampton fra The Times soven
de på sofaen i stuen, uten å bli det minste overrasket. De
bare hilste pent og begynte på leksene som vanlig. En an
nen dag kom Dagsavisen på besøk til Elverum for et por
trettintervju. Mytting lovet at han kunne snakke om alt.
ALT. Bare ikke ved, vær så snill.
– Jeg var ganske «kjei», som vi sier i dalen, av alt ståket
med Norwegian Wood. Det hang ved i mange år.
Med Svøm med dem som drukner, også den en inter
nasjonal hit, har han passert 1,1 millioner solgte bøker.
Men å komme seg videre derfra viste seg å være vrient.

Før Hel ved tok fyr, før Svøm med dem som drukner
reiste verden rundt, var Lars Mytting en forfatter som
så mange andre: Med hyggelige anmeldelser og få

Skrivingen sto i stampe. Svøm med dem som drukner
hadde vært som en magnet for ymse kuriosa og inntrykk
forfatteren hadde samlet seg opp gjennom en årrekke, fra
krigshistorie til jaktgeværer.
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Mytting har alltid vært utålmodig etter å finne ut av den
fysiske verden. I ungdomsårene pleide han å haike seks mil
til Lillehammer for å kjøpe lesestoff på Bruktboka. I bladet
Svensk Jakt leste han om hvordan de pleide å grave ut val
nøttrær til geværkolber. Noen av trærne var så gamle at de
fant innkapslede splinter fra Napoleonskrigen inni dem.
– Trær med slike splinter ble faktisk hele kjernen i plot
tet i Svøm. Jeg er veldig glad i å samle slik informasjon. Men
etter Svøm kjentes det som om brønnen var tom. Jeg had
de brukt opp alt jeg hadde av den typen inntrykk og fanta
si, sier Mytting.
I et halvt års tid satt han med en bok han ikke fikk dreis
på. Starten var god, slutten enda bedre, men det midt imel
lom var ikke til å få skikk på.
– Jeg fikk ikke tak på hva som egentlig var historien.
Hva gjør en forfatter da? For Mytting lå svaret så nær at
det var vanskelig å få øye på. Han måtte hjem. Helt hjem.
En dag tok han den amerikanske forfatterkollegaen David
Vann, som var på besøk på Lillehammer, med på en kjøre
tur i hjemtraktene i sitt røde, gamle vrak av en Volvo 850. Da
kjente han hvordan fortellergleden boblet rundt hver sving.
Alle disse små historiene han var vokst opp med, knyttet til
steder og folk i Ringebu, om rariteter, morsomheter, vitne
mål om lokal trass. Mytting kaller det bygdas felleseie.
– Det er jo ikke bare én brønn man har å fortelle fra. Det
er flere. Man må bare finne en ny brønn. Og dette viste seg å
være den aller dypeste, sier Mytting.
Han begynte å se på steinrøysene og laftehusene i hjem
bygda og spørre seg om dagliglivet til oldeforeldregenera
sjonen. Hvordan ordnet de seg, i en tid der Norge var et av
Europas fattigste land? Og kunne alt dette bindes sammen,
bli til en større fortelling som liksom rommet bygdas lynne?
Mystisk klokkeklang. Overbygningen til sin nye roman
Søsterklokkene fant han i sagnet om kirkeklokkene i bygda.
Folk har i mange hundre år undret seg over den uvanlig ster
ke klangen fra Ringebu kirke, med klokker så malmfulle at
ringeren får hørselsskader.
Sagnet forteller at klokkene ble skjenket av faren til to sam
menvokste tvillinger, i en bønn til høyere makter om at søs
trene måtte få dø samtidig. Da man senere skulle sende en av
klokkene til Christiania, for at den berømte klangen skulle
berike klokkespillet i hovedstaden, sank farkosten til bunns
under overfarten på Mjøsa.
Det var neppe slik det egentlig skjedde. Mytting har grans
ket både kirkebøker og andre kilder og funnet minst fem
ulike opphav som har smeltet sammen i én historie. Der
fra har forfatteren gjort slik muntlige fortellere har gjort i

LARS MYTTING

[50]

Forfatter. Født
i Ringebu, bosatt
på Elverum.
Debuterte med
Hestekrefter i 2006.
Har gitt utVårofferet
(2010), Hel ved (2011)
og Svøm med dem
som drukner (2014).
Har solgtca. 740.000
bøker i utlandet og
ca. 360.000 i Norge.
Nå aktuell med
romanen
Søsterklokkene.

→
Sagnomsust. Klokkene
i Ringebu ringer så sterkt
at det er helseskadelig.
I samarbeid med
Riksantikvaren ble det
bygget et eget, lyddempet
rom til ringeren.
– Jeg tror behovet for en
forklaring på den sterke
klangen har gitt opphav
til sagnet om klokkene,
sier Lars Mytting.

44 a-magasinet 24. august 2018

K Kultur Roman

lesere. Livsstilen var deretter. Helt på kanten. Ett år
generasjoner før ham: Diktet videre, til en hel slektssaga fra brytningstiden på 1800-tallet.
– Dypest sett er dette en beretning om en slekts adskillelse. Om krefter som kan skille oss ad og som kan bringe
oss sammen igjen, oppsummerer Mytting.
– Er det annerledes å skrive bok etter en slik suksess?
– Nei, ikke når jeg sitter foran skrivemaskinen. Da er jeg
like urolig, skremt.
– Skremt for hva?
– At det ikke skal bli bra. At jeg ikke skal finne kjernen
i historien. Det er som jeg ikke finner opp historien, men
at den eksisterer utenfor meg, og at jeg har ansvaret for
å fortelle den.
Noen ting er blitt lettere. Mytting har begynt å kjenne
igjen svingningene i skrivearbeidet. Faser med feilslått entusiasme, andre der alt stopper opp. Da blir han forbanna. Uregjerlig sur, som han sier.
– Som om historien er en sta stubbe som ikke vil opp av
jorden. Det er en fysisk påkjenning, som om jeg går i selvforsvar, tvinges inn i en dypere form av oppfinnsomhet.
Heldigvis kommer også de artige fasene, fulle av overskudd, der forfatteren får leke seg med stoffet. I Søsterklokkene gir det seg utslag i underfundige digresjoner og fantasifulle ord. Til denne boken har han for eksempel funnet
opp nyord som «skråpånatta», «vasslosen», «kvartstaur»
og «helgenskurv».
– Helgenskurv?
– Grønt irr inni klokkene. Om man skrapte det av, kunne man gnure det inn i fett og smøre det på sår, forklarer Mytting.
Så ler han.
– Det er et helt fritt diktet ord.

tjente han 60.000 kroner. Det neste 25.000. Samtidig
hadde familien huslån og tvillinger. Heldigvis hadde
kona jobb. Men det er klart, det var knapt.

Da klokken klang. Vi tar likevel trappene opp for å ta
helgenskurven nærmere i øyesyn. Om stemningen der
nede i stavkirken er sakral, er den mer mystisk og spøkelsesaktig her oppe, hvor tynne striper av sol trenger gjennom glipene i treverket. Mytting legger hånden inntil det
aller helligste. Klokken.
– Man merker jo det, når man tar på ho, at dette er noe
mye mer enn gammelt, kaldt støpegods. Jeg ser det mer
som en gestalt som har en vilje, et snev av sjel eller en
egen aura rundt seg.
Han beskriver hvordan klokkeklangen kan virke så
sterkt i mennesker.
– Hva tror du på selv?
– Jeg tror på at det finnes mekanismer ..., begynner Mytting, men arresterer seg selv for å ty til tekniske begreper
i forsøket på å beskrive dette ubeskrivelige.
Men det dreier seg om hvordan vi opplever at noe, kanskje en uforløst vilje, kan henge igjen etter en person, for
eksempel i en gammel bygning. Eller en klokke.
– Kanskje er det bare fordi vi kjente personen, og vet hva
han eller hun ville ha gjort ut av livet. Men det er som om
ett eller annet følger litt med på hva som skjer.
Lars Mytting sto til konfirmasjon her i stavkirken, i
grå terylenedress og «tvangskjemmet hår», slik han

- En går aldri helt under. Men det setter seg veldig i
kroppen å ha vært så blakk. Det er vanskelig å fri seg
fra det igjen. Man må bruke alle små sjanser, dra til

Fortellerglede.
Lars Mytting har skrevet
seg inn i den muntlige
fortellertradisjonen i
Ringebu med den nye
boken sin. Inspirasjonen
fant han i sagnet om
to klokker i kirketårnet
han skuer ut fra.
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Jevnaker for å kjøpe den og den delen til en maskin,
reparere, spare de pengene. Og så ryker det igjen etter
en stund, sier Lars Mytting.
Han oppsummerer: - Det tar mye tid å være blakk. Men
samtidig er det en sunnere erfaring for en familie enn
alltid å ha hatt det greit.

humrende husker det, etter å ha utholdt de obligatoriske timer med forberedelser. På de harde trebenkene fikk
han erfare det dagens påloggede ungdommer går glipp
av: God, gammeldags kjedsomhet. Stillstand og venting.
– Jeg tror den dæsjen av kjedsomhet man får på et lite
sted, kan være veldig fruktbar. Da må man innover isteden, sitte og pønske og drømme, sier han.
Som ung satt han under himlingen og studerte det han
senere lærte het epitafer; plaketter med bilder og gravskrifter, korte beretninger om liv som virket så annerledes enn det vi lever.
– Det var en nysgjerrighet der. Den samme formen for
nysgjerrighet sprang senere ut i trangen til å fortelle og
fargelegge beretningene med ting som er snodige eller
litt ugjennomtrengelige.
Forfatter uten finger. Riktignok tok det tid å ta denne trangen på alvor. I mange år drømte han om å skrive bøker, mens han i praksis drev med helt andre ting.
Journalistikk, forlagsarbeid, mye mekking på motorer.
Halve pekefingeren røk en dag i militæret, da han skulle
rense kjedet på motorsykkelen litt kjapt. Svampen hektet seg fast.
– Det går på en tiendedel av et sekund, det. Så var fingeren borte.
Den gang hadde man akkurat gått over fra dreieskiver
til tastafoner. Mytting husker hvordan han gikk inn for å
ringe sykebilen. Han la røret under øret og strakte frem
pekefingeren som ikke var å finne.
– Fantomsmertene var borte etter en tre-fire år. Og vet
du hvordan de renser slike sår?

Mytting har alltid vært glad i sånt, snåle fakta han kan fortelle videre. Som dette, at legen tok en potetbørste med hard,
hvit nylonbust, tok hånden i armkroken og skuret såret rent.
– Opp og ned som en lortete grønnsak.
Heldigvis lærte han touchmetoden i åttendeklasse. Nå har
han modifisert teknikken, lært å la langfingeren slå over på
tastaturet.
– Hvorfor tok det så lang tid før du skrev for alvor?
– Det var veldig mye selvkritikk. Jeg manglet troen på at
det skulle bli til noe.
Han var 34 år før det ble til noe. Da satte han seg ned og
skrev Hestekrefter, samme år som tvillingdøtrene ble født.
– Den dårligste tida du kan tenke deg, egentlig. Men derfra
gikk det egentlig ganske mye lettere enn jeg trodde.

↑
Samler sanseinntrykk.
I kirken går Mytting
rundt og lukter og rører
ved alt. Han skal skrive
mer herfra. – Ja, det er
nok en dårlig bevart
hemmelighet at jeg
må skrive mer om
Hekne-slekta.

Sparer fortsatt på kronene. Ennå har han ikke vent seg
til å bruke penger. Han unnskylder seg med at han får lønn
bare hvert fjerde år og fortsatt føler han må være litt forsiktig. Lenge etter Hel ved-suksessen var et faktum, vasket familien opp for hånd mens de trålet Finn.no etter brukte oppvaskmaskiner. Nå øver Mytting seg på å gi litt mer slipp. Som
når plentraktoren slår seg vrang, atter en gang.
– Jeg hadde overhalt motoren selv. Skiftet lager i klippeaggregatet. Og så kom den samme motorfusken tilbake. Flottøren, den som justerer bensintilførselen, forteller Mytting
og forklarer utførlig om rust og hosting og motorens uling.
Så slo det ham: Han kan jo bare kjøpe en ny plentraktor.
– Det kostet jo en formue. Men ja, ja. Da beholder jeg
denne. In the rest of my grasklipping days. =
kjersti.nipen@aftenposten.no
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- Man merker jo det, når man tar på ho, at dette er noe

på Mjøsa.

mye mer enn gammelt, kaldt støpegods. Jeg ser det

Det var neppe slik det egentlig skjedde. Mytting har

mer som en gestalt som har en vilje, et snev av sjel

gransket både kirkebøker og andre kilder og funnet

eller en egen aura rundt seg.

minst fem ulike opphav som har smeltet sammen i én

Han beskriver hvordan klokkeklangen kan virke så

historie. Derfra har forfatteren gjort slik muntlige

sterkt i mennesker.

fortellere har gjort i generasjoner før ham: Diktet videre,

- Hva tror du på selv?

til en hel slektssaga fra brytningstiden på 1800-tallet.

- Jeg tror på at det finnes mekanismer ..., begynner

- Dypest sett er dette en beretning om en slekts

Mytting, men arresterer seg selv for å ty til tekniske

adskillelse. Om krefter som kan skille oss ad og som

begreper i forsøket på å beskrive dette ubeskrivelige.
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Men det dreier seg om hvordan vi opplever at noe,

- Opp og ned som en lortete grønnsak.

kanskje en uforløst vilje, kan henge igjen etter en

Heldigvis lærte han touchmetoden i åttendeklasse. Nå

person, for eksempel i en gammel bygning. Eller en

har han modifisert teknikken, lært å la langfingeren slå

klokke.

over på tastaturet.

- Kanskje er det bare fordi vi kjente personen, og vet

- Hvorfor tok det så lang tid før du skrev for alvor?

hva han eller hun ville ha gjort ut av livet. Men det er

- Det var veldig mye selvkritikk. Jeg manglet troen på at

som om ett eller annet følger litt med på hva som skjer.

det skulle bli til noe.

Lars Mytting sto til konfirmasjon her i stavkirken, i grå

Han var 34 år før det ble til noe. Da satte han seg ned

terylenedress og «tvangskjemmet hår», slik han

og skrev Hestekrefter, samme år som tvillingdøtrene

humrende husker det, etter å ha utholdt de

ble født.

obligatoriske timer med forberedelser. På de harde

- Den dårligste tida du kan tenke deg, egentlig. Men

trebenkene fikk han erfare det dagens påloggede

derfra gikk det egentlig ganske mye lettere enn jeg

ungdommer går glipp av: God, gammeldags

trodde.

kjedsomhet. Stillstand og venting.
- Jeg tror den dæsjen av kjedsomhet man får på et lite

SPARER FORTSATT PÅ KRONENE. Ennå har han ikke

sted, kan være veldig fruktbar. Da må man innover

vent seg til å bruke penger. Han unnskylder seg med at

isteden, sitte og pønske og drømme, sier han.

han får lønn bare hvert fjerde år og fortsatt føler han

Som ung satt han under himlingen og studerte det han

må være litt forsiktig. Lenge etter Hel ved-suksessen

senere lærte het epitafer; plaketter med bilder og

var et faktum, vasket familien opp for hånd mens de

gravskrifter, korte beretninger om liv som virket så

trålet Finn.no etter brukte oppvaskmaskiner. Nå øver

annerledes enn det vi lever.

Mytting seg på å gi litt mer slipp. Som når

- Det var en nysgjerrighet der. Den samme formen for

plentraktoren slår seg vrang, atter en gang.

nysgjerrighet sprang senere ut i trangen til å fortelle og

- Jeg hadde overhalt motoren selv. Skiftet lager i

fargelegge beretningene med ting som er snodige eller

klippeaggregatet. Og så kom den samme motorfusken

litt ugjennomtrengelige.

tilbake. Flottøren, den som justerer bensintilførselen,
forteller Mytting og forklarer utførlig om rust og

FORFATTER UTEN FINGER. Riktignok tok det tid å ta

hosting og motorens uling.

denne trangen på alvor. I mange år drømte han om å

Så slo det ham: Han kan jo bare kjøpe en ny

skrive bøker, mens han i praksis drev med helt andre

plentraktor. - Det kostet jo en formue. Men ja, ja. Da

ting. Journalistikk, forlagsarbeid, mye mekking på

beholder jeg denne. In the rest of my grasklipping days.

motorer. Halve pekefingeren røk en dag i militæret, da

=

han skulle rense kjedet på motorsykkelen litt kjapt.
Svampen hektet seg fast.

"Jeg manglet troen på at det jeg skrev skulle bli til noe."

- Det går på en tiendedel av et sekund, det. Så var

Lars Mytting Forfatter

fingeren borte.
Den gang hadde man akkurat gått over fra dreieskiver

LARS MYTTING

til tastafoner. Mytting husker hvordan han gikk inn for å

[50]

ringe sykebilen. Han la røret under øret og strakte frem
pekefingeren som ikke var å finne.

Forfatter . Født i Ringebu, bosatt på Elverum.

- Fantomsmertene var borte etter en tre-fire år. Og vet

Debuterte med Hestekrefter i 2006. Har gitt ut

du hvordan de renser slike sår?

Vårofferet (2010), Hel ved (2011) og Svøm med dem

Mytting har alltid vært glad i sånt, snåle fakta han kan

som drukner (2014). Har solgt ca. 740.000 bøker i

fortelle videre. Som dette, at legen tok en potetbørste

utlandet og ca. 360.000 i Norge.

med hard, hvit nylonbust, tok hånden i armkroken og

Nå aktuell med romanen

skuret såret rent.

Søsterklokkene.
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LITTERATUR JAN H. LANDRO

Gamle segner, kjærleik, sjalusi og død er sentrale
element i den nye romanen til Lars Mytting. Men
Søsterklokkene handlar òg om uår, store
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vil avvise.
Forfattaren av den utrulege boksuksessen Hel ved
(2011) held seg til brennbart tre, no i form av ei
gammal stavkyrkje. For tre er bygningsmaterialet her i
landet, og det set oss i direkte kontakt med det

JAN H. LANDRO
janh@landro.bergen.no

F

orfattaren av den utrulege
boksuksessen Hel ved (2011)
held seg til brennbart tre, no
i form av ei gammal stavkyrkje.
For tre er bygningsmaterialet her
i landet, og det set oss i direkte
kontakt med det forgjengelege.
Det ligg ei spenning i det materialet, meiner han.
Bøkene hans er til no selde i
over 1,1 millionar eksemplar og
omsette til 18 språk. Hel ved står
sjølvsagt for mykje av dette, men
oppsiktsvekkjande nok har den
førre romanen hans, Svøm med
dem som drukner (2014), selt betre
her i landet enn vedboka.
– Har du noka forklaring på
suksessen?
– Hadde eg visst det, ville ikkje
bøkene mine hatt den uskulda dei
har, som gjer dei interessante. I
staden er dei fire romanane mine
svært ulike. Suksessen kan ha å
gjere med at eg tilbyr mange lesarar ein taktilitet, ein nærleik til
det fysiske. Men noka god forklaring har eg ikkje. Eg er nok meir
oppteken av den fysiske verda
enn mange andre som skriv, korleis eit handverk og eit arbeid
syner draumar, vilje og evne hos
ein person. Det mange oppfattar
som daude ting, ser eg som heilage objekt, dei ber i seg noko
ekstra. Eg ser mennesket bak.
– Det tekniske, anten det gjeld
bilar, våpen, skogsverktøy eller
stavkyrkjekonstruksjon, har visst
stor appell til deg?
– Eg er vanvitig oppteken av
å finne ut av ting, og det fort. Så
synest eg det er eit verdfullt innslag i ein roman, for vi fyller jo
ikkje liva våre berre med mentale
vandringar og samtaler. I fritida
er vi i kontakt med den sida av
oss som vil byggje, skape. Denne
stadige trongen til å utvikle er ein
grunnleggjande eigenskap ved

oss menneske. Tilknytinga vår til
verda går jo gjennom affeksjon til
bilar vi har hatt lenge, hus som
har stått lenge, gamle møblar som
einkvan har snikra.
EIN KVASSARE MÅTE
Mytting er frå Fåvang og Ringebu
i Gudbrandsdalen, men der har
han ikkje budd sidan han var
tidleg i tjueåra. No bur 50-åringen
i eksil i Elverum i Østerdalen. Men
Gudbrandsdalen er og vert diktarlandskapet hans.
– Du debuterte seint, 38 år
gammal.
– Ein del botnar i sjølvkritikk,
eg hadde øydelagt meg på arbeid
i lokalavis og forlag. Steget frå å
bruke noko som fanst til noko eg
skulle dikte opp sjølv, var skremmande. Men Einar Ibenholt i
Gyldendal dytta meg heile tida.
Så sende han meg Jonny Halbergs
roman Trass, som er frå same
reservat som eg er frå. Der kjende
eg meg att i heimeterrenget,
lynnet og ikkje minst i bruken
av munnleg forteljestil. Den boka
gjorde at eg vågde å skrive sjølv.
I den fjerde romanen sin,
Søsterklokkene, har Lars Mytting
gått attende i tida, til ei lita, oppdikta bygd i eit trongt dalføre i

også om kampen for å bevare den
700 år gamle stavkyrkje i bygda
og især dei to kyrkjeklokkene
som det knyter seg ei fascinerande segn til.
– Det er eit ekstra lag med
mutt vilje i klokkene, dei andre
gamle gjenstandane i kyrkja og i
kyrkja sjølv. Dilemmaet i boka er
at alle gode krefter har edle hensikter, men ingen kan få viljen sin
utan å øydeleggje for dei andre.
– Astrid er ein opprørsk
kvinneskikkelse?
– Ja, og ho nektar å slå seg til
ro, vil setje alt på prøve. Men så
ligg det òg noko frykteleg sårt i
dette. Om ho ikkje lukkast med
opprøret sitt, blir det desto vanskelegare å slå seg til ro. Ho fryktar nok at ho skal ende som surnebba og bitter, til liks med altfor
mange kvinnfolk i bygda.
– Medan du i dei to første romanane la handlinga til utprega maskuline miljø, dreg du i den nye
fram det kvinnelege perspektivet?
– Eg synest det var ein kvassare måte å syne fram eit endå
meir mannsstyrt og delt samfunn
på. Astrids interesse er å endre
noko som ligg både i embetsverket og i mannfolkdomenet.
Påverknadskrafta hennar skal

– Eg skildrar det underlege, men òg stoltheit og
styrke hos bygdefolket. Det handlar om å vere på
den rette sida av ironien.
Lars Mytting, forfattar

Gudbrandsdalen. Tida er 1880–
1881, og i tillegg til å vere ei trekanthistorie, der ein prest og ein
tysk arkitektstudent belar til den
vakre Astrid Hekne, handlar boka

eigentleg vere lik null, men det
syner seg at ho kan vinne fram
i dette karstyrte samfunnet. At
det så er ein prest som forelskar
seg i henne, opnar for komikk og

Asta Olivia Nordenhof
Erlend O. Nødtvedt
Tone Hødnebø
Kjartan Fløgstad
Mona Høvring
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Ole Paus
Herborg Kråkevik
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meiner han.
Bøkene hans er til no selde i over 1,1 millionar
eksemplar og omsette til 18 språk. Hel ved står
sjølvsagt for mykje av dette, men oppsiktsvekkjande
nok har den førre romanen hans, Svøm med dem som
drukner (2014), selt betre her i landet enn vedboka.
- Har du noka forklaring på suksessen?
- Hadde eg visst det, ville ikkje bøkene mine hatt den
uskulda dei har, som gjer dei interessante. I staden er
dei fire romanane mine svært ulike. Suksessen kan ha
å gjere med at eg tilbyr mange lesarar ein taktilitet, ein
nærleik til det fysiske. Men noka god forklaring har eg
ikkje. Eg er nok meir oppteken av den fysiske verda enn
mange andre som skriv, korleis eit handverk og eit
arbeid syner draumar, vilje og evne hos ein person. Det
mange oppfattar som daude ting, ser eg som heilage
objekt, dei ber i seg noko ekstra. Eg ser mennesket
bak.
- Det tekniske, anten det gjeld bilar, våpen,
skogsverktøy eller stavkyrkjekonstruksjon, har visst
stor appell til deg?
- Eg er vanvitig oppteken av å finne ut av ting, og det
fort. Så synest eg det er eit verdfullt innslag i ein
roman, for vi fyller jo ikkje liva våre berre med mentale
vandringar og samtaler. I fritida er vi i kontakt med den
sida av oss som vil byggje, skape. Denne stadige
trongen til å utvikle er ein grunnleggjande eigenskap
ved oss menneske. Tilknytinga vår til verda går jo
gjennom affeksjon til bilar vi har hatt lenge, hus som
har stått lenge, gamle møblar som einkvan har snikra.

9 grader nord
Tom Roger Aadland

poesifestivalen.no

Harald Sohlbergs «Efter snestorm. Lillegaten Røros». Foto: wikicommons

STOR HARALD SOHLBERG-UTSTILLING

krasjar når posisjonen hans og det
høgverdige ved han vert sett på
prøve.
EIN PASTELLGRØN TUT
– Kvifor har du forlate samtida
og kasta deg på den historiske
romanen?
– Dette har modna i takt med
at eg har byrja interessere meg for
generasjonane før oss. Kanskje òg
fordi eg gjennom dei førre bøkene
har skrive mykje om kontakten
med jord og dyrkingsmåtar,
tømmer og bygningar. Så vart
eg nysgjerrig på korleis det var i
før-elektrisk tid. Dessutan er det
fascinerande å skrive om ei tid der
mykje av det som fanst, ikkje finst
lenger. Sjå korleis det påverka folkementaliteten og fantasilivet å
leve utan elektrisk lys. Eg ville
skrive ei romsleg forteljing med
plass til alt dette og mange digresjonar og som samstundes kunne
vere ei slektshistorie.
Mytting kvir seg ikkje for
å blande inn historiske personar og hendingar i fiksjonen.
Eit utgangspunkt er segna om
Søsterklokkene i Ringebu stavkyrkje og historia om stavkyrkja
i Vang i Valdres, som i 1840-åra
vart flytta til Tyskland for til slutt
å hamne i Polen. Sjølve hjarta
i boka er nettopp segna om
Søsterklokkene.
– Korleis vil du karakterisere
lagnaden om lag tusen stavkyrkjer fekk her i landet?
– Vi veit ikkje kor flotte dei
var, eller i kva stand dei var. Men
det er openbert at vi har øydelagt ein viktig del av europeisk
mellomalderhistorie, kanskje
den fremste. Det er tragisk at vi
ikkje hadde framsyn og storsinn
nok, og ikkje minst høve til å ta
vare på fleire. Det har heilt sikkert funnest kyrkjer som var like
flotte som Borgund. Tenk for eit
kulturmiljø Noreg ville vore om vi
hadde bevart 300 stavkyrkjer. Den
dag i dag er vi skikkeleg dårlege
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Den fjerde romanen til Lars Mytting går
føre seg i ei oppdikta bygd i Gudbrandsdalen i åra 1880–81. Foto: Julie Pike

Gamle segner, kjærleik, sjalusi og død er sentrale element i den nye
romanen til Lars Mytting. Men Søsterklokkene handlar òg om uår, store
standsskilnader og overtru, som forfattaren ikkje heilt vil avvise.

Ferdaminne / Tord Gustavsen ensemblet
Tidekverv / Benedicte Maurseth og Berit Opheim

forgjengelege. Det ligg ei spenning i det materialet,
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teksten, forelskinga i situasjonen.
Kanskje litt nostalgi. Det er nok
for å få fram den sensitiviteten
som høyrer saman med byggverket som ligg i skrivinga.
Tilknytinga til Gudbrandsdalen
gir han ikkje opp i skrivinga si,
suksessforfattaren. Og ikkje er han
redd for at skildringa av dei fiktive
bygdene i romanane hans skal få
lesarar til å oppfatte det som
underleggjering av små bygdesamfunn på det indre Austlandet.
– Nei. I Søsterklokkene finst det
nok meir av det. Eg skildrar det
underlege, men òg stoltheit og
styrke hos bygdefolket. Det handlar om å vere på den rette sida
av ironien. Men eg tenkjer mykje
på det medan eg skriv. Det siste
eg vil, er å framstille bygda som
ein mistrøystig og svartmåla stad.
Stoltheit og jakt på individualitet
ligg i dølekulturen.
Nokon «bodskap» vil ikkje forfattaren at vi skal lese ut av romanane hans, i alle høve ikkje noko
programfesta. Men somme lesarar
har fortalt at dei har forstått personar nær seg, men kanskje ikkje
seg sjølve, betre etter lesinga.
– Eg trur jo at boka er klokare
enn forfattaren. Som ein buljongterning av tankar tenkte gjennom
fleire år.

til å ta godt vare på den norske
identiteten. Sjå berre kva som er
gjort med det norske posthornet
frå 1647: forvandla til ein pastellgrøn tut. Det er trist at vi ikkje
klarer å modernisere utan å øydeleggje. Dei som går og har gått
føre, har heile vegen vore staten.
Biskop Folkestad på Hamar, som
figurerer i boka mi, skal ha vore
den verste stavkyrkjerivaren.
– Det er mykje overtru i historia du fortel, men eg sit med
inntrykk av at du ikkje avviser alt.
– Nei, eg gjer ikkje det. Eg
meiner at vi har ikkje skjønt alt.
Om hundre år vil dei ha oppdaga
samanhengar vi ikkje såg. Det kan
hende at vår kjensle av det metafysiske, til dømes i form av vardøger eller at somme er synske,
kan la seg forklare vitskapleg. Eg
avskriv ikkje kjensla vi kan ha i

gamle hus av at det sit igjen noko
i veggane etter dei som budde der
før oss. Det mest rasjonelle vi kan
gjere, er å argumentere mot det
rasjonelle.
ROMANTIKAR
Mytting røper at han i boka har
juksa litt med tida i den forstand
at tilhøva var «någgå bære» i 1880
enn i uåra før. Men han gjer det
som ei påminning om at vi gjennom noregssoga har hatt frykteleg harde år fordi vi er så avhengige av avlinga. I så måte ser han,
rett nok i mindre målestokk, ein
parallell i det som har råka landbruket denne sommaren.
– Vi ser igjen at vi som land
er eksponert for skifte i naturen
som kan påverke produksjonen
av matvarer.
– Du har eit rikt språk.

Arbeider du mykje med det språklege i bøkene dine?
– Ja, skrivinga er ein prosess
der det kjem lagvis. Først skriv
eg grovt kva som skal skje, så
følgjer mange omskrivingar der
eg driv på kryss og tvers. Eg har
ikkje evna til å sjå langt fram,
eg må skrive for å vekkje opp
dei tankane eg vil fram til. Både
historia og språket vert til gjennom mange omskrivingar. Støtt
har eg vore glad i å sjå etter det
mest råkande, det gjeld å finne
den skarpaste karakteristikken.
– Det bur visst ein romantikar
i deg, sjølv om han kanskje ikkje
er heilfrelst?
– Det er riktig det. Det er ein
viktig del av måten eg skriv på,
for å nå kontakt med dei blomstrande og fargerike sidene og
det lette – forelskinga gjennom

DET KJEM MEIR
– Kva finst av spor etter deg sjølv
i historiene og personane du
skildrar?
– Opplevingsspor. Som regel
tek eg fram minne og avtrykk eg
sjølv har hatt, forstørrar dei og
manar dei inn i andre karakterar.
Men du finn lite av direkte livsløp
og observasjonar. Den store gryta
der alt dette ligg, prøver eg ikkje
å forstå noko særleg.
Svøm med den som drukner kom
høgt opp i Rivertonklubbens
kåring av Noregs beste kriminalroman. Også Vårofferet (2010)
har kriminnslag. På spørsmål om
det er krimforfattar han helst vil
verte sett som, svarar Mytting eit
delvis nei. Han er svært stolt over
at boka hans nådde så høgt opp
– dels fordi han gler seg over at
ei bok utan mord kan pirre folks
nyfikne og dels fordi han synest
mange norske romanar har teke
for lett på intrige. Sett litt på spissen, seier han det slik:
– Kiosklitteratur er gode historier dårleg fortalt, skjønnlitteratur er dårlege historier godt
fortalt, alle klassikarane er gode
historier godt fortalt.
Det har vore sagt at
Søsterklokkene er første band i ein
trilogi, men det vil ikkje Mytting
tale høgt om. Han nøyer seg med
å slå fast at det vil komme eit
framhald om Hekne-slekta. Han
er alt i gang.

Harald Sohlberg er ein av dei viktigaste landskapsmålarane i norsk
kunsthistorie. Nasjonalmuseet vil i 2018 syne ei stor retrospektiv utstilling med Sohlbergs verk. Kjende og kjære målarstykke med motiv frå
Røros, «Vinternatt i Rondane», «Sommernatt» og «En blomstereng nordpå»
vil sjølvsagt bli viste. I tillegg vil innlånte verk frå private og offentlege
samlingar visast for publikum, somme for fyrste gong på meir enn 50 år.
Utstillinga vil romme nærare 60 målarstykke, ei rekkje teikningar, skisser
og fotografi frå heile Sohlbergs produksjon.

NEI TIL MELGAARDS «DØDSHUS»

Byrådspartia i Oslo seier nei til prosjektet «A House to Die In», eller
«dødshuset», som er eit samarbeid mellom kunstnar Bjarne Melgaard,
Selvaag Bolig og arkitektkontoret Snøhetta, melder
Aftenposten.
Ideen vekte stor motvilje
fordi huset skulle leggjast
til ei tomt like ved Edvard
Munchs atelier på Ekely. Men
prestisjeprosjektet vart applaudert fram av maktinstitusjonar. Endåtil Riksantikvaren
og Byantikvaren var glade for Her skulle «dødshuset» liggje. Foto: Berit Roald
å vera med på eit moderne / NTB
kunstprosjekt – dei kravde
berre ei lita flytting av huset på tomta.
Men no seier Arbeidarpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og
Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) nei. Dei bed Melgaard finne ei anna tomt.
«Det er stor motstand mot nye ting i Norge», er Melgaards kommentar.
Det er heller usikkert om han vil utføre prosjektet på ei anna tomt.
ronny@dagogtid.no
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EIN KVASSARE MÅTE
Mytting er frå Fåvang og Ringebu i Gudbrandsdalen,
men der har han ikkje budd sidan han var tidleg i
tjueåra. No bur 50-åringen i eksil i Elverum i Østerdalen.
Men Gudbrandsdalen er og vert diktarlandskapet hans.
- Du debuterte seint, 38 år gammal.
- Ein del botnar i sjølvkritikk, eg hadde øydelagt meg på
arbeid i lokalavis og forlag. Steget frå å bruke noko
som fanst til noko eg skulle dikte opp sjølv, var
skremmande. Men Einar Ibenholt i Gyldendal dytta
meg heile tida. Så sende han meg Jonny Halbergs
roman Trass, som er frå same reservat som eg er frå.
Der kjende eg meg att i heimeterrenget, lynnet og ikkje
minst i bruken av munnleg forteljestil. Den boka gjorde
at eg vågde å skrive sjølv.
I den fjerde romanen sin,
Søsterklokkene, har Lars Mytting gått attende i tida, til
ei lita, oppdikta bygd i eit trongt dalføre i
Gudbrandsdalen. Tida er 1880- 1881, og i tillegg til å
vere ei trekanthistorie, der ein prest og ein tysk
arkitektstudent belar til den vakre Astrid Hekne, handlar
boka også om kampen for å bevare den 700 år gamle
stavkyrkje i bygda og især dei to kyrkjeklokkene som
det knyter seg ei fascinerande segn til.
- Det er eit ekstra lag med mutt vilje i klokkene, dei
andre gamle gjenstandane i kyrkja og i kyrkja sjølv.
Dilemmaet i boka er at alle gode krefter har edle
hensikter, men ingen kan få viljen sin utan å øydeleggje
for dei andre.
- Astrid er ein opprørsk kvinneskikkelse?
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- Ja, og ho nektar å slå seg til ro, vil setje alt på prøve.

europeisk mellomalderhistorie, kanskje den fremste.

Men så ligg det òg noko frykteleg sårt i dette. Om ho

Det er tragisk at vi ikkje hadde framsyn og storsinn

ikkje lukkast med opprøret sitt, blir det desto

nok, og ikkje minst høve til å ta vare på fleire. Det har

vanskelegare å slå seg til ro. Ho fryktar nok at ho skal

heilt sikkert funnest kyrkjer som var like flotte som

ende som surnebba og bitter, til liks med altfor mange

Borgund. Tenk for eit kulturmiljø Noreg ville vore om vi

kvinnfolk i bygda.

hadde bevart 300 stavkyrkjer. Den dag i dag er vi

- Medan du i dei to første romanane la handlinga til

skikkeleg dårlege til å ta godt vare på den norske

utprega maskuline miljø, dreg du i den nye fram det

identiteten. Sjå berre kva som er gjort med det norske

kvinnelege perspektivet?

posthornet frå 1647: forvandla til ein pastellgrøn tut.

- Eg synest det var ein kvassare måte å syne fram eit

Det er trist at vi ikkje klarer å modernisere utan å

endå meir mannsstyrt og delt samfunn på. Astrids

øydeleggje. Dei som går og har gått føre, har heile

interesse er å endre noko som ligg både i

vegen vore staten. Biskop Folkestad på Hamar, som

embetsverket og i mannfolkdomenet.

figurerer i boka mi, skal ha vore den verste

Påverknadskrafta hennar skal eigentleg vere lik null,

stavkyrkjerivaren.

men det syner seg at ho kan vinne fram i dette

- Det er mykje overtru i historia du fortel, men eg sit

karstyrte samfunnet. At det så er ein prest som

med inntrykk av at du ikkje avviser alt.

forelskar seg i henne, opnar for komikk og krasjar når

- Nei, eg gjer ikkje det. Eg meiner at vi har ikkje skjønt

posisjonen hans og det høgverdige ved han vert sett

alt. Om hundre år vil dei ha oppdaga samanhengar vi

på prøve.

ikkje såg. Det kan hende at vår kjensle av det
metafysiske, til dømes i form av vardøger eller at

EIN PASTELLGRØN TUT

somme er synske, kan la seg forklare vitskapleg. Eg

- Kvifor har du forlate samtida og kasta deg på den

avskriv ikkje kjensla vi kan ha i gamle hus av at det sit

historiske romanen?

igjen noko i veggane etter dei som budde der før oss.

- Dette har modna i takt med at eg har byrja interessere

Det mest rasjonelle vi kan gjere, er å argumentere mot

meg for generasjonane før oss. Kanskje òg fordi eg

det rasjonelle.

gjennom dei førre bøkene har skrive mykje om
kontakten med jord og dyrkingsmåtar, tømmer og

ROMANTIKAR

bygningar. Så vart eg nysgjerrig på korleis det var i før-

Mytting røper at han i boka har juksa litt med tida i den

elektrisk tid. Dessutan er det fascinerande å skrive om

forstand at tilhøva var «någgå bære» i 1880 enn i uåra

ei tid der mykje av det som fanst, ikkje finst lenger. Sjå

før. Men han gjer det som ei påminning om at vi

korleis det påverka folkementaliteten og fantasilivet å

gjennom noregssoga har hatt frykteleg harde år fordi vi

leve utan elektrisk lys. Eg ville skrive ei romsleg

er så avhengige av avlinga. I så måte ser han, rett nok i

forteljing med plass til alt dette og mange digresjonar

mindre målestokk, ein parallell i det som har råka

og som samstundes kunne vere ei slektshistorie.

landbruket denne sommaren.

Mytting kvir seg ikkje for å blande inn historiske

- Vi ser igjen at vi som land er eksponert for skifte i

personar og hendingar i fiksjonen. Eit utgangspunkt er

naturen som kan påverke produksjonen av matvarer.

segna om Søsterklokkene i Ringebu stavkyrkje og

- Du har eit rikt språk.

historia om stavkyrkja i Vang i Valdres, som i 1840-åra

Arbeider du mykje med det språklege i bøkene dine?

vart flytta til Tyskland for til slutt å hamne i Polen.

- Ja, skrivinga er ein prosess der det kjem lagvis. Først

Sjølve hjarta i boka er nettopp segna om

skriv eg grovt kva som skal skje, så følgjer mange

Søsterklokkene.

omskrivingar der eg driv på kryss og tvers. Eg har ikkje

- Korleis vil du karakterisere lagnaden om lag tusen

evna til å sjå langt fram, eg må skrive for å vekkje opp

stavkyrkjer fekk her i landet?

dei tankane eg vil fram til. Både historia og språket vert

- Vi veit ikkje kor flotte dei var, eller i kva stand dei var.

til gjennom mange omskrivingar. Støtt har eg vore glad

Men det er openbert at vi har øydelagt ein viktig del av

i å sjå etter det mest råkande, det gjeld å finne den
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skarpaste karakteristikken.

norske romanar har teke for lett på intrige. Sett litt på

- Det bur visst ein romantikar i deg, sjølv om han

spissen, seier han det slik:

kanskje ikkje er heilfrelst?

- Kiosklitteratur er gode historier dårleg fortalt,

- Det er riktig det. Det er ein viktig del av måten eg skriv

skjønnlitteratur er dårlege historier godt fortalt, alle

på, for å nå kontakt med dei blomstrande og fargerike

klassikarane er gode historier godt fortalt.

sidene og det lette - forelskinga gjennom teksten,

Det har vore sagt at

forelskinga i situasjonen. Kanskje litt nostalgi. Det er

Søsterklokkene er første band i ein trilogi, men det vil

nok for å få fram den sensitiviteten som høyrer saman

ikkje Mytting tale høgt om. Han nøyer seg med å slå

med byggverket som ligg i skrivinga.

fast at det vil komme eit framhald om Hekne-slekta.

Tilknytinga til Gudbrandsdalen gir han ikkje opp i

Han er alt i gang.

skrivinga si, suksessforfattaren. Og ikkje er han redd
for at skildringa av dei fiktive bygdene i romanane hans

"- Eg skildrar det underlege, men òg stoltheit og styrke

skal få lesarar til å oppfatte det som underleggjering av

hos bygdefolket. Det handlar om å vere på den rette

små bygdesamfunn på det indre Austlandet.

sida av ironien.

- Nei. I Søsterklokkene finst det nok meir av det. Eg

Lars Mytting, forfattar"

skildrar det underlege, men òg stoltheit og styrke hos
bygdefolket. Det handlar om å vere på den rette sida av

© Dag og Tid

ironien. Men eg tenkjer mykje på det medan eg skriv.

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler

Det siste eg vil, er å framstille bygda som ein

må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

mistrøystig og svartmåla stad. Stoltheit og jakt på

fra Retriever eller den enkelte utgiver.

individualitet ligg i dølekulturen.

Les hele nyheten på http://ret.nu/sXofMQiI

Nokon «bodskap» vil ikkje forfattaren at vi skal lese ut
av romanane hans, i alle høve ikkje noko programfesta.
Men somme lesarar har fortalt at dei har forstått
personar nær seg, men kanskje ikkje seg sjølve, betre
etter lesinga.
- Eg trur jo at boka er klokare enn forfattaren. Som ein
buljongterning av tankar tenkte gjennom fleire år.
DET KJEM MEIR
- Kva finst av spor etter deg sjølv i historiene og
personane du skildrar?
- Opplevingsspor. Som regel tek eg fram minne og
avtrykk eg sjølv har hatt, forstørrar dei og manar dei inn
i andre karakterar. Men du finn lite av direkte livsløp og
observasjonar. Den store gryta der alt dette ligg, prøver
eg ikkje å forstå noko særleg.
Svøm med den som drukner kom høgt opp i
Rivertonklubbens kåring av Noregs beste
kriminalroman. Også Vårofferet (2010) har
kriminnslag. På spørsmål om det er krimforfattar han
helst vil verte sett som, svarar Mytting eit delvis nei.
Han er svært stolt over at boka hans nådde så høgt
opp - dels fordi han gler seg over at ei bok utan mord
kan pirre folks nyfikne og dels fordi han synest mange
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MYTTING PÅ HUGGET!
 VG. 24.08.2018. Side: 42
Arne Hugo Stølan

Han skriver om søsterklokker i sølv, men det kan godt
tenkes Lars Mytting har lagt selve gullegget med sin
nye roman. Forfatteren er på hugget fra første setning
og slipper aldri taket på leseren.
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Anne Bitsch’ nye bok
er en bok som det er all
grunn til å oppfordre
unge kvinner – og andre
kvinner – til å lese.

Anbefalt av:
Camilla Norli

Barnebok

Jakob og Neikob

Denne gangen har vedkongen Mytting lagt fortellingen
til sine hjemtrakter i Gudbrandsdalen, nærmere
bestemt den fiktive fjelldalen Buvollen mellom Fåvang
og Tretten.

Kari Stai

Sakprosa

(Samlaget)

●●Forfatter: Anne
Bitsch

«Jakob og Neikob og Alle andre»

●●Kari Stai er ute
med bok nummer
fem i serien om
radarparet med
de geniale
navnene Jakob
(du vet han som
er et ja-menneske) og Neikob
(han som alltid sier nei). Denne
gangen er Neikob lei av å være
den han er, han vil heller være
som Alle Andre. Dermed starter
jakten på denne Alle Andre. Og
hva tror dere skjer når det viser
seg at han faktisk kan bli helt lik
Alle Andre? Alder: Fra 3 år.

Tilbake i gamle dager skjer her en fødsel av det ublide

Roman

slaget. Moren på gården Hekne dør når hun føder et

Jonas Jonasson

siamesisk tvillingpar. Søstrene vokser opp
sammenvokst og lærer seg å veve firehendig.
De er flinke, de selger godt, og betalingen skjer gjerne i
sølv. Så dør den ene; den andre må følge etter. Faren
vil bøte på familiens grumme skjebne og gir både
sølvtøy og penninger til støpingen av to nye
kirkeklokker.
Gjennom hundreårene oppstår en
egen mytologi omkring disse klokkene med den

Følger opp
Hundreåringen
«Hundreogettåringen som
tenkte at han tenkte for mye»
(Vigmostad &
Bjørke)
●●Den første
boken om
hundreåringen
Allan Karlsson ble
en stor bestselger også her i
Norge. Nå sitter han på Bali og
teller ned til 101-årsdagen sin - og
kjeder seg like mye som han
gjorde før han hoppet ut av
vinduet på gamlehjemmet for et år
siden. Men da vennen Julius gir
ham en luftballongtur i bursdagsgave, blir det fart på sakene. For
de kræsjlander midt i Det indiske
Roman

Terningkast 6

Lars Saabye Christensen
«Byens spor. Maj»

(Cappelen Damm)
●●VG anmeldte
denne tidligere i
uken - og vi bare
minner om det
anmelder Sindre
Hovdenakk skrev:
«Lars Saabye
Christensen strør
om seg med
finslipte litterære
gullkorn, spreke ordleker og
overraskende assosiasjoner i
denne praktfulle romanen.» Dette
er andre bok i trilogien «Byens
spor». Saabye Christensen skal
visstnok ha kommet til forlaget sitt
og sagt at han hadde skrevet
ferdig en trilogi i hemmelighet. De
klyper seg fortsatt i armen, så
overrasket ble de.

MYTTING
PÅ HUGGET!

GULLEGG: Lars Mytting vant Bokhandlerprisen for sin forrige roman «Svøm med dem
som drukner». Nå mener VGs anmelder at han kan ha lagt gullegget med sin nye roman
«Søsterklokkene». Foto: VG

Roman: Klokkene ringer for
oss!

H

an skriver om søsterklokker i
sølv, men det kan godt tenkes
Lars Mytting har lagt selve
gullegget med sin nye roman.
Forfatteren er på hugget fra
første setning og slipper aldri
taket på leseren.

Denne gangen har vedkon-

gen Mytting lagt fortellingen til sine
hjemtrakter i Gudbrandsdalen, nærmere
bestemt den fiktive fjelldalen Buvollen
mellom Fåvang og Tretten.
Tilbake i gamle dager skjer her en
fødsel av det ublide slaget. Moren på
gården Hekne dør når hun føder et
siamesisk tvillingpar. Søstrene vokser
opp sammenvokst og lærer seg å veve
firehendig.
De er flinke, de selger godt, og betalingen skjer gjerne i sølv. Så dør den ene; den
andre må følge etter. Faren vil bøte på
familiens grumme skjebne og gir både
sølvtøy og penninger til støpingen av to
nye kirkeklokker.
Gjennom hundreårene oppstår en

egen mytologi omkring disse klokkene
med den merkelige klangen.
Romanen tar ordentlig fatt når hovedpersonen Astrid Hekne introduseres, og vi
er i 1880-årene. Astrid er en frisk og uredd
jente, med fortid som gårdstaus på
prestegården, der hennes mannlige
antipode, den ugifte presten Kai Schweigaard holder hus.

Dynamikken mellom de to er en viktig
motor i romanen. Relasjonene kompliseres når arkitekten og kunstneren Gerhard
Schønauer dukker opp. Han er utsendt fra
Dresden på en kulturell redningsaksjon
for å nedtegne Buvollen stavkirke og
administrere demonteringen. Kirken skal
gjenoppbygges i Tyskland. Må klokkene
følge med?
Med effektiv dramaturgi driver Mytting
historien fremover. Sentralt står rivingen
og utfraktingen av gammelkirken,
byggingen av den nye, og ikke minst
kjærlighetsforholdet som utvikler seg
mellom Gerhard og Astrid. Andre elementer er en forsvunnet Hekne-vevnad og en

Lars Mytting
«Søsterklokkene»
Gyldendal
●●445 sider
●●Gyldendal

*!9#;5:

gammel kirkedør med spektakulære
dragemotiver.

Skildringen av det som skjer når kirken

rives og fraktes vekk – og de dramatiske
etterdønningene i kjølvannet av dette – er
stor og briljant fortellerkunst.
Myttings kunnskaper og dype forståelse
av fjellfolkets livsvaner, ordforråd,
talemåter og trosforestillinger forsterker
også romanens troverdighet. Man er aldri i
tvil om at Mytting vet hva han skriver om.
Hans besnærende og stødige prosa er
sterkt farget av eventyrets og sagnlitteraturens fortryllelser. Den er suggestiv,
livsnær og virkelighetstro: En virkningsfull legering av faktakunnskaper, dikterisk
fantasi og solid språklig håndverk.

Noen steder blir persontegninger og

enkeltsituasjoner vel summariske. Her
finnes også partier som flørter med det
melodramatiske, særlig mot slutten.
Men som første bind i en påtenkt trilogi
er «Søsterklokkene» en mer enn lovende
begynnelse!

●● Tittel: «Brev til en
ufødt datter. Om frihet,
sex og søsterskap»
●●Forlag: Spartacus

F

●●Sider: 110 sider

jorårets bok, «Går du nå, er du ikke
lenger min datter», slo inn i offentligheten med stor kraft, gjennom
utleverende skildringer av egen
familie og personlige oppveksterfaringer.

Grepet denne gang er annerledes.
Den nye boken består av en rekke
brev til en oppdiktet datter, Emma, etter den
russiske anarkisten Emma Goldman, som av
en partikamerat på fest skal ha sagt at det
ikke passet seg for en leder å danse. Til det
skal Goldmann ha svart: «Hvis jeg ikke får
danse, er det ikke min revolusjon».
Det er for så vidt ikke mye dans i Anne
Bitsch nye bok. Men hun sier flere steder at
brevene er født av et ønske om endring og
håp. «Et ønske om at vi som ga dere livet,
etterlater en verden som er bedre enn den
dere ble født inn i». Hun vil skrive om
friheten, ikke bare friheten den enkelte
forsøker å skape for seg selv, men den
friheten vi befinner oss i når vi strekker oss
ut og inn i et større fellesskap.

Få kan skrive om overgrep mot kvinner

som Anne Bitsch. I boken er det mange
tråder til fjorårets bok. Hun har samtidig en
stor kunnskapsbase, gjennom sitt doktorgradsarbeid har Bitsch fulgt mer flere
hundre avgjørelser i lagretten og observert
21 rettssaker i Norge i årene.

Her er skildringer fra norske rettssaler

som gjør inntrykk – om kvinners bøyde
hoder, ryggen som ser ut til ikke å kunne
bære kroppen, om angstsvette, skjelvende
hender og føtter – når kvinner har måttet
fortelle om overgrep og voldtekt. Som
observatør så Bitsch det dommerpanelet
ikke så. Bitsch gir også effektive riss av
lovverket.

Slik sett er dette en nyttig og lærerik bok.

Samtidig er hun fortsatt personlig, beskrivelsen av en voldtekt hun opplevde tidlig i
20-årsalderen er med, med refleksjoner
rundt måten hun den gang reagerte og de
råd hun vil gi i dag. Hun smeller til med
mange eksempler på hvordan ansvaret for
overgrep og mishandling legges over på
kvinnen.

Etter #metoo og #jegharopplevd

kommer Bitsch med mange gode observasjoner. Hvor frigjørende er det å stå fram med
personlige historier i offentligheten? Hva
skjer når historiene overtas av mediene og
rettssystemet? Oppstår nye former for
undertrykking, hva kan gjøres videre. Boken
minner om en god, gammeldags debattbok
– der leseren kan være hjertelig uenig, men
samtidig finne gode og lærerrike passasjer.
Tekstmessig spriker den i flere retninger,
men Boken inspirerer også.

Anmeldt av: Arne Hugo Stølan

Anmeldt av: Guri Hjeltnes

merkelige klangen.
Romanen tar ordentlig fatt når hovedpersonen Astrid

vevnad og en gammel kirkedør med spektakulære

Hekne introduseres, og vi er i 1880-årene. Astrid er en

dragemotiver.

frisk og uredd jente, med fortid som gårdstaus på
prestegården, der hennes mannlige antipode, den

Skildringen av det som skjer når kirken rives og fraktes

ugifte presten Kai Schweigaard holder hus.

vekk - og de dramatiske etterdønningene i kjølvannet
av dette - er stor og briljant fortellerkunst.

Dynamikken mellom de to er en viktig motor i

Myttings kunnskaper og dype forståelse av fjellfolkets

romanen. Relasjonene kompliseres når arkitekten og

livsvaner, ordforråd, talemåter og trosforestillinger

kunstneren Gerhard Schønauer dukker opp. Han er

forsterker også romanens troverdighet. Man er aldri i

utsendt fra Dresden på en kulturell redningsaksjon for

tvil om at Mytting vet hva han skriver om. Hans

å nedtegne Buvollen stavkirke og administrere

besnærende og stødige prosa er sterkt farget av

demonteringen. Kirken skal gjenoppbygges i Tyskland.

eventyrets og sagnlitteraturens fortryllelser. Den er

Må klokkene følge med?

suggestiv, livsnær og virkelighetstro: En virkningsfull

Med effektiv dramaturgi driver Mytting historien

legering av faktakunnskaper, dikterisk fantasi og solid

fremover. Sentralt står rivingen og utfraktingen av

språklig håndverk.

gammelkirken, byggingen av den nye, og ikke minst
kjærlighetsforholdet som utvikler seg mellom Gerhard

Noen steder blir persontegninger og enkeltsituasjoner

og Astrid. Andre elementer er en forsvunnet Hekne-

vel summariske. Her finnes også partier som flørter
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med det melodramatiske, særlig mot slutten.
Men som første bind i en påtenkt trilogi er
«Søsterklokkene» en mer enn lovende begynnelse!
Roman: Klokkene ringer for oss! Lars Mytting
«Søsterklokkene»
Gyldendal
445 sider Gyldendal
:
© VG
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Les hele nyheten på http://ret.nu/ocaurXbi
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Praktfull historisk roman
 Adresseavisen. 24.08.2018. Side: 42
STEIN ROLL

Sjenerøs fortellerkunst satt inn i en bygderamme fra

42
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1880-tallet, om to magiske kirkeklokker, om den
egenrådige, unge kvinnen Astrid og hennes to
tilbedere; presten Kai og den tyske arkitektstudenten
Gerhard.
Den syv hundre år gamle stavkirken i Butangen i
Gudbrandsdalen fikk to klokker til minne om søstrene
Halfrid og Gunhild Hekne, som var sammenvokst fra
hoftene og ned. To kvinner som laget magi med veven.
Masse sølv ble støpt i dem, for Hekne-gården var av
det storslåtte slaget, i ei bygd som ble, som
århundrene gikk, overbefolket og med uår og
matmangel. Her er det presten Kai Schweigaard har
satt seg fore å bekjempe fattigdom, avmakt og
brennevinstrøst. Og formidle Guds ord. På
prestegården jobber 19-årige Astrid Hekne, som
presten dirrer av begjær etter.
Mytting har skapt en sterk kvinneskikkelse i Astrid, hun
fremstår som et komplekst og troverdig bekjentskap,

Følger opp storselger på beste vis: Lars Mytting har skrevet en overbevisende, velskrevet og underholdene roman. Foto: FOTO KRISTIN SVORTE

Praktfull historisk
roman
Sjenerøs fortellerkunst satt inn i en bygderamme fra
1880tallet, om to magiske kirkeklokker, om den egenrådige,
unge kvinnen Astrid og hennes to tilbedere; presten Kai og
den tyske arkitektstudenten Gerhard.
Den syv hundre år gamle stav
kirken i Butangen i Gudbrands
dalen fikk to klokker til minne
om søstrene Halfrid og Gunhild
Hekne, som var sammenvokst
fra hoftene og ned. To kvinner
som laget magi med veven.
Masse sølv ble støpt i dem, for
Heknegården var av det stor
slåtte slaget, i ei bygd som ble,
som århundrene gikk, over
befolket og med uår og mat
mangel. Her er det presten Kai
Schweigaard har satt seg fore å

bekjempe fattigdom, avmakt og
brennevinstrøst. Og formidle
Guds ord. På prestegården job
ber 19årige Astrid Hekne, som
presten dirrer av begjær etter.
Mytting har skapt en sterk
kvinneskikkelse i Astrid, hun
fremstår som et komplekst og
troverdig bekjentskap, og da den
unge arkitektstudenten Gerhard
Schönauer ankommer Butangen
for å tegne og administrere
nedbyggingen av den iskalde

Vart og fint om kunstens
forvandlende kraft
Roman om krigsårene som på
like stillferdig som fortrinnlig
vis lar enkeltmenneske beholde
sin verdighet, om det nå velger
rett eller galt når det gjelder
som mest.
Så lenge krigen raser er det ikke
godt å vite hvem som er, og
hvem som ikke er, forræder.
Det vet en ikke før historien
skrives. Og som vi vet, den
skrives av seierherrene.
I 1945 hersket liten tvil om
hvem forræderne var, og i den
bygda som er åsted for Gaute
Heivolls nye roman var det 68 av

dem. Det visste man, for stedets
kjøpmann, Gerhard Andresen
hadde ført liste. Kjøpmannen
hadde en liste til. På den sto ikke
så mange navn, men de som sto
der havnet i nazistenes
torturkamre, hvor de ble plaget
til de røpet navnet på andre
motstandsmenn.
Sentralt i denne fortellingen
om skyld og, med tiden: Soning,
står guttungen Andreas.
Jeg kan ikke komme på at
Gaute Heivoll noensinne har
skildret annet enn ganske still
ferdige mennesker, og i likhet
med sine sambygdinger og alle

stavkirken, som en professor i
Dresden har kjøpt, fordi presten
ønsker å bygge en ny kirke. De
malmfulle klokkene skal være
med på kjøpet, men også den
førkristne, norrøne portalen
med den gigantiske ormen,
Fenrisulven og Odins ravner,
skal spille en viktig rolle i dette
dramaet.
Astrid velger Gerhard, hun blir
gravid, til prestens fortvilelse.
Og presten har også allmuen å ta

andre som befolker dette fine
forfatterskapet, er Andreas også
en stillfaren kar.
På Gerhard Andersens liste
over Quisling og Det tredje
rikets medløpere, står også
Andreas sin far. Det er ikke godt,
og det skyter en kile inn mellom
far og sønn.
I guttens hverdag finnes det
likevel et lys, og dette skinner så
sterkt, både over ham og det lille
samfunnet, at det i lykkelige
øyeblikk visker ut avstanden
mellom folk. Det er musikken.
Andreas spiller harmonium, og
det så vakkert og følsomt at han
snart overtar organistkrakken i
kirka. Allerede i krigens første år
får han profesjonell under
visning, og innen fredsvåren
opprinner, går han på konserva
toriet i Oslo.

hensyn til; det murres da ben
kene blir båret ut av kirken,
benker med navn til stolte
gårdsbruk:«spenningen var
som før en henrettelse». Hand
lingen tar etter hvert en drama
tisk vri, nærmest en krimeffekt,
det tilspisser seg rundt bort
føringen av kirkeklokkene, det
skjer ulykker og dødsfall. Tre
kanthistorien med Astrid, Kai og
Gerhard spinner videre med
økende styrke.
Myttings roman er overbevi
sende, velskrevet og underhold
ende. Litt gammeldags i stilen,
og kan minne litt om trøstes
løsheten og fattigdomsbeskri
velsene i Amalie Skrams «Helle

«Det var litt
vemodig å ta
avskjed med boken,
som har en
umiddelbar søken
etter et stort
publikum i seg.»
Dette er en roman om de store
motsetningene som skiller
nabo fra nabo, venn fra venn, og
ektefolk. Ødeleggende for et lite
lokalsamfunn. Forfatteren går
inn i dette samfunnet med et
skarpt blikk for den smerte
motsetningene påfører alle
involverte.
Samtidig kan han, som ingen
andre, omfatte dem alle med
medmenneskelighet. Gaute
Heivolls prosa ånder av velvilje,
ømhet og menneskekjærlighet.
Riktignok må undertegnede
innrømme en tidvis utmattelse
ved all denne mildheten, men
det handler om undertegnede
. La ikke det tale mot verken
roman eller forfatter.
Som få andre har Heivoll maktet
å vise hvordan destruktive
krefter kan ramponere lite
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myrsfolket», som ble skrevet på
den tiden da denne romanen
henter sin handling fra. Men
forfatteren har skjønt at episke
behov skal dekkes, så her kom
mer leseren til dekket bord! Det
slår en puls i nesten hver eneste
setning, men også døden er
høyst nærværende og den
mørke driften i menneskene
legger ikke forfatteren skjul på.
Det var litt vemodig å ta avskjed
med boken, som har en umid
delbar søken etter et stort publi
kum i seg.
Anmeldt av STEIN ROLL

Bok
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Sang for 68
forrædere

Gaute Heivoll
Tiden Norsk
Forlag

samfunn, og hvordan kunsten
kan hele det.
Anmeldt av FARTEIN HORGAR

og da den unge arkitektstudenten Gerhard Schönauer
ankommer Butangen for å tegne og administrere

Myttings roman er overbevisende, velskrevet og

nedbyggingen av den iskalde stavkirken, som en

underholdende. Litt gammeldags i stilen, og kan minne

professor i Dresden har kjøpt, fordi presten ønsker å

litt om trøstesløsheten og fattigdomsbeskrivelsene i

bygge en ny kirke. De malmfulle klokkene skal være

Amalie Skrams «Hellemyrsfolket», som ble skrevet på

med på kjøpet, men også den førkristne, norrøne

den tiden da denne romanen henter sin handling fra.

portalen med den gigantiske ormen, Fenrisulven og

Men forfatteren har skjønt at episke behov skal dekkes,

Odins ravner, skal spille en viktig rolle i dette dramaet.

så her kommer leseren til dekket bord! Det slår en puls
i nesten hver eneste setning, men også døden er høyst

Astrid velger Gerhard, hun blir gravid, til prestens

nærværende og den mørke driften i menneskene

fortvilelse. Og presten har også allmuen å ta hensyn til;

legger ikke forfatteren skjul på. Det var litt vemodig å ta

det murres da benkene blir båret ut av kirken, benker

avskjed med boken, som har en umiddelbar søken

med navn til stolte gårdsbruk:«spenningen var som før

etter et stort publikum i seg.

en henrettelse». Handlingen tar etter hvert en
dramatisk vri, nærmest en krimeffekt, det tilspisser seg

"«Det var litt vemodig å ta avskjed med boken, som har

rundt bortføringen av kirkeklokkene, det skjer ulykker

en umiddelbar søken etter et stort publikum i seg.»"

og dødsfall. Trekanthistorien med Astrid, Kai og
Gerhard spinner videre med økende styrke.
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Lars Mytting: «Foran skrivemaskinen er jeg fortsatt like
urolig. Skremt.»
 Aftenposten - Login. 23.08.2018 16:29
Kjersti Nipen

Lars Mytting solgte over en million bøker verden
rundt. Så stoppet skrivingen opp. Hva gjør en forfatter
da? Ringebu, Gudbrandsdalen.
Før Hel ved tok fyr, før Svøm med dem som drukner
reiste verden rundt, var Lars Mytting en forfatter som
så mange andre: Med hyggelige anmeldelser og få
lesere. Livsstilen var deretter. Helt på kanten. Ett år
tjente han 60.000 kroner. Det neste 25.000. Samtidig
hadde familien huslån og tvillinger. Heldigvis hadde
kona jobb. Men det er klart, det var knapt.
- En går aldri helt under. Men det setter seg veldig i
kroppen å ha vært så blakk. Det er vanskelig å fri seg
fra det igjen. Man må bruke alle små sjanser, dra til
Jevnaker for å kjøpe den og den delen til en maskin,
reparere, spare de pengene. Og så ryker det igjen etter
en stund, sier Lars Mytting.
Han oppsummerer:
- Det tar mye tid å være blakk. Men samtidig er det en
sunnere erfaring for en familie enn alltid å ha hatt det
greit.
Suksess over natten
Han er ikke blakk lenger. I 2011 kom Hel ved inn fra
sidelinjen og skapte årets sensasjon i Bok-Norge. Lars
Mytting hadde beskrevet vedfyring, tørketeknikker og
stabling på en slik måte at folk så tvers gjennom
boksidene og rett inn i den norske folkesjelen.
Det var stort. Internasjonalt ble det enda større.
Slikt betaler seg, selvfølgelig. Men det koster også litt.
Man må lære å si nei. Sette av tid til seg selv og
skrivingen. Mytting var mer av typen som sa ja, satte
av en hel måned til å svare på brev - og hele år til å

svare på intervjuer. Hundrevis av dem.
En dag kom døtrene hans hjem fra skolen og fant
Robert Crampton fra The Times sovende på sofaen i
stuen, uten å bli det minste overrasket. De bare hilste
pent og begynte på leksene som vanlig. En annen dag
kom Dagsavisen på besøk til Elverum for et
portrettintervju. Mytting lovet at han kunne snakke om
alt. ALT. Bare ikke ved, vær så snill.
- Jeg var ganske «kjei», som vi sier i dalen, av alt ståket
med Norwegian Wood. Det hang ved i mange år.
Med Svøm med dem som drukner, også den en
internasjonal hit, har han passert 1,1 millioner solgte
bøker.
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seg å være den aller dypeste, sier Mytting.

vrient.
Han begynte å se på steinrøysene og laftehusene i
Skrivingen sto i stampe

hjembygda og spørre seg om dagliglivet til
oldeforeldregenerasjonen. Hvordan ordnet de seg, i en

Svøm med dem som drukner hadde vært som en

tid der Norge var et av Europas fattigste land? Og

magnet for ymse kuriosa og inntrykk forfatteren hadde

kunne alt dette bindes sammen, bli til en større

samlet seg opp gjennom en årrekke, fra krigshistorie til

fortelling som liksom rommet bygdas lynne?

jaktgeværer.
* Les også A-magasinets intervju med Trude Marstein:
Mytting har alltid vært utålmodig etter å finne ut av

«Jeg var banal, uengasjert og uinteressant»

den fysiske verden. I ungdomsårene pleide han å haike
seks mil til Lillehammer for å kjøpe lesestoff på

Mystisk klokkeklang

Bruktboka. I bladet Svensk Jakt leste han om hvordan
de pleide å grave ut valnøttrær til geværkolber. Noen av

Overbygningen til sin nye roman Søsterklokkene fant

trærne var så gamle at de fant innkapslede splinter fra

han i sagnet om kirkeklokkene i bygda. Folk har i

Napoleonskrigen inni dem.

mange hundre år undret seg over den uvanlig sterke
klangen fra Ringebu kirke, med klokker så malmfulle at

- Trær med slike splinter ble faktisk hele kjernen i

ringeren får hørselsskader.

plottet i Svøm. Jeg er veldig glad i å samle slik
informasjon. Men etter Svøm kjentes det som om

Sagnet forteller at klokkene ble skjenket av faren til to

brønnen var tom. Jeg hadde brukt opp alt jeg hadde av

sammenvokste tvillinger, i en bønn til høyere makter

den typen inntrykk og fantasi, sier Mytting.

om at søstrene måtte få dø samtidig. Da man senere
skulle sende en av klokkene til Christiania, for at den

I et halvt års tid satt han med en bok han ikke fikk

berømte klangen skulle berike klokkespillet i

dreis på. Starten var god, slutten enda bedre, men det

hovedstaden, sank farkosten til bunns under overfarten

midt imellom var ikke til å få skikk på.

på Mjøsa.

- Jeg fikk ikke tak på hva som egentlig var historien.

Det var neppe slik det egentlig skjedde. Mytting har
gransket både kirkebøker og andre kilder og funnet

Hva gjør en forfatter da? For Mytting lå svaret så nær

minst fem ulike opphav som har smeltet sammen i én

at det var vanskelig å få øye på. Han måtte hjem. Helt

historie. Derfra har forfatteren gjort slik muntlige

hjem. En dag tok han den amerikanske

fortellere har gjort i generasjoner før ham: Diktet videre,

forfatterkollegaen David Vann, som var på besøk på

til en hel slekts- saga fra brytningstiden på 1800-tallet.

Lillehammer, med på en kjøretur i hjemtraktene i sitt
røde, gamle vrak av en Volvo 850.

- Dypest sett er dette en beretning om en slekts
adskillelse. Om krefter som kan skille oss ad og som

Da kjente han hvordan fortellergleden boblet rundt

kan bringe oss sammen igjen, oppsummerer Mytting.

hver sving. Alle disse små historiene han var vokst opp
med, knyttet til steder og folk i Ringebu, om rariteter,

* Det var ikke plass til en moderne kirke på

morsomheter, vitnemål om lokal trass. Mytting kaller

branntomten i Hønefoss. Da fikk arkitekten en god idé.

det bygdas felleseie.
- Er det annerledes å skrive bok etter en slik suksess?
- Det er jo ikke bare én brønn man har å fortelle fra. Det
er flere. Man må bare finne en ny brønn. Og dette viste

- Nei, ikke når jeg sitter foran skrivemaskinen. Da er jeg
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- Man merker jo det, når man tar på ho, at dette er noe
mye mer enn gammelt, kaldt støpegods. Jeg ser det

- Skremt for hva?

mer som en gestalt som har en vilje, et snev av sjel
eller en egen aura rundt seg.

- At det ikke skal bli bra. At jeg ikke skal finne kjernen i
historien. Det er som jeg ikke finner opp historien, men

Han beskriver hvordan klokkeklangen kan virke så

at den eksisterer utenfor meg, og at jeg har ansvaret

sterkt i mennesker.

for å fortelle den.
- Hva tror du på selv?
Noen ting er blitt lettere. Mytting har begynt å kjenne
igjen svingningene i skrivearbeidet. Faser med feilslått

- Jeg tror på at det finnes mekanismer... begynner

entusiasme, andre der alt stopper opp. Da blir han

Mytting, men arresterer seg selv for å ty til tekniske

forbanna. Uregjerlig sur, som han sier.

begreper i forsøket på å beskrive dette ubeskrivelige.

- Som om historien er en sta stubbe som ikke vil opp

Men det dreier seg om hvordan vi opplever at noe,

av jorden. Det er en fysisk påkjenning, som om jeg går i

kanskje en uforløst vilje, kan henge igjen etter en

selvforsvar, tvinges inn i en dypere form av

person, for eksempel i en gammel bygning. Eller en

oppfinnsomhet.

klokke.

Heldigvis kommer også de artige fasene, fulle av

- Kanskje er det bare fordi vi kjente personen, og vet

overskudd, der forfatteren får leke seg med stoffet. I

hva han eller hun ville ha gjort ut av livet. Men det er

Søsterklokkene gir det seg utslag i underfundige

som om ett eller annet følger litt med på hva som skjer.

digresjoner og fantasifulle ord. Til denne boken har han
for eksempel funnet opp nyord som «skråpånatta»,

Lars Mytting sto til konfirmasjon her i stavkirken, i grå

«vasslosen», «kvartstaur» og «helgenskurv».

terylenedress og «tvangskjemmet hår», slik han
humrende husker det, etter å ha utholdt de

- Helgenskurv?

obligatoriske timer med forberedelser. På de harde
trebenkene fikk han erfare det dagens påloggede

- Grønt irr inni klokkene. Om man skrapte det av, kunne

ungdommer går glipp av: God, gammeldags

man gnure det inn i fett og smøre det på sår, forklarer

kjedsomhet. Stillstand og venting.

Mytting.
- Jeg tror den dæsjen av kjedsomhet man får på et lite
Så ler han.

sted, kan være veldig fruktbar. Da må man innover
isteden, sitte og pønske og drømme, sier han.

- Det er et helt fritt diktet ord.
Som ung satt han under himlingen og studerte det han
Da klokken klang

senere lærte het epitafer; plaketter med bilder og
gravskrifter, korte beretninger om liv som virket så

Vi tar likevel trappene opp for å ta helgenskurven

annerledes enn det vi lever.

nærmere i øyesyn. Om stemningen der nede i
stavkirken er sakral, er den mer mystisk og

- Det var en nysgjerrighet der. Den samme formen for

spøkelsesaktig her oppe, hvor tynne striper av sol

nysgjerrighet sprang senere ut i trangen til å fortelle og

trenger gjennom glipene i treverket. Mytting legger

fargelegge beretningene med ting som er snodige eller

hånden inntil det aller helligste. Klokken.

litt ugjennomtrengelige.
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- Den dårligste tida du kan tenke deg, egentlig. Men
derfra gikk det egentlig ganske mye lettere enn jeg

Riktignok tok det tid å ta denne trangen på alvor. I

trodde.

mange år drømte han om å skrive bøker, mens han i
praksis drev med helt andre ting. Journalistikk,

Sparer fortsatt på kronene

forlagsarbeid, mye mekking på motorer. Halve
pekefingeren røk en dag i militæret, da han skulle rense

Ennå har han ikke vent seg til å bruke penger. Han

kjedet på motorsykkelen litt kjapt. Svampen hektet seg

unnskylder seg med at han får lønn bare hvert fjerde år

fast.

og fortsatt føler han må være litt forsiktig. Lenge etter
Hel ved-suksessen var et faktum, vasket familien opp

- Det går på en tiendedel av et sekund, det. Så var

for hånd mens de trålet Finn.no etter brukte

fingeren borte.

oppvaskmaskiner. Nå øver Mytting seg på å gi litt mer
slipp. Som når plentraktoren slår seg vrang, atter en

Den gang hadde man akkurat gått over fra dreieskiver

gang.

til tastafoner. Mytting husker hvordan han gikk inn for å
ringe sykebilen. Han la røret under øret og strakte frem

- Jeg hadde overhalt motoren selv. Skiftet lager i

pekefingeren som ikke var å finne.

klippeaggregatet. Og så kom den samme motorfusken
tilbake. Flottøren, den som justerer bensintilførselen,

- Fantomsmertene var borte etter en tre-fire år. Og vet

forteller Mytting og forklarer utførlig om rust og

du hvordan de renser slike sår?

hosting og motorens uling.

Mytting har alltid vært glad i sånt, snåle fakta han kan

Så slo det ham: Han kan jo bare kjøpe en ny

fortelle videre. Som dette, at legen tok en potetbørste

plentraktor.

med hard, hvit nylonbust, tok hånden i armkroken og
skuret såret rent.

- Det kostet jo en formue. Men ja, ja. Da beholder jeg
denne. In the rest of my grasklipping days.

- Opp og ned som en lortete grønnsak.
Image info:
* Suksessforfatter Zeshan Shakar: - Vi bor i samme by.
Men ferdes i våre egne bobler og vet veldig lite om de

Å være slagferdig har alltid stått høyt i kurs i bygda. Nå

andres liv.

har Lars Mytting skrevet seg inn i den muntlige
fortellertradisjonen i hjembygda Ringebu, brukt lokale

Heldigvis lærte han touchmetoden i åttendeklasse. Nå

sagn og myter og diktet videre på dem.

har han modifisert teknikken, lært å la langfingeren slå
over på tastaturet.

Turistene strømmer hver dag til kirken i Ringebu. Men
bare noen få slipper inn hit, i klokketårnet.

- Hvorfor tok det så lang tid før du skrev for alvor?
Mytting slår opp vinduene i kirketårnet og skuer utover
- Det var veldig mye selvkritikk. Jeg manglet troen på

bygda, slik fotografen ønsker. Men etterpå skjemmes

at det skulle bli til noe.

han litt. - Det er en posisjon jeg egentlig ikke synes jeg
har rett til å innta, noe jeg forbinder med den som eier

Han var 34 år før det ble til noe. Da satte han seg ned

et hus. Og dette er det mest hellige stedet av alle. Man

og skrev Hestekrefter, samme år som tvillingdøtrene

tuller ikke med det.

ble født.
Turister strømmer fra hele verden til stavkirken på
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Ringebu fra ca. 1220, en av 28 gjenværende stavkirker i
Norge. I Lars Myttings roman ligger stavkirken i fiktive

Oppført med i underkant av 1,1 million kroner i inntekt

Butangen, men mye annet er likt.

og 4,5 millioner i formue i ligningen for 2016.

Klokkene i Ringebu ringer så sterkt at klokkeren fikk

Nå aktuell med romanen Søsterklokkene.

hørsel- og kranieskader. I samarbeid med
riksantikvaren ble det bygget et lyddempet rom for

Keywords:

klokkeren. - Jeg tror behovet for en forklaring har gitt
opphav til sagnet, sier Lars Mytting.

Litteratur

Som ung satt Lars Mytting og studerte det han senere

Bøker

lærte het epitafer; plaketter med bilder og gravskrift,
korte beretninger om liv som virket så annerledes enn

Roman

de vi lever.
Klokker
Klokkene i Ringebu ringer så sterkt at klokkeren fikk
hørsel- og kranieskader. I 2013 ble det nedlagt forbud

© Aftenposten - Login

mot manuell ringing. I samarbeid med Riksantikvaren

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler

ble det bygget et eget, lyddempet rom for ringeren, slik

må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

at de nå er i bruk igjen. - Jeg tror behovet for en

fra Retriever eller den enkelte utgiver.

forklaring på den sterke klangen har gitt opphav til

Se webartikkelen på http://ret.nu/XD4g3Ri7

sagnet, sier Lars Mytting.
Det lukter varm tjære av veggene i stavkirken. Lars
Mytting går rundt og tar på alt, tar inn fornemmelsen
av ting. Det kommer godt med i skrivingen. - Ja, det er
nok en dårlig bevart hemmelighet at jeg må skrive mer
om Hekne-slekta. Det tar mer enn en generasjon å
fullbyrde sagnet og profetiene romanen forteller om.
Fact-box:
Lars Mytting (50)
Forfatter.
Født i Ringebu, bosatt på Elverum.
Debuterte med Hestekrefter i 2006.
Har gitt ut Vårofferet (2010), Hel ved (2011) og Svøm
med dem som drukner (2014).
Har solgt ca. 740.000 bøker i utlandet og ca. 360.000 i
Norge.
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Lars Mytting får femmer i VG for sin nye bok
Søsterklokkene
 Gudbrandsdølen Dagningen. 23.08.2018 15:36
Kjersti Haugtrø

Lars Mytting kan ha lagt gullegget med sin nye roman
Søsterklokkene, skriver VGs anmelder Arne Hugo
Stølan og gir boka terningkast 5. Lars Mytting har lagt
handlingen i romanen til en fiktiv fjelldal mellom
Fåvang og Tretten.
Boka handler om mytologien som oppstår rundt to
siamesiske tvillinger, og kirkeklokkene som ble oppkalt
etter dem. Bokas hovedhandling finner sted på 1880tallet med hovedpersonen gårdstausa Astrid Hekne og
presten Kai Schweigaard. Historien dreier seg rundt
etterdønningene når kirken rives og fraktes vekk for å
gjenoppbygges i Tyskland.
Det er særlig Myttings kjennskap til Gudbrandsdalen
som fremheves av anmelder Arne Hugo Stølan.
"Myttings kunnskaper og dype forståelse av fjellfolkets
livsvaner, ordforråd, talemåter og trosforestillinger
forsterker også romanens troverdighet. Man er aldri i
tvil om at Mytting vet hva han skriver om. Hans
besnærende og stødige prosa er sterkt farget av
eventyrets og sagnlitteraturens fortrollelser. Den er
suggestiv, livsnær og virkelighetstro: En virkningsfull
legering av faktakunnskaper, dikterisk fantasi og solid
språklig håndtverk," skriver anmelderen og kaller boka
en lovende begynnelse i en påtenkt trilogi.
Fredag møter Lars Mytting lokale lesere på Ringebu
bibliotek:
© Gudbrandsdølen Dagningen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/8LC61iXZ
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Venter storinnrykk i Ringebu når Mytting slipper ny bok
 Gudbrandsdølen Dagningen. 23.08.2018 15:34
Kari Utgaard

Biblioteksjef Ellinor Brænd oppfordrer folk til å droppe
ullgenseren når Lars Myttings nyeste roman lanseres
på biblioteket i Ringebu fredag kveld. RINGEBU:
Biblioteksjefen venter stappfullt hus når Lars Mytting
skal bokbades på hjemmebane.
"Søsterklokkene" er ifølge forfatteren selv den mest
lokale boka han har skrevet. Handlingen foregår på
slutten av 1800-tallet, og romanen er breddfull av navn
og steder gudbrandsdøler vil dra kjensel på.
- Det er den fineste boka Lars har skrevet, sier Brænd,
som kaller romanen "stor litteratur".
- Åpningen er kanon! Han er innom så mange ting
undervegs. Du lurer på om han greie å dra sammen
alle de løse trådene. Og det gjør han. Jeg trodde på alt!
Brænd har kjøpt inn noen ekstra eksemplarer av boka
til biblioteket, men tror ikke det blir lang kø for å låne
den.
- Jeg tror dette er ei bok folk vil kjøpe selv, sier hun.
Bokhandler Christian Asphoug ved Ringebu Libris har
alene kjøpt inn 900 eksemplarer av "Søsterklokkene".
- Jeg har aldri hørt om noen bokhandel som har bestilt
så mange bøker før, sier Julie Kalager i Gyldendal
forlag til GD.

boklanseringen. Dette bildet er fra åpningen av det nye
biblioteket.
© Gudbrandsdølen Dagningen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/cuj3ZVBb

Forlaget kommer til Ringebu med egen boktilhenger
på lanseringsdagen.
Lars Mytting bokbades av Lillehammers kultursjef
Olav Brostrup Müller samme kveld. Image info:
BOKAKTUELL: Forfatter Lars Mytting lanserer den nye
romanen sin i Ringebu bibliotek, der møterommet er
dekorert med sitater fra bøkene hans.
Biblioteksjef Ellinor Brænd regner med fullt hus på
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Bokanmeldelse: Lars Mytting: «Søsterklokkene». Et gullegg!
 VG Nett. 23.08.2018 13:41
arne hugo stølan

5 Han skriver om søsterklokker i sølv, men det kan
godt tenkes Lars Mytting har lagt selve gullegget med
sin nye roman. Forfatteren er på hugget fra første
setning og slipper aldri taket på leseren.
Denne gangen har vedkongen Mytting lagt fortellingen
til sine hjemtrakter i Gudbrandsdalen, nærmere
bestemt den fiktive fjelldalen Buvollen mellom Fåvang
og Tretten.
Visste du? Mytting har solgt over en halv mill.
vedbøker
Tilbake i gamle dager skjer her en fødsel av det ublide
slaget. Moren på gården Hekne dør når hun føder et
siamesisk tvillingpar. Søstrene vokser opp
sammenvokst og lærer seg å veve firehendig.
Roman
Forfatter: Lars Mytting
Tittel: «Søsterklokkene»
Forlag: Gyldendal
Roman 445 s
Gyldendal
De er flinke, de selger godt, og betalingen skjer gjerne i
sølv. Så dør den ene; den andre må følge etter. Faren
vil bøte på familiens grumme skjebne og gir både
sølvtøy og penninger til støpingen av to nye
kirkeklokker.
Gjennom hundreårene oppstår en egen mytologi
oppstår omkring disse klokkene med den merkelige
klangen.

Vant: Vedboka kåret til Årets bok i England
Romanen tar ordentlig fatt når hovedpersonen Astrid
Hekne introduseres, og vi er i 1880-årene. Astrid er en
frisk og uredd jente, med fortid som gårdstaus på
prestegården, der hennes mannlige antipode, den
ugifte presten Kai Schweigaard holder hus.
Dynamikken mellom de to er en viktig motor i
romanen. Relasjonene kompliseres når arkitekten og
kunstneren Gerhard Schønauer dukker opp. Han er
utsendt fra Dresden på en kulturell redningsaksjon for
å nedtegne Buvollen stavkirke og administrere
demonteringen. Kirken skal gjenoppbygges i Tyskland.
Må klokkene følge med?
Med effektiv dramaturgi driver Mytting historien
framover. Sentralt står rivingen og utfraktingen av
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gammelkirken, byggingen av den nye, og ikke minst
kjærlighetsforholdet som utvikler seg mellom Gerhard
og Astrid. Andre elementer er en forsvunnet Heknevevnad og en gammel kirkedør med spektakulære
dragemotiver.
Skildringen av det som skjer når kirken rives og fraktes
vekk - og de dramatiske etterdønningene i kjølvannet
av dette - er stor og briljant fortellerkunst.
Sjekk: 12 bøker å glede seg til i høst!
Myttings kunnskaper og dype forståelse av fjellfolkets
livsvaner, ordforråd, talemåter og trosforestillinger
forsterker også romanens troverdighet. Man er aldri i
tvil om at Mytting vet hva han skriver om. Hans
besnærende og stødige prosa er sterkt farget av
eventyrets og sagnlitteraturens fortrollelser. Den er
suggestiv, livsnær og virkelighetstro: En virkningsfull
legering av faktakunnskaper, dikterisk fantasi og solid
språklig håndtverk.
Noen steder blir persontegninger og enkeltsituasjoner
vel summariske. Her finnes også partier som flørter
med det melodramatiske, særlig mot slutten.
Men som første bind i en påtenkt trilogi er
«Søsterklokkene» en mer enn lovende begynnelse!
Anmeldt av: Arne Hugo Stølan
Image-text:
GULLEGG: Lars Mytting vant Bokhandlerprisen for sin
forrige roman «Svøm med dem som drukner». Nå
mener VGs anmelder at han kan ha lagt gullegget med
sin nye roman «Søsterklokkene».
© VG Nett
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/H1PuQEuw

Side 148 av 175

Nyheter - Gyldendal Norsk Forlag

Uttak 17.10.2018

Rekordbestilling frå bokhandlaren heime
 Dølen. 23.08.2018. Side: 22-23
GURO VOLLEN

Bokhandlar Christian Asphoug i Ringebu ser ingen

22 TORSDAG 23. AUGUST 2018 DØLEN

grunn til å vera smålåten, når det kjem til lanseringa
av den nye romanen til Lars Mytting.

DØLEN TORSDAG 23. AUGUST 2018 23

Gjensyn med Blest på Rudi

Teater ved Sikkilsdalseter
Lørdag og søndag er det
uteteater ved Sikkilsdalseter i Skåbu.
SIKKILSDALEN: Godt over 100 biletter er solgt til forestillinga «Fjellfolk» ved Sikkilsdalseter lørdag og søndag.

Teaterstykket er skrevet av Ole
Kristian Ødegård og har fått navnet »Fjellfolk». Det omhandler
hvordan familien Sande kom til

Sikkilsdalen med god hjelp av eremitten Jo Gjende på Gjendeosen.

Heidal Amatørteaterlag

Det er selskapet «Rak og Draam»
som samarbider med Heidal
Amatørteaterlag om oppsettinga.

Forestillingen er en beretning om
de folk som Jo Gjende kjente.
Blant andre Sande-familien og
engelskmannen Lord Charles
Bamford. Tre av scenene er spesialskrevet til forestillinga.
TOR LARSEN
tor@dolen.no

Det blåser fra vest på Rudi
gard til helga.
Blest, som består av Paul Hansen, Torbjørn Økland og Calle
Apeland, trådte ut av Vamp i
2015.
Nå har de fått med seg Marie
Klåpbakken fra Vinstra som
fast medlem, med sang og fele,

og har Tore Jamne med på slagverk. De er lørdag tilbake på
Rudi gard, der de spilte for første gang i fjor, under Fårikålfestivalen.
Bandet er i gang med plateinnspilling, og 13 låter er ventet
på plata Blest, som skal være
rett rundt hjørnet. I følge pressemelding i forbindelse med

konserten leverer gruppa i likhet med Vamp et «kystforankret, keltiskinspirert uttrykk»
og at en vil kjenne igjen både
mandolinlinjer og bassgang fra
de tidligere Vamp-medlemmene.
GURO VOLLEN
guro@dolen.no

BLEST: Utgått fra Vamp, og med Marie Klåpbakken på laget, spiller
snarlig plateklare Blest på Rudi gard lørdag. PRESSEFOTO

• Sju år med rock i gågata

Rockeformelen
Han har like godt bestilt 800 eksemplar av

BEST: Han held Lars Mytting som verdas beste forfattar, og vil
helst vera vedas beste til å selje bøkene til sambygdingen Mytting. FOTO: GURO VOLLEN

Søsterklokkene, og reknar med å få god avsetnad på

Landsbyrock riggar seg i
helga til for sjuande gong.
Oppskrifta på arrangementet står fast frå før.
I følge Roy Bjarne Moen hjå arrangøren, er konsert fredag og
laurdag kveld, med unge landsbyrockarar i gågata på dagen
laurdag, ein sikker vinnar.
– Eitt av dei viktigaste måla
våre er å vera ein arena for
unge band og talent, til å prøve
skikkeleg konsertstemning, seier Moen.

Lokale heltar

Dei unge fåvangingane i
Ramblin' Men har etter kvart
fått seg eit brukbart namn, etter mellom anna å ha vunne
prisen Ubarket under Tømmerstock-festivalen i Brumunddal i
fjor.
Dei skal spela laurdag.
– Ta til dømes Ramblin Men,
som har vore med her også før.

boka.

Feedback og spelletid

- Når verdas beste forfattar kjem frå Ringebu, må jo vi
prøve å vera verdas beste til å selja boka også, seier
han.

HEIM: Fåvanging Lars Mytting kjem til Ringebu bibliotek for å lansere den nye romanen, Søsterklokkene, fredag. Laurdag held han foredrag om det historiske materialet
bak boka. FOTO: BJØRN SLETTEN/ARKIV

Rekordbestilling frå bokhandlaren heime
Bokhandlar Christian Asphoug i Ringebu ser ingen
grunn til å vera smålåten,
når det kjem til lanseringa
av den nye romanen til
Lars Mytting.
Han har like godt bestilt 800
eksemplar av Søsterklokkene,
og reknar med å få god avset-

Uvanleg bestilling
Forlaget til Mytting, Gyldendal, er imponert over
butikken i heimkommunen hans.
- Eg har aldri opplevd at èin bokhandel skal ha så
mange bøker, seier Julie Kalager,
informasjonskonsulent i Gyldendal.
Salssjef Jan-Frode Brenna-Hansen seier at større
bokhandlarar vanlegvis tek inn i snitt tjue bøker av ein
forfattar, femti om det er ei storsatsing.
- Det er sjølsagt unnatak der talet varierer, men eit

PALL: Bokhandlaren i Ringebu har tinga besteparten av ein ein pall
med den nye romanen til Lars Mytting. Handlinga er lagt til
Ringebu, og til dels basert på lokale segner. PRODUKTFOTO: GYLDENDAL

• Satsar på stort lokalt sal av Lars Myttings Søsterklokkene

nad på boka.
– Når verdas beste forfattar
kjem frå Ringebu, må jo vi prøve å vera verdas beste til å selja
boka også, seier han.

Uvanleg bestilling

Forlaget til Mytting, Gyldendal,
er imponert over butikken i
heimkommunen hans.
– Eg har aldri opplevd at èin
bokhandel skal ha så mange

bøker, seier Julie Kalager, informasjonskonsulent i Gyldendal.
Salssjef Jan-Frode BrennaHansen seier at større bokhandlarar vanlegvis tek inn i
snitt tjue bøker av ein forfattar,
femti om det er ei storsatsing.
– Det er sjølsagt unnatak der
talet varierer, men eit uttak på
800 bøker eksepsjonelt høgt,
seier Brenna-Hansen.
Han legg til at Ringebu er av

dei som sel mest av Mytting.

Bokbad og foredrag

Fredag blir det signering og
bokbad med forfattaren påRingebu bibliotek.
– Vi kjem med bøker til lanseringsarrangementet
fredag,
men det kan hende noko av
bestillinga må bli frakta med
forlagssentralen, fordi det rett
og slett blir for stort lass, seier

Kalager til Dølen.

Aldri så mange

Sjøl har bokhandlar Asphoug
for ei stund sidan lese boka i
digitalformat, og er sikker på at
den blir ein ny suksess for fåvangingen Mytting, og dermed
stor tru på å få seld bøkene.
Han har aldri før bestilt så
mange bøker av ein forfattar.
Laurdag held Lars Mytting fore-

drag om alt det historiske materialet han har dukka ned i,
under arbeidet med romanen.
Mytting er ikkje berre populær i heimtraktene; til saman
har bøkene hans seld over ein
million eksemplar i 18 land, i
tillegg til Norge, i følge forleggjaren.
Mytting debuterte med romanen Hestekrefter i 2006, og

i 2010 kom Vårofferet. Hel
ved (2011) vart ein bestseljar,
og fekk bokbransjeprisen i
Storbritannia for årets beste
sakprosa. I 2014 fekk han Bokhandlerprisen
for
romanen Svøm med den som
drukner, som vart utgjeve på 15
språk.
GURO VOLLEN
guro@dolen.no

På Landsbyrock får dei ærleg
feedback frå eit skikkeleg konsertpublikum, seier Moen.
Dei får også stå på same scene som Vazelina, som er hovudattraksjon laurdag.
Fredagen startar med irske
Grainne Duffy, og Christian
Lund frå New Zealand/Ringebu.

VAZELINA: Bilopphøggarane frå Toten blir å høyre i gågata i
Ringebu laurdag kveld. Her frå Rondaståk tidlegare i år. FOTO: TONE
SIDSEL SANDEN.

Talentvisning

LANDSBYROCK

Laurdag føremiddag er det dei
yngste av dei unge som slepper
til, og på scena står ulike band i
regi av rock- og bluesklubben
og kulturskulane i Ringebu og
Øyer.
– Det blir tre timar spekka
med musikk, lovar Moen.
Marknadsforeninga i Ringebu
trør til med frukost i gågata frå
morgonen, og sidan går det
slag i slag i landsbyen.

• Laugen rock- og
bluesklubb er arrangør
• Blir i år arrangert for
sjuande gong
• Trekkplaster laurdag er
Vazelina, med lokale band
på plakaten attåt
• Scena midt i gågata i
Ringebu
• Har til mål å ha lokale
band og artistar på
scenen
• I år; Christian Lund,
Ramblin' Men, Supersonic
• I tillegg til nye rockespirer på Landsbyrock ung,
laurdag føremiddag

GURO VOLLEN
guro@dolen.no

Lek og mal i Prestegarden
Vil du male med en ekte
billedkunstner? Da bør du
dra til Ringebu prestegard
søndag.
Søndag er det barnas dag i Ringebu Prestegard, der Prestegard
e
n
s
venner inviterer barn . – Målet
er å gi gjestene et nærmere forhold til kulturinstitusjonen, heter det i en meddelelse til
Dølen.

Inne i hovedhuset, der sommerens kunstutstillinger fortsatt er oppe, får barna en runde
med spørsmål om kunstverkene og utstillingene.
Da må en voksen følge med,
men trenger ikke å hjelpe til
med spørsmålene, mener arrangøren.
Ute blir det tilsvarende aktivitet, med spørsmål og svar, og
her går quizen med tidtagning!
Aktiviteten midt på dagen
foregår med en lys levende

kunstner; da kommer Anna
Sigmond Gudmundsdottir fra
Sør-Fron, for å holde malekurs
for barna.
Ute fortsetter aktivitetsdagen
med stylter, dart og bokskasting.
– Ellers er det mye som skjer
på Prestegarden med ombygging av siloen som skal huse
barnehageutstillinga ui framtida, melder venneforeningen.
GURO VOLLEN

arbeidet med romanen.
Mytting er ikkje berre populær i heimtraktene; til saman
har bøkene hans seld over ein million eksemplar i 18
land, i tillegg til Norge, i følge forleggjaren.
Mytting debuterte med romanen Hestekrefter i 2006,
og i 2010 kom Vårofferet. Hel ved (2011) vart ein
bestseljar, og fekk bokbransjeprisen i Storbritannia for
årets beste sakprosa. I 2014 fekk han
Bokhandlerprisen for romanen Svøm med den som
drukner, som vart utgjeve på 15 språk.

uttak på 800 bøker eksepsjonelt høgt, seier BrennaHansen.
Han legg til at Ringebu er av dei som sel mest av
Mytting.

© Dølen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.

Bokbad og foredrag

Les hele nyheten på http://ret.nu/3cIA1Pr0

Fredag blir det signering og bokbad med forfattaren
påRingebu bibliotek.
- Vi kjem med bøker til lanseringsarrangementet
fredag, men det kan hende noko av bestillinga må bli
frakta med forlagssentralen, fordi det rett og slett blir
for stort lass, seier Kalager til Dølen.
Aldri så mange
Sjøl har bokhandlar Asphoug for ei stund sidan lese
boka i digitalformat, og er sikker på at den blir ein ny
suksess for fåvangingen Mytting, og dermed stor tru
på å få seld bøkene.
Han har aldri før bestilt så mange bøker av ein
forfattar. Laurdag held Lars Mytting foredrag om alt
det historiske materialet han har dukka ned i, under
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Lars Mytting bokbades
 Elverum kommune. 22.08.2018 22:00

Søndag 2. september kl. 18.00 komme Lars Mytting til
biblioteket for å fortelle om sin nyeste bok:
&quot;Søsterklokkene&quot;. Hilde Sætre (biblioteket)
23.
august 2018
Lars Mytting bokbades
av Brynhild Marit B. Møllersen
om «Søsterklokkene»
Søndag 2. september kl. 18.00
på biblioteket
Vi får besøk av Lars Mytting i forbindelse med hans
nye bok «Søsterklokkene».
Han blir bokbadet av journalist Brynhild M.B. Møllersen
her på biblioteket.
Vi åpner dørene en søndagskveld for at du skal kunne
være en av de første som får høre om Myttings nye
historiske roman.
I samarbeid med Norli, Kremmertorget.
Mulighet for kjøp av signerte bøker.
Gratis inngang. Velkommen!
Sist endret 29. august 2018
Biblioteket
© Elverum kommune
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/NAv4Uggg
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Ein pall med bøker til lanseringa av Søsterklokkene
 Dølen Pluss. 20.08.2018 15:38. Oppdatert 22.08.2018 09:18
GURO VOLLEN GURO VOLLEN

Bokhandlar Christian Asphoug i Ringebu ser ingen
grunn til å vera smålåten, når det kjem til lanseringa
av den nye romanen til Lars Mytting.
Han har like godt bestilt 800 eksemplar av boka, og
reknar med å få god avsetnad på Søsterklokkene, som
romanen heiter.
- Når verdas beste forfattar kjem frå Ringebu, må jo vi
prøve å vera verdas beste til å selja boka også, seier
han.
Uvanleg bestilling
Også forlaget til Mytting, Gyldendal, er imponert over
butikken i heimkommunen hans.
- Eg har aldri opplevd at ein bokhandel skal ha så
mange bøker, seier Julie Kalager, som er
informasjonskonsulent i Gyldendal.
Salssjef Jan-Frode Brenna-Hansen seier det vanlege
er at større bokhandlarar tek inn i snitt 20 bøker av ein
forfattar.
- På større satsingar snakkar vi om eit uttak på 50
bøker, sjøl med unnatak der talet varierer. Likevel er eit
uttak på 800 bøker eksepsjonelt høgt, seier BrennaHansen.
Han legg til at Ringebu er av dei som sel mest av
Mytting.
- Vi kjem med bil og tilhengar til
lanseringsarrangementet fredag, men det kan hende
noko av bestillinga må bli frakta med forlagssentralen,
fordi det rett og slett blir for stort lass, seier Kalager.
I følge forlagssentralen går det 870 eksemplar av
romanen på ein pall.

Sjøl har Asphoug for ei stund sidan lese boka i
digitalformat, og er sikker på at den blir ein ny suksess
for fåvangingen Mytting. Såpass medrivande var boka,
at han ikkje hadde behov for å vente på den trykte
utgåva.
- Eg las boka på skjermen her ved disken, fortel han,
og legg til at han har stor tru på å få seld bøkene.
- Kor ofte har du bestilt så mange bøker til ei
lansering?
- Det er vel aldri, seier Asphoug.
Laurdag kjem Lars Mytting til biblioteket på nytt. Da
for å halde foredrag om alt det historiske materialet
han har dukka ned i, under arbeidet med romanen.

Bokbad og foredrag
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Mytting er ikkje berre populær på heimtraktene; til
saman har bøkene hans seld over ein million
eksemplar i 18 land, i tillegg til Norge.
Han debuterte med romanen Hestekrefter i 2006, og i
2010 kom Vårofferet. Hel ved (2011) vart ein
internasjonal bestseljar, og fekk bokbransjeprisen i
Storbritannia for årets beste sakprosa. I 2014 fekk han
Bokhandlerprisen for romanen Svøm med den som
drukner, som vart utgjeve på 15 språk.
Image-text:
Har trua: Christian Asphoug i Ringebu Libris har bestilt
800 eksemplar av Søsterklokkene. Fredag arrangerer
han boklansering saman med forlaget, på Ringebu
bibliotek. Foto: Guro Vollen
Bokbading: Fredag blir det lansering av Lars Myttings
nye roman, Søsterklokkene i Ringebu bibliotek.
Laurdag skal forfattaren ha foredrag om det historiske
stoffet som ligg til grunn for boka. Foto: Julie Pike,
Gyldendal
© Dølen Pluss
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/rWTIOOBg
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Gyldendal om Ulrikke Falchs bok: - Vil sette avtrykk
 Sunnmørsposten. 16.08.2018 12:29
(NTB) NTB-Gitte Johannessen

Mens to av «Skam»-kollegene blir å se på
kinolerretene denne høsten, er Ulrikke Falch aktuell
med boken «Jenteloven» med undertittelen
«Feministisk førstehjelp».
- Vi er sikre på at denne boken vil sette avtrykk, sa Eva
Thesen, redaksjonssjef i Gyldendal barn og ungdom,
under forlagets høstlistepresentasjon.
Ifølge Gyldendal, som slipper boken 31. august, har
Falch sammen med komikeren Sofie Frøysaa skrevet
boken «de selv hadde trengt da de var 16 år og usikre
på seg selv». «Jenteloven» formidler deres personlige
erfaringer med spiseforstyrrelser, flink pike-syndrom
og depresjon, heter det videre.
På Instagram lovet Falch tidligere i sommer at
«Jenteloven» vil komme på flere språk, og sa dette om
hva som er i vente 29. august:
- Denne boken er fylt med kunnskap og refleksjoner
om hvordan jenter er og har blitt trakassert og
diskriminert, og hva vi kan gjøre for å gjenkjenne disse
mekanismene og slåss tilbake.
Ulrikke Falch vender i november forøvrig også tilbake
til TV-skjermen i den seksdelte NRK-dokumentaren «Fordet», der hun «med humor og personlig
engasjement» skal ta for seg kjønn og kjønnsroller, og
prøve å overbevise en hel skoleklasse om at de er
feminister.
- Alle skal få
- Det har vært en fantastisk vår og sommer, sa Anne
Cathrine Knudsen, direktør i Gyldendal Litteratur da
forlagets høstliste ble presentert i Oslo torsdag. Hun
siktet til forlagets suksess litterært og kommersielt,
blant annet med å toppe bestselgerlistene samtidig på
skjønnlitteratur, sakprosa og pocket.

- Er det noe som gjør oss lykkelig, er det at bøker når
ut til leserne, sa Knudsen, som lovet "et bredt utvalg
bøker" utover høsten, der alle lesere skal få sitt, uansett
alder og interesse.
- Bøker er en viktig del av den offentlige samtalen, het
det fra forlagsdirektøren.
Kongo som roman
Blant sterke navn som Gyldendal byr på denne høsten,
er Lars Mytting - augustaktuell med sin historiske
roman «Søsterklokkene», der tittelen henspiller på
bygdas kirkeklokker, oppkalt etter tvillingsøstre
sammenvokst ved hoften.
Andre romaner i vente for mørke høstkvelder er «Seg
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til inkjes» av Lars Svisdal, så vel som debutromanen til
Klassekampens kulturredaktør Bendik Wold - kalt

På faktabokfronten trakk Gyldendals sjefredaktør for

«Canady Dry». Bjørn Andreas Bull-Hansen, kjent for

sakprosa, Cathrine Sandnes, frem høydepunkter som

vikingskildringer, er aktuell med «Vinland» og Thomas

Marte Michelets nye bok fra krigstiden, «Hva visste

Eskeland med «Elsken».

Hjemmefronten?", om jødedeportasjonene og hva som
faktisk skjedde.

I oktober har storfilmen «Mordene i Kongo»
kinopremiere, med manus skrevet av Nikolaj

Gyldendal byr også på "Kampen om Narvik" av Asbjørn

Frobenius. Måneden før slipper han romanen

Jakhelln, Thor Gotaas' bok "Oddvar Brå. Et skiløperliv"

«Kongonotatene», som ifølge forlaget skildrer «en

og den oversatte bestselgerboken "12 regler for livet"

sannhetsforståelse i sammenbrudd». For, som det

av Jordan Peterson. Lili Bendriss gir råd om livet i «Alt

heter i omtalen: Hvordan skrive en fortelling basert på

jeg ser», Helen Uri kommer med bok om kvinner, menn

virkelige hendelser når man ikke kan stole på at noen

og språk kalt «Hvem sa hva?". I oktober er det duket for

snakker sant?

"Hvitekrist", som er første bind av «Kongenes tid», en
ny fembindsserie som Tore Skeie har skrevet om

Levi Henriksen har ny novellesamling, «Jern & Metall»

Norges viking- og middelalderkonger.

på gang, mens Gunvor Hofmos skriving utenom
lyrikken endelig samles i ett bind, rett og slett kalt

© Sunnmørsposten

«Prosa».

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

Ny krimhelt sørfra

fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/EwhczTLv

Gyldendal byr også på et sterkt, norsk krimknippe i
månedene fremover: Anne Holt med «En grav for to»,
Jan Mehlum med «Hvit engel, svart natt», Gunnar
Staalesen med mer Veum i «Utenfor er hundene», Chris
Tvedt med «Bevisets stilling», Marit Reiersgårds «Det
de døde vet» og Geir Tangen med «Død manns tango».
Forlaget har også stor tro på «Kastanjemannen», den
oversatte debutkrimmen til danske Søren Sveistrup,
manusforfatter bak «Forbrytelsen», som kommer i
oktober.
- Ikke siden vi leste Stieg Larssons "Millennium"-trilogi
har begeistringen på forlaget for en krimdebut vært like
stor, heter det fra forlagets sjefredaktør for oversatt
skjønnlitteratur, Cathrine Bakke Bolin.
Av oversatte godbiter i andre sjangre kan man merke
seg «Game of Thrones»-forfatter George R.R. Martins
forhistorie kalt «Ild og blod», som slippes over store
deler av verden 20. november,
Ny kongeserie

Side 154 av 175

Nyheter - Gyldendal Norsk Forlag

Uttak 17.10.2018

Bøker å glede seg til i høst
 Dagsavisen Pluss. 14.08.2018 21:51
Gerd Elin Stava Sandve

Sommeren har ikke tenkt å gi seg helt ennå, men i
bokbransjen er høsten for lengst i gang. Her er lista
over bøkene Dagsavisen gleder seg litt ekstra til
utover høsten.
Anbefalte saker
Roman
Vigdis Hjorth
«Lærerinnens sang»
Cappelen Damm
Hjorths første roman etter viraken rundt «Arv og miljø»
handler om en dramalærer med stor interesse for
Brecht. En elev ber om å filme undervisningen og
privatlivet hennes. Lærerinnen føler seg voldsomt
eksponert...
Vigdis Hjorth. Foto: Mimsy Møller
Roman
Lars Saabye Christensen
«Byens spor - Maj»
Cappelen Damm
Bind to i en allerede ferdigskrevet trilogi om Oslo og
Norge i etterkrigsåra. Første bind var melankolsk og
vakkert, det blir fint å følge hovedpersonene videre.
Roman
Heidi Furre
«Dyret»
Flamme

I motsetning til det andre aviser hevder, er det langt fra
for mange bøker om svangerskap, fødsel og barsel i
dette landet. Denne handler om å føle seg invadert
som gravid, og ensom.
Roman
Lars Mytting
«Søsterklokkene»
Gyldendal
Vi er i Gudbrandsdalen i riktig gamle dager. Et
siamesisk tvillingpar fødes, lever opp, men blir syke og
dør. I sorgstøper faren en magisk kirkeklokke. Spol
fram til 1880, og bygda og kirka med klokka utsettes
for stor endring.

Side 155 av 175

Nyheter - Gyldendal Norsk Forlag

Uttak 17.10.2018

Roman

Gloria

Maria Kjos Fonn

Slaatsveens lune humor og smarte ordkunstnerevner
er kjente fra NRK radio. Nå har hun ifølge det

«Kinderwhore»

nystartede forlaget Gloria skrevet en historie om folk
som på ulike vis og på ulike steder kjenner på

Aschehoug

oppbrudd og opprørstrang

Rystende knallsterkt, lover forlaget om denne

Roman

fortellingen om Charlotte, som vokser opp med
omsorgssvikt. Mor bruker piller og drar stadig nye

Lars Petter Sveen

menn i hus, Charlotte ser og lærer...
«Fem skuggar»
Roman
Aschehoug
Prableen Kaur
Andre bok om de fem ungdommene som i «Fem
«Ferdig med ting»

stjerner» flyktet fra Somalia til Europa. Nå er de
framme. Men flukten har kostet, og livet er langt fra

Cappelen Damm

enkelt.

Kaurs sterke selvbiografi «Jeg er Prableen» fra 2012,

Roman

om tung mobbing og sykdom i familien, beviste at hun
kan skrive. Nå kommer en roman om en flink ung

Brit Bildøen

kvinne som sliter med dårlig selvfølelse.
«Tre vegar til havet»
Roman
Samlaget
Maria Navarro Skaranger
En kvinne isolerer seg ved havet for å slippe å tenke på
«Bok om sorg (Fortellingen om Nils i skogen)»

livet hun hadde, en annen drømmer om
utenlandsadopsjon, en tredje starter en desperat

Oktober

forfølgelse av en saksbehandler. Samtidig handler det
om miljø, på flere vis.

Skaranger brakdebuterte med kebabnorske «Alle
utlendinger har lukka gardiner». Neste bok ut er skrevet

Krim

på standard bokmål, og følger en familie der alle
medlemmene sørger på ulike vis over sønnen Nils' død.

Ruth Lillegraven

Roman

«Alt er mitt»

Kari Slaatsveen

Kagge

«Kvinnen som ble saget i to»

Lyrikere som skriver krim er det ikke så mange av.
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Desto større grunn til å sjekke Lillegravens krimdebut.

internasjonale Booker-prisen 2016 handler om en

Drapene på to innvandrere ryster landet, i en roman

kvinne som slutter å spise, særlig kjøtt. Familien takler

som også ta opp forskjeller på Øst- og Vestland.

det mildt sagt dårlig.

Krim

Roman

Camilla Grebe

Lena Andersson

«Husdyret»

«Sveas sønn»

Oversatt av Elisabeth Bjørnsson

Oversatt av Bodil Engen

Gyldendal

Gyldendal

Vinneren av Glassnøkkelen for beste skandinaviske

Andersson satte det litterære Skandinavia på hodet

krim i 2018 utspiller seg på den svenske landsbygda

med sine to bøker om Ester Nilssons ulykkelige

om vinteren. En gutt bærer på en hemmelighet. Han er

forelskelse i fjerne kulturmenn. Årets roman handler

ikke den eneste.

om det svenska folkhemmet og dem som bygde det.

Roman

Roman

Rachel Cusk

David Grossman

«Transitt»

«En hest kommer inn på en bar»

Oversatt av Agnete Øye

Oversatt av Bodil Engen

Gyldendal

Aschehoug

Etter kritikerbejublede «Omriss» kommer «Transitt»

Israelske Grossman fikk den internasjonale Booker-

om samme hovedperson. Nå har hun kommet seg

prisen i 2017. Den følger en standupkomiker på

hjem fra Hellas, og prosesserer samlivsbrudd og livet

scenen. Han pleier å være frekk og kul, men ender i

med to sønner i London.

stedet opp med å fortelle sin egen tragiske
oppveksthistorie.

Roman
Roman
Han Kang
Emily Brontë
«Vegetarianeren»
«Stormfulle høgder»
Oversatt av Vivian Evelina Øverås
Oversatt av Ragnar Hovland
Pax
Skald
Den sørkoreanske vinnerromanen av den
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Skald forlag fortsetter sin lekkert formgitte serie
klassikere oversatt til nynorsk. Det blir spennende å se

«Blodet i årene. En kollasj om Amalie Skram og

hva humoristen Hovland planlegger for den ukristelig

hennes tid»

kristne tjeneren Josephs yorkshiredialekt.
Spartacus
Sakprosa
Etter åtte års arbeid kommer endelig Morken
Hedda Lingaas Fossum (red)

Andersens biografi over en av Norges viktigste
naturalistiske forfattere og hennes tid.

«Ulyd»
Sakprosa
Cappelen Damm
Siri Helle
Fett-redaktør Fossum har fått en imponerende rekke
yngre skandinaviske feminister til å skrive hvert sitt

«Matmakt på butikken»

essay om litteratur, kunst og kultur.
Samlaget
Sakprosa
Helles forrige bok, «Handle rett», var en nyttig innføring
Morten Traavik

i hvilke valg man kan ta i butikken for å sikre
dyrevelferd, miljø og helse. Oppfølgeren utforsker

«Forræderens guide til Nord-Korea»

norske matkjeders makt, og forbrukerens avmakt.

Aschehoug

gerd.elin.sandve@dagsavisen.no

Kunstner Morten Traavik har besøkt Nord-Korea nitten

Extra-info:

ganger, og samarbeidet med verdens mest lukkede
regime. Nå forteller han om ting han hittil har holdt

Lars Saabye Christensen.

hemmelig.
© Dagsavisen Pluss

Sakprosa

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

Agnes Ravatn

fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/hUi9RZt1

«Stoisk uro og andre filosofiske smular»
Samlaget
Humorist Ravatn bestemmer seg for å bruke klassiske
filosofer for å komme fram til sannheter hun kan bruke
i vår tid. Det går ikke så bra.
Sakprosa
Merete Morken Andersen
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Sommerboka i Dagbladet 2018 - «Det kjentes ikke som om
landet hennes, Norge, var i krig»
 Dagbladet. 27.07.2018 10:46

Les utdrag fra Vigdis Hjorths nye roman «Lærerinnens
sang». Vi følger den 57 år gamle Lotte Bøk i sin
snekkerbukse på vei ned Blåmanngata. Hun hadde de
siste årene lagt seg til en lett maskulin stil i klesveien.
Det var så mange kvinner som prøvde å kompensere
for sin tapte ungdom med en eksklusiv velkleddhet,
drakter med matchende sko og vesker og skjerf og
smykker, men det var dyrt, tidkrevende, og særlig;
ukomfortabelt. Andre igjen ga opp, liksom endelig,
gjerne de som hadde vært gift med samme mann i alle
år; fokuserte utelukkende på det som var praktisk
kortklippet hår, firkantede briller, helsesko,
allværsjakker over de etter hvert ganske tykkfalne
kroppene. Lotte Bøk hadde valgt en annen vei, en
uvøren, men ikke uraffinert stil.
Sommerboka i Dagbladet
Hver uke i sommer vil Dagbladet publisere utdrag fra
noen av høstens mest imøtesette romaner, samt
intervju med forfatterne.
22. juni: Simon Stranger, «Leksikon om lys og mørke»
29. juni: Lars Mytting, «Søsterklokkene»
6. juli: Bjørn Andreas Bull-Hansen, «Vinland»
13. juli: Unni Lindell, «Dronen»
20. juli: Erlend Loe, «Dyrene i Afrika»
27. juli: Vigdis Hjorth, «Lærerinnens sang»
3. august: Per Petterson, «Menn i min situasjon»
10. august: Monica Isakstuen, «Rase»
Hun var skilt for lenge siden, hadde ingen kjæreste,

men en voksen datter som også var skilt, og to
barnebarn. De var hennes nærmeste, men hadde for et
par år siden flyttet til Sydney i Australia der datteren
hadde fått et doktorgradsstipend i botanikk, så Lotte så
dem ikke så ofte som hun gjerne ville, og hadde ikke
lenger de nesten daglige samtalene med datteren om
livets vesentlige forhold. Hun savnet dem selvfølgelig,
men ville greie seg selv, og var det egentlig mer å si om
livets vesentlige forhold når det gjaldt henne selv?
Artikkelen fortsetter under annonsen
Hun lot derfor datteren bestemme omfanget av
telefon- og mailkontakten, og datteren ringte eller skrev
som regel når hun var i konflikt med eksmannen og så
sint og irritert på ham at lysten til å skrive en aggressiv
mail til ham var stor. Da ringte hun Lotte, som bidro til
å dempe frustrasjonen og særlig de rasende
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formuleringene så de framsto mer diplomatiske og

engasjert og levende, det hadde hun ofte fått høre, og

forsonende. Det var en rolle hun likte, hun var en

det er vår i lufta, fuglene kvitrer og Lotte Bøk har

språkets kvinne og følte seg som regel tilfreds etter

nettopp vært innom en kaffebar og kjøpt seg en kaffe

slike samtaler. Men det skulle også bare mangle; hun

latte på soyamelk som hun bærer med seg i hånda.

var moren.

Hun føler seg fin bak de nye solbrillene kjøpt på Retro i
Kristiansand.

Gode venninner hadde hun også, men så dem ikke så
ofte som før, det var som om møtene med dem krevet

Verdenssituasjonen er riktignok dyster, men Lotte er

mer energi enn de ga. Hun visste ikke om det hadde

lys til sinns og tenker mindre på sin aldring enn på at

med dem, henne selv eller med livsfasen de var i å

hun er glad hun ikke er yngre, glad hun har vært så

gjøre. Det skjedde ikke like mye i livene deres som

heldig å ha levd hele livet sitt i en relativt lite krevende

tidligere, det var ikke så mye å snakke om, de visste

tid, i et fredelig land. Det vil si, arresterer hun seg selv,

hvor de sto politisk og i andre saker, det var aldri noen

landet hennes hadde de siste tjue åra deltatt i flere

som skiftet standpunkt i avgjørende spørsmål, så det

kriger, men de hadde foregått på fremmed jord og var

var lite nytt å melde, og å utveksle hverdagsligheter om

derfor ikke noe landets innbyggere flest forholdt seg til.

barnebarn var ikke noe for henne. Men nå var det vår,

Det kjentes ikke som om landet hennes, Norge, var i

de kunne møtes på kafé når det ble varmt nok til å sitte

krig. Folk visste at det var det, på en måte, Lotte visste

ute!

det, svært godt, for hun holdt jevnlig forelesningsrekker
om Bertolt Brechts dramatikk, og ingen som underviser

Det hendte hun spiste middag eller gikk på teater med

i Bertolt Brechts dramatikk kan unngå å forstå at

en mann, men det var lenge siden hun hadde delt seng

uttrykk som humanitær aksjon til fremme for

med en. Av og til tenkte hun at det ville vært hyggelig å

menneskerettigheter ofte ble brukt for å dekke over at

ha en kjæreste, en mann å dele den - ja, hun innså det -

det var snakk om krig. Regjeringene skriver

snart forestående alderdommen med, men det føltes

fredsavtaler. Lille mann: Skriv testament. Den for- blir

ikke som om det hastet. Tanken på enda en gang å

ikke naiv i synet på internasjonale konflikter som i flere

måtte gjøre det store arbeidet det er å bli kjent med et

år har undervist i Brechts litteratur, og likevel kjente

nytt menneske, fristet ikke. Å høre om barndommen,

ikke Lotte krigen på kroppen.

kjærlighetsforholdene, de som hadde vart for lenge «jeg skulle skilt meg lenge før», og de som fremdeles

Det var nettopp det. Hun kjente den ikke på kroppen.

levde i dem som drøm - «hun var min store kjærlighet,

Hun stanset og kjente etter. Nei, hun kjente ikke krigen

hvis jeg bare ikke hadde - ditt eller datt - hadde vi nok

på kroppen. Ville det forandret noe om hun kjente

fremdeles vært sammen».

krigen på kroppen? Antagelig ikke. Men hvis mange,
mange, hvis hundretusener av nordmenn kjente

Og særlig det å skulle bli kjent med en ny kropp, og ja,

krigene på kroppen, ville de kanskje tatt til gatene og

en aldrende kropp - hun hadde ingen illusjoner - bød

krevet at krigene ble stanset, umiddelbart, og med et

henne imot. Det skal sterk forelskelse til for å orke slikt

annet engasjement, en annen desperasjon enn den

arbeid, og forelsket hadde hun ikke vært på år, hun

hun og enkelte av studentene hennes la for dagen når

trodde ikke hun var i stand til å bli det igjen. Å være

de av og til så seg nødt til å protestere mot krigene i et

sammen med en yngre mann fristet heller ikke, det ville

leserinnlegg eller et 1.mai tog. Hvis krigene kjentes på

bare gjøre henne mer oppmerksom på sin egen aldring

kroppen. Hvis krigene gjorde vondt i den enkeltes

enn hun allerede var.

norske kropp. Men sånn var det ikke.

Denne dagen tenker hun ikke på den. Sola lyser, hun

Lotte Bøk passerte bomsen som pleide å holde til i

går nedover Blåmanngata på vei til sitt arbeid på

området rundt Kunsthøgskolen, han sto med pannen

Kunsthøgskolen som hun liker. Hun er en god lærer,

mot muren og buksene så langt nede på hoftene at
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halve rumpesprekken syntes, med en Ringnes
dinglende i hånda. Kanskje kjente han krigen på
kroppen. Hun var takknemlig for at hun var i stand til å
kjenne glede, for at hun ikke kjente krigen på kroppen,
så nødig hun enn ville, måtte hun innrømme det.
Hun passerte den rumenske tiggeren som alltid satt
ved Kunsthøgskoleporten om morgenen, og slapp
vekslepengene fra kaffebaren i pappkruset hennes,
gikk gjennom porten forbi sykkelstativet og nikket til
dem hun kjente som kom motsatt vei med kaffe i
hendene, som hadde vært i kantina, men som ville
drikke kaffen ute fordi sola skinte og det var vår. Den
første vårdagen. Det merktes på alt. Hun gikk inn
hoveddøra, smilende fordi hun ikke ante at denne
dagen var begynnelsen på slutten for den tilværelsen
hun kjente som sin.
Image-text:
NY ROMAN: I september, to år etter at «Arv og miljø»
kom som et slags litterært lynnedslag, er Vigdis Hjorth
aktuell med ny roman. Foto: Christian Roth
Christensen / Dagbladet
© Dagbladet
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/Ff086RI7
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Søsterklokkene
 Dagbladet. 29.06.2018. Side: 30-31

FØDSELEN VAR HARD. Kanskje den hardeste noen
gang, og dét i ei bygd hvor barslene gjorde hverandre
rangen stridig. Moren var stor, men ikke før den tredje
dagen i veer innså de at hun bar tvillinger.
Hvordan forløsningen gikk til, hvor lenge skrikene
gjallet i tømmerstua, og hvordan kvinnfolkene omkring
henne faktisk fikk barna ut - alt dette ble glemt. For ille
til å fortelles, for stygt til å minnes. Moren revnet og
blødde ihjel, og navnet hennes ble borte fra historien.
Det som ble husket for alltid, var tvillingene og
skavanken deres. De var sammenvokst fra hoftene og
ned.Men det var også alt. De pustet, skrek og var friske
i hodet.
Foreldrene var fra gården Hekne og jentene ble døpt
Halfrid og Gunhild Hekne. De vokste jevnt, lo mye og
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Lars Mytting takker
bygdas kaffeslabberas
for inspirasjonen til sin
nye roman.

1800-talls
science
fiction
Tekst: SYNVA HJØRNEVIK
synva.hjornevik@dagbladet.no

– Vi prater for lite med gamle folk. De som sitter
med rare historier og overraskende kunnskap, som
har gitt grunnlaget for boka mi.
Forfatteren Lars Mytting, som har solgt en million
bøker på verdensbasis, er nå aktuell med romanen
«Søsterklokkene».
Forfatteren forteller at den muntlige kulturen alltid
har stått står sterkt i Gudbrandsdalen, hvor han er født
og oppvokst, og at han har lært å spisse språket sitt ved
å delta på bygdas kaffeselskaper.
–Det er der jeg lærte det man i dag kaller onelinere,
ler han.

Et lokalt trekantdrama

«Søsterklokkene» er et personlig trekantdrama, i et
Norge i en viktig brytningstid hvor hverdagen var
preget av slit og harde arbeidsvillkår.
Handlingen finner sted i Gudbrandsdalen, i en fiktiv sidedal på Fåvang. Dette er
ikke første gangen forfatteren bruker sitt
eget hjemsted i litteraturen sin. Romanen er allerede oversatt til sju språk, og
Mytting tror at fokus på det lokale og
nære er nøkkelen til mye av suksessen i
fofatterskapet hans.
– Jeg ønsker å gi så mye smak av Gudbrandsdalen som jeg kan, og jeg tror
leserne ønsker å lese om mennesker med
en annen livsforutsetning enn vår egen.
Science fiction
Han forteller at å bli kjent med
FAKTA
1800-tallet opplevdes litt som ren scienLARS MYTTING
ce fiction for moderne mennesker.
l Tittel:
– De hadde et annet forhold til tid, til
«Søsterklokkene»
tro og overtro, og jeg vet for eksempel at
nybygde fjøs kunne bli revet og flyttet
l Tid brukt på å
fordi kyrne ble uroet av underjordiske.
skrive boka: 2-3 år
Det fantes ikke lys utendørs, og i mørket
l Lansering: 30.
blomstret historiene og overtroen. Alt
august
måtte utrettes med gamp eller håndmakt,
og noe av gårdsdriften var uforandret
siden middelalderen. Samtidig er det i denne perioden
at vi begynner å få jernbane, telegraf og det virkelig
moderne Norge setter fart - denne brytningen er
stinn av rike historier.

Basert på et sagn

Dette er Myttings femte roman, og boka bygger på et
sagn fra Middelalderen som han ble fortalt i barndommen.
– Sagnet er selve hjerteslaget som alle karakterene
må forholde seg til, forteller han.
– Det handler om et siamesisk tvillingpar, og når
den ene blir syk, ber faren til Gud om at de skal få dø
samtidig, så den andre skal slippe å bære rundt på den
døde søstra. Som takk gir faren to mektige kirkeklokker, som blir kalt «Søsterklokkene». Snart får de ord på
seg for å ringe av seg selv og varsle fare. Selve romanen
foregår på en tid da ei jente i samme slekt må kjempe
en innbitt kamp for å bevare klokkene. Hun er en
kvinnetype født hundre år for tidlig, og har egentlig
lite hun skal ha sagt i et samfunn styrt av menn, men
det viser seg at hun har større makter i ryggen.

Søsterklokkene
FØDSELEN VAR HARD. Kanskje den

hardeste noen gang, og dét i ei bygd hvor
barslene gjorde hverandre rangen stridig.
Moren var stor, men ikke før den tredje
dagen i veer innså de at hun bar tvillinger.
Hvordan forløsningen gikk til, hvor lenge
skrikene gjallet i tømmerstua, og hvordan
kvinnfolkene omkring henne faktisk fikk
barna ut – alt dette ble glemt. For ille til
å fortelles, for stygt til å minnes. Moren
revnet og blødde ihjel, og navnet hennes
ble borte fra historien. Det som ble husket
for alltid, var tvillingene og skavanken
deres. De var sammenvokst fra hoftene og
ned.Men det var også alt. De pustet, skrek
og var friske i hodet.
Foreldrene var fra gården Hekne og
jentene ble døpt Halfrid og Gunhild
Hekne. De vokste jevnt, lo mye og var
ikke til hinder, men til glede. For hverandre, for faren, for søsknene, for bygda.
Heknesøstrene ble tidlig plassert foran
vevgrinda, og satt lange dager mens de fire
armene fløy omforent mellom tråder og
renning, så fort at det var uråd å se hvem
som i øyeblikket smettet garnet på plass
i billedveven. Motivene var besynderlig

vakre, ofte gåtefulle, og arbeidene deres
ble byttet bort i sølv eller husdyr. På den
tiden var det ingen som tenkte på å merke
håndarbeid på noe vis, og senere var det
flere som betalte høy pris for en heknevev
enda det var usikkert om den var ekte.
Den mest kjente hekneveven var en
avbildning av Skråpånatta, den lokale
forestillingen om Dommedag, løselig
nedarvet fra de norrøne profetiene om
Ragnarok. Et flammehav skulle omdanne
natt til dag, og når alt var brent og natten
igjen mørk, ville jorden bli skrapt ned til
bart fjell, og levende og døde bli skjøvet i
ett følge til doms ved soloppgang. Denne
vevnaden ble gitt til kirken og hang der i
generasjoner, før den forsvant over natten
gjennom låste dører.
ØSTRENE VAR SJELDEN utenfor gården,

selv om de hadde lettere for å bevege
seg enn folk skulle tro. De gikk i en slags
tredjedelstakt, som om de bar en breddfull
vannbøtte mellom seg. Det eneste de ikke
maktet å forsere, var bakkene nedenfor
husene. Hekne var bratt, og vinterstid ble
glattføret livsfarlig for dem. Men gården

lå i en solhelling og ble barmark tidlig,
ofte alt i mars, og søstrene beveget seg ut
samtidig med vårsola.
DA TVILLINGENE PÅ Hekne var halvvoksne, ble den ene syk. Tanken på utfallet – at
den gjenlevende måtte slepe på liket av sin
søster – var ikke til å utstå, så faren, Eirik
Hekne, oppsøkte kirken og ba om at de
skulle få dø samtidig.
Bønnen ble hørt av presten og trolig
også av Gud. Døden kom til jentene
samme dag, og mot slutten forlangte de
å få være alene. Faren og søsknene ventet
ved døren, og inne på kammerset hørte de
jentene snakke om noe betydningsfullt
som måtte ordnes. Denne dagen lagde
de ferdig vevnaden av Skråpånatta. De
hadde begynt på den sammen, og Gunhild
skulle komme til å avslutte arbeidet mens
Halfrid var død og armene hennes ikke var
til hjelp. Faren lot henne arbeide i fred, for
det heftet alltid noe større ved søstrene,
noe han og andre som sto i høyde med
steiner og vannflate aldri kunne forstå.
Utpå kvelden hørtes en hoste, og deretter
datt vevkammen på gulvet.

Heknefolket gikk inn og så at Gunhild
nå skulle dø. Hun syntes ikke å legge
merke til dem, for hun hadde lagt seg med
ansiktet mot søsteren og sa:
«Du ska reinne vidt og e ska reinne trongt
og når veven e vové ska oss tu kåmmå att.»
Hun trakk Halfrids hender mot seg
og foldet dem i sine, la seg bedre til, og
slik ble de liggende med hendene foldet i
hverandres, som i en
tostemt bønn.
Senere slekter var
uenige om hva Gunhild hadde ment,
for dialekten gjorde
setningen tvetydig.
Reinne kunne bety
både å tre en vev
og å ferdes raskt. Da vevnaden ble gitt til
kirken, skrev presten Gunhilds siste ord
bakpå treplaten som veven ble festet til.
Men skriftspråket rommet ikke viddet i
dialekten, og fikk den litt fattige ordlyden:
Du skal gå langt og jeg skal gå kort og når
veven er vevd skal vi to vende tilbake.
Jentene ble gravlagt under kirkegulvet,
og som takk for at de døde på likt lot Eirik

BOKaKTueLL: Lars Mytting
er aktuell med sin femte
roman «Søsterklokkene».
foto: Henning Lillegård

Hekne støpe to kirkeklokker. De ble kalt
Søsterklokkene, og ringte med en makeløs
vekt og dybde. Klangen bar utover fra stavkirken og fylte dalføret, fortsatte innover
mot fjellet og gjenlød mot bergveggene.
Når det lå blankis på Løsnesvatnet, innsjøen nedenfor kirken, kunne klokkene høres
i tre nabobygder, som en fjern harmoni
over deres egne kirkeklokker, og hvis
vinden sto riktig,
var det tilmed noen
som påsto at de hørte dem på setrene.
Den første klokkeren ble døv etter
tre messer. Det ble
snekret en avsats
nederst i tårnet
som den nye kunne stå på, og han stappet
bivoks i øregangene og surret ei lærreim
omkring hodet og over ørene.

De var sammenvokst fra
hoftene og ned.

SØSTERKLOKKENE HADDE IKKE noen

tungsindig eller skremmende larm. Hvert
klokkeslag hadde en livlig kjerne, en
lovnad om en bedre vår, en etterklang
fargesatt av langvarige og vakre dirringer.

Tonene nådde dypt inn, de skapte hildringer i tankene og berørte forherdede menn.
Var klokkeren dyktig, kunne han gjøre
kirkegjengere av tvilere, og forklaringen
på Søsterklokkenes mektige drønn var at
de var malmfulle. På den tiden betegnet
dette ordet den kostbare skikken med å
kaste sølv i malmen ved klokkestøpingen.
Jo mer sølv, desto vakrere klang.
De forseggjorte støpeformene og all
bronsen hadde allerede kostet Eirik Hekne
en formue, mye mer enn døtrene hans
fikk for vevnadene. I sorgens tankefrihet
gikk han fram til støpegryta og kastet oppi
hele sølvbestikket, grep deretter i lommene og kastet to arbeidsnever sølvdalere i
den kokende legeringen, mynter som fløt
på støpen merkelig lenge før de smeltet og
bobler steg opp.
«Først etterpå, da folk sto i regnværet og
talte hverandre opp og klokkerens familie
også ble regnet fulltallig, kom det fram at
klokkeren ikke hadde vært i kirken, og da
presten gikk ned for å undersøke, var kirkedøren låst og hadde vært det hele tiden.»

maktet å forsere, var bakkene nedenfor husene. Hekne
var bratt, og vinterstid ble glattføret livsfarlig for dem.
Men gården lå i en solhelling og ble barmark tidlig, ofte
alt i mars, og søstrene beveget seg ut samtidig med
vårsola.

var ikke til hinder, men til glede. For hverandre, for
faren, for søsknene, for bygda. Heknesøstrene ble tidlig
plassert foran vevgrinda, og satt lange dager mens de
fire armene fløy omforent mellom tråder og renning, så
fort at det var uråd å se hvem som i øyeblikket smettet
garnet på plass i billedveven. Motivene var besynderlig
vakre, ofte gåtefulle, og arbeidene deres ble byttet bort
i sølv eller husdyr. På den tiden var det ingen som
tenkte på å merke håndarbeid på noe vis, og senere var
det flere som betalte høy pris for en heknevev enda det
var usikkert om den var ekte.
Den mest kjente hekneveven var en avbildning av
Skråpånatta, den lokale forestillingen om Dommedag,
løselig nedarvet fra de norrøne profetiene om
Ragnarok. Et flammehav skulle omdanne natt til dag,
og når alt var brent og natten igjen mørk, ville jorden bli
skrapt ned til bart fjell, og levende og døde bli skjøvet i
ett følge til doms ved soloppgang. Denne vevnaden ble
gitt til kirken og hang der i generasjoner, før den
forsvant over natten gjennom låste dører.

DA TVILLINGENE PÅ Hekne var halvvoksne, ble den
ene syk. Tanken på utfallet - at den gjenlevende måtte
slepe på liket av sin søster - var ikke til å utstå, så faren,
Eirik Hekne, oppsøkte kirken og ba om at de skulle få
dø samtidig.
Bønnen ble hørt av presten og trolig også av Gud.
Døden kom til jentene samme dag, og mot slutten
forlangte de å få være alene. Faren og søsknene ventet
ved døren, og inne på kammerset hørte de jentene
snakke om noe betydningsfullt som måtte ordnes.
Denne dagen lagde de ferdig vevnaden av Skråpånatta.
De hadde begynt på den sammen, og Gunhild skulle
komme til å avslutte arbeidet mens Halfrid var død og
armene hennes ikke var til hjelp. Faren lot henne
arbeide i fred, for det heftet alltid noe større ved
søstrene, noe han og andre som sto i høyde med
steiner og vannflate aldri kunne forstå. Utpå kvelden
hørtes en hoste, og deretter datt vevkammen på
gulvet.
Heknefolket gikk inn og så at Gunhild nå skulle dø. Hun

ØSTRENE VAR SJELDEN utenfor gården, selv om de
hadde lettere for å bevege seg enn folk skulle tro. De
gikk i en slags tredjedelstakt, som om de bar en
breddfull vannbøtte mellom seg. Det eneste de ikke

syntes ikke å legge merke til dem, for hun hadde lagt
seg med ansiktet mot søsteren og sa:
«Du ska reinne vidt og e ska reinne trongt og når veven
e vové ska oss tu kåmmå att.»

Side 162 av 175

Nyheter - Gyldendal Norsk Forlag

Uttak 17.10.2018

Hun trakk Halfrids hender mot seg og foldet dem i sine,

smeltet og bobler steg opp.

la seg bedre til, og slik ble de liggende med hendene

«Først etterpå, da folk sto i regnværet og talte

foldet i hverandres, som i en tostemt bønn.

hverandre opp og klokkerens familie også ble regnet

Senere slekter var uenige om hva Gunhild hadde ment,

fulltallig, kom det fram at klokkeren ikke hadde vært i

for dialekten gjorde setningen tvetydig.

kirken, og da presten gikk ned for å undersøke, var

Reinne kunne bety både å tre en vev og å ferdes raskt.

kirkedøren låst og hadde vært det hele tiden.»

Da vevnaden ble gitt til kirken, skrev presten Gunhilds
siste ord bakpå treplaten som veven ble festet til. Men

"De var sammenvokst fra hoftene og ned."

skriftspråket rommet ikke viddet i dialekten, og fikk den
litt fattige ordlyden:

© Dagbladet

Du skal gå langt og jeg skal gå kort og når veven er

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler

vevd skal vi to vende tilbake.

må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

Jentene ble gravlagt under kirkegulvet, og som takk for

fra Retriever eller den enkelte utgiver.

at de døde på likt lot Eirik Hekne støpe to kirkeklokker.

Les hele nyheten på http://ret.nu/kf4VKaeB

De ble kalt Søsterklokkene, og ringte med en makeløs
vekt og dybde. Klangen bar utover fra stavkirken og
fylte dalføret, fortsatte innover mot fjellet og gjenlød
mot bergveggene. Når det lå blankis på Løsnesvatnet,
innsjøen nedenfor kirken, kunne klokkene høres i tre
nabobygder, som en fjern harmoni over deres egne
kirkeklokker, og hvis vinden sto riktig, var det tilmed
noen som påsto at de hørte dem på setrene.
Den første klokkeren ble døv etter tre messer. Det ble
snekret en avsats nederst i tårnet som den nye kunne
stå på, og han stappet bivoks i øregangene og surret ei
lærreim omkring hodet og over ørene.
SØSTERKLOKKENE HADDE IKKE noen tungsindig eller
skremmende larm. Hvert klokkeslag hadde en livlig
kjerne, en lovnad om en bedre vår, en etterklang
fargesatt av langvarige og vakre dirringer.
Tonene nådde dypt inn, de skapte hildringer i tankene
og berørte forherdede menn. Var klokkeren dyktig,
kunne han gjøre kirkegjengere av tvilere, og
forklaringen på Søsterklokkenes mektige drønn var at
de var malmfulle. På den tiden betegnet dette ordet
den kostbare skikken med å kaste sølv i malmen ved
klokkestøpingen. Jo mer sølv, desto vakrere klang.
De forseggjorte støpeformene og all bronsen hadde
allerede kostet Eirik Hekne en formue, mye mer enn
døtrene hans fikk for vevnadene. I sorgens tankefrihet
gikk han fram til støpegryta og kastet oppi hele
sølvbestikket, grep deretter i lommene og kastet to
arbeidsnever sølvdalere i den kokende legeringen,
mynter som fløt på støpen merkelig lenge før de
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Lars Mytting takker bygdas kaffeslabberas
 Dagbladet Pluss. 28.06.2018 21:50
Synva Hjørnevik

Ny roman bygger på sagn om et siamesisk tvillingpar
fra Gudbrandsdalen. - Vi prater for lite med gamle
folk. De som sitter med rare historier og overraskende
kunnskap, som har gitt grunnlaget for boka mi.
© Dagbladet Pluss
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/ikXeNRLc
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Lars Mytting kommer med ny bok
 Østlendingen. 06.06.2018 17:08
Cathrine Loraas Møystad

1. september lanseres første bind i trilogien
«Søsterklokkene». Lars Mytting tar oss igjen til
Gudbrandsdalen, denne gangen til året 1880. Fire år er
gått siden romanen «Svøm med dem som drukner»
inntok den norske leserskaren.
Lars Myttings gjennombruddsroman. Krimromanen,
familieromanen, krigsromanen, håndverksromanen,
underholdningsromanen, her finnes alt. Omfangsrik
også, og nå har kanskje Mytting fått beskjed om å lage
tre bøker med en gang?
Ifølge informasjonskonsulenten på Gyldendal Norsk
Forlag, Julie Kalager, kommer nemlig Mytting med en
trilogi. Første bind altså 1. september.
Det er uråd å få snakket med forfatteren sjøl, til tross
for at han sitter nesten midt i Leiret og skriver, men slik
er det når man har gjort verdenssuksess med «Hel
ved», og hatt sitt litterære gjennombrudd.
Kalager kan likevel røpe den litterære bakhistorien i
«Søsterklokkene»:
- Bakgrunnshistorien for Søsterklokkene handler om
livet til to tvillingsøstre som blir født for lenge siden
langt oppe i Gudbrandsdalen. Moren døde under
fødselen, for søstrene var sammenvokst fra hoftene og
ned. Da de var i tenårene, ble den ene syk, og det blir
klart at hun kommer til å dø. Faren deres ba derfor
presten om at de skulle få dø samtidig. Til gjengjeld
fikk han støpt to kirkeklokker. Han kastet alt sølvet han
hadde i støpeformen. Jo mer sølv, desto vakrere klang.
Klokkene ringte i evigheter over bygda, for levende og

NY ROMAN: Lars Mytting fra Fåvang er bosatt i
Elverum. Nå har han levert manuset til en ny roman,
«Søsterklokkene» til forlaget. Den lanseres 1.
september.
© Østlendingen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/vTYoqqPP

for døde, for flom og skogbrann - helt fram til 1880.
Herfra følger vi Astrid Hekne, etterkommer av
tvillingsøstrene. Dette er stor litteratur, sier Kalager.
Noe mer enn dette får vi ikke vite, men så er det da én
ting å glede seg til når det blir høst.
Image info:
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Lars Mytting med ny bok
 Dølen. 11.05.2018. Side: 21
GURO VOLLEN

Endeleg kjem ei ny bok frå forfattaren frå Fåvang; den
DØLEN FREDAG 11. MAI 2018 21

fyrste etter megasuksessen Svøm med de som
drukner.
Romanen, der handlinga er lagt til ei «ny» bygd i

Visehatten lørdag

kultur

Toril Sivertsen Tørmoen er en visesanger bosatt i Vollen i Asker, med bakgrunn i visemiljøet på Østlandet.
Hun har skrevet egne sanger de siste
6-7 årene, og debutalbum kommer
snart. Lørdag blir hun å høre på Ødegårdens bakeri, med sang og gitarspill,
melder arrangør Øyvind Sund. Han er
som vanlig også med, og har med gitaren.

Telefon 61 29 24 80 • post@dolen.no • www.dolen.no

Gudbrandsdalen, kjem til hausten, stadfester forlaget.
For dei av lesarane som har tørsta etter ein oppfølgar
av Svøm med dem som drukner, de må vente litt til.
Ny, men historisk
Det er ei heilt ny og anna historie Mytting leverer i
haust, og romanen har fått namnet Søsterklokker.
Allereie før ho er lansert her heime, er boka seld til fem
land. Det fortel informasjonskonsulent i Gyldendal,
Julie Kalager.
Nok ein gong er handlinga lagt til ein slags
Gudbrandsdal, litt som den dalen vi kjenner, men med
tillegg og fråtrekk slik vi kjenner det frå Edvard Hirifjells
Saksum og Eirik Fyksens Annor, i høvesvis den siste og
fyrste boka frå Myttings penn.
Denne gongen har bygda handlinga er lagt til, fått

HEIME: Nok ein gong er det heimtraktene omkring Ringebu og Fåvang som er geografisk utgangspunkt for ein roman frå Lars Mytting. Til hausten kjem ein ny roman frå
forfattaren frå Fåvang, fire år etter suksessen Svøm med dem som drukner. Gudbrandsdalens historie står sentralt. ARKIVFOTO: BJØRN KJELLSON SLETTEN

• Historisk handling frå Gudbrandsdalen

Lars Mytting med ny bok
Endeleg kjem ei ny bok frå
forfattaren frå Fåvang;
den fyrste etter megasuksessen Svøm med de
som drukner.
Romanen, der handlinga er
lagt til ei «ny» bygd i Gudbrandsdalen, kjem til hausten,
stadfester forlaget.
For dei av lesarane som har
tørsta etter ein oppfølgar av
Svøm med dem som drukner,
de må vente litt til.

Ny, men historisk

Det er ei heilt ny og anna historie Mytting leverer i haust, og
romanen har fått namnet Søsterklokker.
Allereie før ho er lansert her
heime, er boka seld til fem
land. Det fortel informasjonskonsulent i Gyldendal, Julie
Kalager.
Nok ein gong er handlinga
lagt til ein slags Gudbrandsdal,
litt som den dalen vi kjenner,
men med tillegg og fråtrekk slik
vi kjenner det frå Edvard Hirifjells Saksum og Eirik Fyksens
Annor, i høvesvis den siste og

fyrste boka frå Myttings penn.
Denne gongen har bygda
handlinga er lagt til, fått namnet Butangen.
I følge Kalager, har Mytting
brukt veldig mykje tid på å studere historiske kjelder og hendingar frå Gudbrandsdalen.
– Handlinga er ikkje i nåtid,
men går noko bak i tid, seier
Kalager.

ring.
– Eg driv med manuskriptet
her nå, men eg lovar å ta ein
lengre prat med Dølen når det
nærmar seg litt meire, seier
han, og gjer det klart at han
ønskjer tid til å koma oppover
og fortelja skikkeleg, når han
fyrst har brukt eit firesifra tal
timar på arbeidet med boka.

Kjem oppover

GURO VOLLEN
guro@dolen.no

Lars Mytting er travelt oppteke
med innspurten på boka når vi
ringer, og lovar å ta ein prat
med Dølen litt nærare lanse-

BIBLIOGRAFI
• Hestekrefter, roman,
2006
• Vårofferet, roman,
2010
• Hel ved, sakprosa,
2011
• Svøm med dem som
drukner, roman, 2014
• Hel ved, fargeleggingsog aktivitetsbok, 2017
( Med illustratør Adam
Doughty)
• Søsterklokkene, kjem
2018

namnet Butangen.
I følge Kalager, har Mytting brukt veldig mykje tid på å

• Hel ved, sakprosa, 2011

studere historiske kjelder og hendingar frå

• Svøm med dem som drukner, roman, 2014

Gudbrandsdalen.

• Hel ved, fargeleggingsog aktivitetsbok, 2017 ( Med

- Handlinga er ikkje i nåtid, men går noko bak i tid, seier

illustratør Adam Doughty)

Kalager.

• Søsterklokkene, kjem 2018

Kjem oppover

© Dølen

Lars Mytting er travelt oppteke med innspurten på

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler

boka når vi ringer, og lovar å ta ein prat med Dølen litt

må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

nærare lansering.

fra Retriever eller den enkelte utgiver.

- Eg driv med manuskriptet her nå, men eg lovar å ta

Les hele nyheten på http://ret.nu/0aSh3Nnz

ein lengre prat med Dølen når det nærmar seg litt
meire, seier han, og gjer det klart at han ønskjer tid til å
koma oppover og fortelja skikkeleg, når han fyrst har
brukt eit firesifra tal timar på arbeidet med boka.
BIBLIOGRAFI
• Hestekrefter, roman, 2006
• Vårofferet, roman, 2010
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Disse bøkene skal redde bokhøsten
 NRK. 03.08.2018 19:02. Oppdatert 05.08.2018 05:39
Kaja Marie Andreassen Journalist Kari Nygard Tvilde Journalist

Etter en tøff start for bokbransjen i 2018, har
forlagene likevel stor tro på bokhøsten. De mener
redningen blir strikkebøker, kjente forfattere, og en
sterk bølge av unge, kvinnelige forfattere.
- Det blir en travel, men god høst for forlaget, sier
Jorunn Sandsmark som er forlagssjef i Kagge forlag.
I første halvår er salget av skjønnlitteratur 13 prosent
lavere enn på samme tid i fjor og det totale salget av
bøker har gått ned med åtte prosent.
- Jeg synes det er altfor tidlig å si at nedgangen er en
trend. Jeg tror at vi må gi det litt mer tid og se hvordan
høsten utvikler seg, sier Sandsmark.
Hun mener strikkeboken «Klompelompes vinterbarn»
kommer til å selge godt også i høst. Ellers har hun tro
på «Hyttebok fra helvete» av Are Kalvø, og Ruth
Lillegravens psykologiske thriller «Alt er mitt».
- Så kommer det bok av Sylvi Listhaug, og hun er det
mange som er nysgjerrige på. Mye av det man får
ellers er korte sitater og bare deler av en sak, men nå
får hun mulighet til å skrive litt lenger, og det tror jeg
mange ønsker å lese, sier hun.
Et oppgjør med #metoo
Markedssjef i Gyldendal, Harald Fougner, trekker frem
bøkene «Så mye hadde jeg» av Trude Marstein, og
«Søsterklokkene» av Lars Mytting som bøker han tror
kommer til å selge godt.
Det er likevel en bok han tror kommer til å bli veldig
synlig.
- Det er «Jenteloven» av Ulrikke Falch og Sofie
Frøysaa, sier Fougner.

Boka kommer i kjølvannet av #metoo-kampanjen som
har røsket tak i den seksuelle trakasseringen i
arbeidslivet.
- Mange opplever nok trakassering allerede på
barneskolen, og i «Jenteloven» tar Falch og Frøysaa et
personlig oppgjør med den seksualiserte kulturen som
møter unge i dag, sier Fougner.
Flere kjente forfattere
Forlagene tror bøker fra flere kjente forfattere kommer
til å redde bokhøsten.
Aller størst oppmerksomhet tror Cappelen Damm det
kommer til å være rundt Lars Saabye Christensen med
«Byens spor. Maj», og Vigdis Hjort med «Lærerinnens
sang».
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Aschehoug trekker frem Norges krimdronning Unni

FORVENTNINGER: Det er store forventninger til

Lindell med «Dronen».

«Jenteloven» av Ulrikke Falch og Sofie Frøysaa.

Forlaget Oktober har stor tro på Jon Michelet sin

FINE TITLER: Harald Fougner i Gyldendal mener fine

«Krigerens hjemkomst», det siste bindet i det store

titler som «Jenteloven» av Ulrikke Falch og Sofie

eposet om krigen på havet, som Michelet rakk å

Frøysaa vil redde bokhøsten.

fullføre før han gikk bort i april i år.
Foto: Privat Foto: Anders Magnus / NRK
Unge, lovende og kvinnelige
© NRK

- Vi har en vifte med sterke, yngre, kvinnelige forfattere

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler

som alle utmerker seg denne høsten, sier Ellen Hognes

må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

som er markedssjef i Forlaget Oktober.

fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Se webartikkelen på http://ret.nu/nPmKMmPq

Hun tror «Barnet» av Kjersti Annesdatter Skomsvold,
og «Bok om sorg» av Maria Navorro Skarranger
kommer til å bli godt lest.
Også Cappelen Damm har stor tro på unge kvinner, og
trekker frem følgende stemmer fra deres utgivelser:
Iman Meskini, kjent som karakteren Sana i NRK-serien
SKAM, som skriver bok om hijab i
«#minhistorieminmening».
Blogger Sophie Elise som skriver om å være håpløst
forelska i boka «Elsk meg».
Gine Cornelia Pedersen med «Vår i det hinsidige», en
bok om en ung jentes oppvåkning.
Image-text:
Vigdis Hjort, Iman Meskini, Lars Saabye Christensen
og Ulrikke Falch kommer med bøker i høst.
Foto: Berit Roald/Lise Åserud/Gorm Kallestad/ / NTB
Scanpix
HAR TROEN: Jorunn Sandsmark i Kagge forlag har
fortsatt troen på bokhøsten, tross nedgang i boksalget
i 2018.
Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK
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Disse bøkene gleder vi oss ekstra til i høst
 Aftenposten. 05.08.2018. Side: 4

Bokhøsten er over oss. Kulturredaksjonen har studert
listene og satt et kryss ved disse 18 titlene. Gert
Nygårdshaug Zoo Europa Cappelen Damm I sin nye
bok vil Nygårdshaug samle trådene fra Mengele Zoo,
Himmelblomsttreets muligheter, Afrodites basseng

4

|

å

|
Bokhøsten

Kultur

Bokhøsten er over oss. Kulturredaksjonen har studert listene og satt et kryss ved disse 18 titlene.

Disse bøkene gleder vi o
AUGUST

og Chimera.
... Mange av karakterene fra de tidligere romanene må
manøvrere i en verden ødelagt av borgerkriger,
migrantstrømmer, økologiske kriser og stigende

søndag 5. august 2018

Gert Nygårdshaug
Zoo Europa

Carsten Jensen
Kjellermennesket

Cappelen Damm

Press forlag

I sin nye bok vil Nygårdshaug samle trådene fra Mengele
Zoo, Himmelblomsttreets muligheter, Afrodites basseng og
Chimera. Mange av karakterene fra de tidligere romanene må manøvrere i en verden ødelagt av borgerkriger,
migrantstrømmer, økologiske kriser og stigende fundamentalisme.
Utgivelsesdato: 10. august

fundamentalisme. Utgivelsesdato: 10. august Anne

«Den egentlige humanitære krise er vår, ikke flyktningenes», skriver den danske forfatteren Carsten Jensen.
I denne pamfletten vil han diskutere velferdsstatens utfordringer – blant annet i lys av nyere litteratur. Ifølge
forlaget bruker han Karl Ove Knausgård og Edouard
Louis som eksempler på et «utilstrekkelighetenes tyranni» som har rammet vår tid.
Utgivelsesdato: Slutten av august

SEPTEMBER

Geir Gulliksen
Se på oss nå
Aschehoug

Under den store debatten om virkelighetslitteraturen ble Gulliksen beskyldt for å ha utlevert ekskona i
Historie om et ekteskap. Hans nye roman skal være en
utforskning av forholdet mellom det komiske, det
pinlige og det inderlige. Den skal handle om hvor
lett mennesker knytter seg til hverandre, hvor lett vi
mister oss selv til en annen, og hvor vanskelig det kan
være å hente seg inn igjen.
Utgivelsesdato: 7. september

Bitsch Frihet, sex, søsterskap (brev til en ufødt datter)
Spartacus I fjor utga Anne Bitsch boken Går du nå, er
du ikke lenger min datter, der hun skriver om sin
oppvekst med en alkoholisert mor. «Sterkt og brutalt
om den tapte barndommen», mente Aftenpostens

Anne Bitsch
Frihet, sex, søsterskap
(brev til en ufødt datter)

Sofie Frøysaa
og Ulrikke Falch
Jenteloven

Jon Michelet
En sjøens helt

Spartacus

Gyldendal

Oktober forlag

Lars Mytting:
Søsterklokkene

Kristine Næss:
Mens jeg husker det

Vigdis Hjorth
Lærerinnens sang

I fjor utga Anne Bitsch boken Går du nå, er du ikke lenger
min datter, der hun skriver om sin oppvekst med en alkoholisert mor. «Sterkt og brutalt om den tapte barndommen», mente Aftenpostens anmelder. I høst kommer Bitsch med en debattbok om medienes dekning av
#metoo-kampanjen og andre overgrepssaker.
Utgivelsesdato: 15. august

I kjølvannet av #metoo har Sofie Frøysaa og Ulrikke
Falch tatt på seg den tøffe storesøsterrollen og skrevet
en overlevelsesguide for unge jenter som vil bekjempe
trakassering og diskriminering i hverdagen. Med utgangspunkt i egne erfaringer diskuterer duoen alt fra
flink pike-syndrom til spiseforstyrrelser og depresjoner.
Utgivelsesdato: 31. august

I april døde forfatteren Jon Michelet, 73 år gammel. Han
rakk å skrive ferdig sjette bind av livsverket En sjøens
helt. Bokserien handler om norske sjøfolks heroiske
innsats under 2. verdenskrig. De fem første bindene
er trykt i 750.000 eksemplarer.
Utgivelsesdato: 14. september

anmelder. I høst kommer Bitsch med en debattbok om
medienes dekning av #metoo-kampanjen og andre
overgrepssaker. Utgivelsesdato: 15. august Carsten
Jensen Kjellermennesket Press forlag «Den egentlige
humanitære krise er vår, ikke flyktningenes», skriver

Gyldendal

Lars Mytting hadde en eventyrlig suksess med Hel ved
(2011), som fikk bokbransjeprisen i Storbritannia for årets
beste sakprosa. I 2014 kom romanen Svøm med dem som
drukner, som ble oversatt til 15 språk.
Hans nye roman forteller historien om «søsterklokkene», som ble støpt til minne om de sammenvokste tvillingene Halfrid og Gunhild Hekne. Handlingen er lagt
til 1800-tallet og skal være en roman om brytningstid og
overjordisk klokkeklang.
Utkommer månedsskiftet august/september

Oktober forlag

Næss har siden debuten i 1996 skrevet dikt, fortellinger,
romaner og artikler. Hun fikk sitt store gjennombrudd
med romanen Bare et menneske i 2014, som ble nominert
til Nordisk råds litteraturpris. Aftenpostens anmelder
kalte den «et imponerende flettverk av generasjoner
og stilarter». Høstens bok skal være portrett av en forfatter som hadde suksess med en roman for ti år siden.
Denne Ingeborg har endt opp som kontormedarbeider
i et bemanningsbyrå. Ifølge forlaget er det en «vill, motstandsfylt og sivilisasjonskritisk roman».
Utkommer 23. august

Cappelen Damm

Hva skjer når man opplever seg voldsomt eksponert? Når
man får se seg selv med andres blikk?
Ifølge forlaget er dette motivet i den nye romanen av
Vigdis Hjorth. Den handler om en lærer, Lotte Bøk, som
underviser på Kunsthøgskolen i Oslo. Men det kan også
tenkes at romanen er en indirekte kommentar til forfatterens egen opplevelse av debatten om hennes forrige
roman, Arv og miljø (2016).
Utgivelsesdato: 14. september

den danske forfatteren Carsten Jensen. I denne
pamfletten vil han diskutere velferdsstatens

flettverk av generasjoner og stilarter». Høstens bok

utfordringer - blant annet i lys av nyere litteratur. Ifølge

skal være portrett av en forfatter som hadde suksess

forlaget bruker han Karl Ove Knausgård og Edouard

med en roman for ti år siden. Denne Ingeborg har endt

Louis som eksempler på et «utilstrekkelighetenes

opp som kontormedarbeider i et bemanningsbyrå.

tyranni» som har rammet vår tid. Utgivelsesdato:

Ifølge forlaget er det en «vill, motstandsfylt og

Slutten av august Sofie Frøysaa og Ulrikke Falch

sivilisasjonskritisk roman». Utkommer 23. august Lars

Jenteloven Gyldendal I kjølvannet av #metoo har Sofie

Mytting: Søsterklokkene Gyldendal Lars Mytting hadde

Frøysaa og Ulrikke Falch tatt på seg den tøffe

en eventyrlig suksess med Hel ved (2011), som fikk

storesøsterrollen og skrevet en overlevelsesguide for

bokbransjeprisen i Storbritannia for årets beste

unge jenter som vil bekjempe trakassering og

sakprosa. I 2014 kom romanen Svøm med dem som

diskriminering i hverdagen. Med utgangspunkt i egne

drukner, som ble oversatt til 15 språk. Hans nye roman

erfaringer diskuterer duoen alt fra flink pike-syndrom til

forteller historien om «søsterklokkene», som ble støpt

spiseforstyrrelser og depresjoner. Utgivelsesdato: 31.

til minne om de sammenvokste tvillingene Halfrid og

august Kristine Næss: Mens jeg husker det Oktober

Gunhild Hekne. Handlingen er lagt til 1800-tallet og

forlag Næss har siden debuten i 1996 skrevet dikt,

skal være en roman om brytningstid og overjordisk

fortellinger, romaner og artikler. Hun fikk sitt store

klokkeklang. Utkommer månedsskiftet

gjennombrudd med romanen Bare et menneske i 2014,
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utlevert ekskona i Historie om et ekteskap. Hans nye

Utgivelsesdato: Slutten av september OKTOBER Anne

roman skal være en utforskning av forholdet mellom

Hege Simonsen Kjærlighet og mørke Res Publica

det komiske, det pinlige og det inderlige. Den skal

Forfatter og førsteamanuensis Anne Hege Simonsen

handle om hvor lett mennesker knytter seg til

ved fakultet for samfunnsvitenskap har fått tilgang på

hverandre, hvor lett vi mister oss selv til en annen, og

nytt og spennende materiale til denne biografien om

hvor vanskelig det kan være å hente seg inn igjen.

Marie Hamsun. Ved siden av å være gift med Knut

Utgivelsesdato: 7. september Jon Michelet En sjøens

Hamsun var Marie skuespiller og forfatter. Hun ga ut to

helt Oktober forlag I april døde forfatteren Jon

diktsamlinger og flere barnebøker. Utgivelsesdato:

Michelet, 73 år gammel. Han rakk å skrive ferdig sjette

Slutten av oktober Else Kåss Furuseth Else går til

bind av livsverket En sjøens helt. Bokserien handler om

psykolog Cappelen Damm Du kjenner henne kanskje

norske sjøfolks heroiske innsats under 2. verdenskrig.

fra standup-scenen eller fra TV-skjermen. Det du

De fem første bindene er trykt i 750.000 eksemplarer.

kanskje ikke vet, er at hun som 11-åring opplevde at

Utgivelsesdato: 14. september Vigdis Hjorth

moren tok sitt eget liv. 17 år senere tar også broren

Lærerinnens sang Cappelen Damm Hva skjer når man

hennes livet av seg. Denne boken består av ett år med

opplever seg voldsomt eksponert? Når man får se seg

samtaler mellom Kåss Furuseth og psykologen.

selv med andres blikk? Ifølge forlaget er dette motivet i

Utgivelsesdato: 11. oktober Merete Morken Andersen

den nye romanen av Vigdis Hjorth. Den handler om en

Blodet i årene Spartacus Etter ti års arbeid er Merete

lærer, Lotte Bøk, som underviser på Kunsthøgskolen i

Morken Andersen klar med sin biografi om Amalie

Oslo. Men det kan også tenkes at romanen er en

Skram. Forlaget kaller boken «en biografisk collage (...)

indirekte kommentar til forfatterens egen opplevelse av

som tøyer konvensjonene for den litterære biografien».

debatten om hennes forrige roman, Arv og miljø

Morken Andersen debuterte i 1988 med punktromanen

(2016). Utgivelsesdato: 14. september Eldrid Lunden

Fra, og har siden utgitt romaner, dikt og sakprosa,

Det er berre eit spørsmål om tid Aschehoug Lunden er

samt redigert flere antologier. Utgivelsesdato:

poet og professor i skrivekunst. Hun regnes som en av

Utkommer i oktober NOVEMBER Michelle Obama: Min

Norges viktigste lyrikere innenfor modernismen. En ny

historie Cappelen Damm Det knytter seg stor spenning

bok fra Lunden er en stor begivenhet. Dialog har alltid

til biografien til Michelle Obama. Kommer hun med

stått sentralt i hennes forfatterskap. Det er berre eit

noen spennende avsløringer om livet i Det hvite hus?

spørsmål om tid er bygd opp rundt samtaler med alt

Obama er utdannet advokat, og under perioden i Det

fra neolittiske relieffer og Seneca d.y. til et knippe

hvite hus var hun en aktiv talsperson for utdannelse,

forfattere i nyere tid. Utgivelsesdato: 21. september Per

helsespørsmål og bekjempelse av fattigdom.

Petterson Menn i min situasjon Oktober forlag Per

Utgivelsesdato: 13. november George R.R. Martin: Fire

Petterson slo igjennom internasjonalt med romanen Ut

and Blood Harper Collins/Gyldendal Mens vi venter på

og stjæle hester (2003). I dag er han en av våre mest

Winds of Fire, den sjette boken i serien A Song of Ice

anerkjente forfattere internasjonalt og er oversatt til

and Fire, kan vi kose oss med flere blodige og

over 50 språk. Vi vet ikke så mye om hans nye roman

dramatiske historier fra Westeros. Fortellerstemmen i

ennå, men det ligger et lite lydklipp på nett: «En

Fire and Blood er Archmaester Gyldayn. Han skriver på

drosjetur gjennom Oslo sentrum, en liten hybel i hjertet

en monumental historie om kongene i slekten

av en bygård og en uspretta pakke Black Jack ved

Targaryen, og nå får du også lese den. Handlingen er

hodegjerdet. Og så skjedde ingenting.» Utgivelsesdato:

satt 300 år før Game of Thrones, så vi våger å gjette på

Slutten av september Karl Ove Knausgård Lese, skrive

at vi får vite mer om dragene! Utgivelsesdato: 20.

(essay) Oktober forlag Det blir ingen ny roman fra

november Tomas Espedal: Elsken Gyldendal Espedal

Knausgård i høst, men han står bak den tredje boken i

er en pionér i den selvbiografiske sjangeren i Norge.

Oktober forlags serie Lese, skrive. Her har forlaget

Sakte, men sikkert har han fått et internasjonalt

invitert forfattere til å skrive om lesing og skriving.

publikum og er nå utgitt i 24 land. Elsken er, ifølge

Knausgård kommer også med en essaysamling i høst.

forlaget, en roman om døden. Bokens hovedperson
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gleder seg til å dø, han har fått nok av livet, han er
fornøyd. Han gir seg selv ett år igjen å leve. Hva skjer
med litteraturen - og livet - under slike forhold?
Utkommer oktober/november. Vignett: Bokhøsten
© Aftenposten
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Les hele nyheten på http://ret.nu/LXMJZRmV
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UKENS BOKTIPS
 VG. 27.07.2018. Side: 54
54 RAMPELYS

UKENS
BOKTIPS
Forfatternes

I sommer har vi hentet inn høstaktuelle forfattere som
boktips«vikarer»: Lars Mytting er tilbake etter

boktips: Tre
boktips fra
Lars Mytting

suksessen med vedboken og romanen «Svøm med

I sommer har vi
hentet inn
høstaktuelle
forfattere som
boktips«vikarer»:
Lars Mytting
er tilbake etter
suksessen med
vedboken og romanen «Svøm
med dem som drukner» – og
kommer med «Søsterklokkene»
31. august. Det er første del i en
romantrilogi.

dem som drukner» - og kommer med «Søsterklokkene»
31. august. Det er første del i en romantrilogi.

Roman

Lydboken bedre

Roman

Carlos Ruiz Zafón:
«Vindens skygge»
(lydboken)

●●Her er
lydboken min
klare favoritt.
Denne spanske
mysterieromanen har et av
historiens
beste plott,
men språket er noen steder vel
barokt. Innleser Kai Remlov løfter
teksten mesterlig. Han tilfører
innlevelse og overbevisning, og
resultatet er 16 timers rikdom av
spenning og forelskelse i
etterkrigstidens Barcelona.

Lydboken bedre
Carlos Ruiz Zafón:
«Vindens skygge»

Roman

For Downton
Abbey-fansen

(lydboken)

Evelyn Waugh:
«Gjensyn med Brideshead»

Her er lydboken min klare favoritt. Denne spanske

●●Formidabel
nyoversettelse av
Johanne
Fronth-Nygren.
En tidsreise til
mellomkrigstidens England,
hvor livstrette
rikmannssønner i
silkepysjamas
snart stanger mot virkeligheten.
Viser hvordan små episoder
umerkelig setter kursen for resten
av livet. En litterær helflaske
sherry for alle Downton Abbeyfans.

mysterieromanen har et av historiens beste plott, men
språket er noen steder vel barokt. Innleser Kai Remlov
løfter teksten mesterlig. Han tilfører innlevelse og

Sakprosa

Et must

overbevisning, og resultatet er 16 timers rikdom av

John Seymour:
«The New Complete
Book of Self-Sufficiency»

●●Dessverre
ikke oversatt til
norsk, men lett å
skaffe på
engelsk og
dansk. En av
bøkene jeg
straks vil handle
inn igjen hvis huset brenner ned.
Handler egentlig bare om å drive
et småbruk, men så inspirerende
at den gir tankeflukten til roman.
Trolig hovedinspirasjonen til den
danske TV-serien «Bonderøven».

spenning og forelskelse i etterkrigstidens Barcelona.
Roman

FAMILIESAGA
OM LYS
OG MØRKE

FREDAG 27. JULI 2018

Foto: JULIE PIKE

Forfatternes boktips: Tre boktips fra Lars Mytting

●Simon
●
Strangers jødiske
svigerfamilie flyttet inn i
Henry Rinnans torturvilla
Av STINE ROTNES og BRIAN CLIFF OLGUIN (foto)

Få år etter at krigsforbryter Henry Rinnan herjet i villaen, flyttet
den jødiske svigerfamilien til forfatter Simon Stranger inn. Sånt blir
det roman av.
«Vi hadde faktisk teaterforestillinger nede i kjelleren, i de samme rommene som Rinnanbanden holdt på,
bare noen få år tidligere».
En sløv ettermiddag i 2014 står
Simon Stranger på kjøkkenet
sammen med svigermoren Grete
Komissar, som for første gang deler historien om barndommen i
Bandeklosteret i Trondheim, hovedkvarteret til krigsforbryteren
Henry Rinnan.
Passasjen over står i et av de første kapitlene i Strangers (42) nyeste roman «Leksikon om lys og
mørke». Situasjonen er paradoksal:
Strangers jødiske svigerfamilie,
Komissar-familien, overlevde så
vidt holocaust, men valgte likevel
å flytte inn i huset som er et av de
sterkeste symbolene på ondskap
i Norge. I kjelleren i denne trondheimsvillaen, drepte Rinnan og
hans assistenter over 80 mennesker, og torturerte flere hundre i løpet av krigsårene.
– Jeg så for meg bildet av den
lille jenta i kjole som står og deler
ut håndtegnede billetter i toppen
av trappen. Da tenkte jeg at «her
er det en roman», sier Stranger.

– Grusomt spørsmål

VG treffer forfatteren i solsteiken
på Akershuskaia i Oslo, ved det karakteristiske minnesmerket for
norske, deporterte jøder. Tomme
stoler, plassert utover i vilkårlig
avstand.
Det er imidlertid ikke dette minnesmerket som spiller en sentral
rolle i Strangers roman, men én av
de 67 000 snublesteinene til minne om deporterte jøder, nedfelt i
europeiske gater.
– I den jødiske tradisjonen sier
man at et menneske ikke er borte
før navnet ditt sies for siste gang.
Du dør to ganger, den ene gangen
er når hjertet ditt slutter å slå og

den andre er når noen sier navnet
ditt for siste gang, forteller Stranger.
Rett i etterkant av kjøkkenmøtet for fire år siden, besøkte Stranger og familien snublesteinen til
barnas tippoldefar, Hirsch Komissar.
Under den påfølgende samtalen
om Hirsch som ble drept på Falstad fangeleir i Levanger, stilte
Strangers sønn det betimelige
spørsmål: «Hvorfor ble han skutt?».
– På mange måter er det et ganske grusomt spørsmål. Det som ligger under er; «ville de også ha drept
meg, pappa?» Svaret er at det ville
de jo, sier Stranger.

– Handler om vår tid

Det er med dette utgangspunktet
Stranger har skrevet en nær familiesaga som på komplekst vis fletter seg inn i umenneskelige begivenheter i norsk krigshistorie.
Han mener imidlertid romanen
er vel så mye et samtidsprosjekt,
som historisk og familiært.
– Jo mer jeg har lest om Rinnan,
og hans drømmer om storhet som
minner om mange unge menns
drømmer om å ha en betydning,
så tenker jeg at dette er et prosjekt
som handler like mye om vår tid,
sier Stranger.
Forfatteren referer til opptøyene i Charlottesville i august i fjor,
og samtidig et fortsatt manifestert
jødehat.
– Gerson Komissar sa en gang
at «vi er ikke jøder, vi er mennesker». Å redusere noen til jøder innebærer å fjerne det som er unikt ved
den personen. Det er også overførbart til hvordan vi snakker om
minoriteter i dag, og generaliserer
hvem som helst, sier Stranger.

Et symbol på ondskap

Romanen er gjenstand for omfattende research, og Stranger har

Simon Stranger
●●Født: 1976, fra Oslo.
●●Har siden debuten i 2003 utgitt
en rekke bøker for barn, ungdom
og voksne,.
●●Ble i 2014 nominert til Nordisk
råds litteraturpris for «De som
ikke finnes».
●●Bøkene hans har høstet svært
gode kritikker og er oversatt til
femten språk.
●●«Leksikon om lys og mørke» er
hans femte roman for voksne, og
er foreløpig solgt til tre land, samt
hovedbok i Bokklubben Nye
Bøker høsten 2018.

gått langt i å leve seg inn i svigerfamiliens tanker og følelser – og
ikke minst Rinnans.
– Noen av handlingene til Rinnan
kan jeg forstå, men noen forblir
bare veldig ynkelige, sier forfatteren.
I et av bokens siste kapitler beordrer Rinnan en av lakeiene sine
ned i ondskapens kjeller for å partere tre lik. Bakgrunnen for bestialiteten er at Rinnan på tysk har
bestilt «drei kisten», hvilket viser
seg å være tre små kasser istedenfor tilstrekkelig store kister.
– Selv om dette i stor grad er et
leksikon om mørke, så er det også
et leksikon om lys. Om kjærlighet,
tilhørighet og tilgivelse – de gode
tingene, understreker Stranger, og
legger til:
– Jeg har forsøkt å skrive en vakker roman, selv om den handler
om grusomme ting.
stine.rotnes@vg.no
brian.cliff.olguin@vg.no

FAMILIÆRT: Forfatter Simon Stranger ved minnesmerket for deportert
forsoningsprosess og et erindringsarbeid, også for familien, sier Strange

For Downton Abbey-fansen
Evelyn Waugh:
«Gjensyn med Brideshead»
Formidabel nyoversettelse av Johanne Fronth-Nygren.

© VG
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler

En tidsreise til mellomkrigstidens England, hvor

må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

livstrette rikmannssønner i silkepysjamas snart

fra Retriever eller den enkelte utgiver.

stanger mot virkeligheten. Viser hvordan små episoder

Les hele nyheten på http://ret.nu/zW8H33G1

umerkelig setter kursen for resten av livet. En litterær
helflaske sherry for alle Downton Abbeyfans.
Sakprosa
Et must
John Seymour: «The New Complete Book of SelfSufficiency»
Dessverre ikke oversatt til norsk, men lett å skaffe på
engelsk og dansk. En av bøkene jeg straks vil handle
inn igjen hvis huset brenner ned. Handler egentlig bare
om å drive et småbruk, men så inspirerende at den gir
tankeflukten til roman. Trolig hovedinspirasjonen til
den danske TV-serien «Bonderøven».
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Historisk sus og klokkeklang frå Fåvang
 Dølen. 05.07.2018. Side: 16-17
BJØRN KJELLSON SLETTEN

Med ein liten kime frå segnklokkene i Ringebukyrkja,
diktar Lars Mytting seg vidare inn i den muntlege
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• Lars Mytting klar med ny roman:

Historisk sus og klokkeklang frå Fåvang

forteljartradisjonen.

ROCK PÅ TOGET: Museumstoget som Norsk jernbanemuseum eig,
skal køyre frå Hamar og til Åndalsnes til Raumarock. Toget
stoppar på Ringebu. FOTO: NORSK JERNBANEMUSEUM.

Rock og festival på toget

REISA: Under parasollen utafor
Fåvangkroa tek Lars Mytting
oss med 150 år bakover i tid.

I «Søsterklokkene» møter vi atten år gamle Astrid
Hekne, presten Kai Schweigaard og ein tysk arkitekt i
eit drama som spinn rundt ei fiktiv stavkyrkje i ein fiktiv

2.- 5. august går RaumaRock av stabelen på Åndalsnes. Men festivalen
startar allereie med togtur. Eit eige festivaltog
skal mellom anna stoppe
på Ringebu.

Med ein liten kime frå
segnklokkene i Ringebukyrkja, diktar Lars Mytting
seg vidare inn i den muntlege forteljartradisjonen.

Det er Norsk jernbanemuseum
som stiller med tog i den anledning. Og det er ikkje kva som
helst slags tog som skal gå frå
Hamar til Åndalsnes. Det er det
såkalla «Stålvogntoget» som
blir til festivaltog i sommar.
Vognene på dette toget vart
bygd på 1960- 1970 og 1980-talet. Toget har 183 plassar og er i
dag museumstog.

I «Søsterklokkene» møter vi atten år gamle Astrid Hekne, presten Kai Schweigaard og ein
tysk arkitekt i eit drama som
spinn rundt ei fiktiv stavkyrkje i
ein fiktiv avkrok av Fåvang.
Arbeidet med den nye romanen starta da Mytting satt og
såg gjennom gamle fotoalbum
med svartkvitbilde av gardar i
heimbygda.
– Her var desse låge tømmerhusa, steinrøysene samla med
handmakt, testament om årevis med arbeid. Det gjorde meg
nysgjerrig. Eg byrja å angre på
at eg ikkje hørte betre etter når
gamle folk snakka om gamledagar, seier Mytting.

– Toget går frå Hamar 2. august, men stopp oppover dalen, mellom anna på Ringebu,
seier marknads- og arrangementsansvarleg på museumet,
Mette Larsen.
– I den anledning får toget ei
ny vogn, «scenevogna». Ramuarock har hyra artisten Tove
Bøygard til å spele, fortel ho vidare. Det skal også vere serveringstilbod i kafévogna.
– Toget vil vere på Åndalsnes
i god tid før Åge Aleksandersen
og Sambandet går på scenen,
seier Larsen.
Toget vil returnere søndag,
med stopp på dei same stasjonane
TONE SIDSEL SANDEN
tone@dolen.no

Fortjeljartradisjonen

avkrok av Fåvang. Arbeidet med den nye romanen
starta da Mytting satt og såg gjennom gamle
fotoalbum med svartkvitbilde av gardar i heimbygda.
- Her var desse låge tømmerhusa, steinrøysene samla
med handmakt, testament om årevis med arbeid. Det
gjorde meg nysgjerrig. Eg byrja å angre på at eg ikkje
hørte betre etter når gamle folk snakka om
gamledagar, seier Mytting.

Den muntlege forteljinga opptek fåvangforfattaren. Historietradisjonen som framleis er
levande i Gudbrandsdalen er
utgangspunktet for forteljinga
hans. Segna om søsterklokkene
og Heknesystrene fann han hos
Ivar Kleiven. Sjølv om han etterkvart innsåg at historia var
ei blanding av sant og usant.
– Eg fann ut gjennom arkivstudiar at segnet var samansett av
minst fem ulike muntlege forteljingar. Så har desse vorte
gjenfortalt og spissa gjennom
200 år. Og det er akkurat det
ein romanforfattar au driv
med, seier Lars Mytting og dreg
opp eit førehandseksemplar av
«Søsterklokkene» frå den godt
brukte brune skinnveska ved
sidan av seg.
Under skuggen av parasollen
utafor Fåvangkroa tek han oss
med 150 år bakover i tid.
– Du kjem inn i eit Norge som
med våre augo nesten er science fiction, seier Mytting.

Det harde slitet

Han snakkar om det harde slitet. Mangelen på medisinar.

NYOPNING: Laila Løkken (t.v.) og Torgunn Haug gler seg over å ha
flytta inn i nye lokaler. FOTO: TOR LARSEN.

Husflid i nye lokaler
Husflidebutikken i Skåbu
opa laurdag dørene inn i
nye lokaler.

STARTEN: Arbeidet med den nye romanen starta da Mytting satt og såg gjennom gamle fotoalbum med svartkvitbilde av gardar i
heimbygda Fåvang. BEGGE FOTO: BJØRN KJELLSON SLETTEN.

Låke klede. Tida før olje, rikdom, likskap og velferdsstat.
For sjølv om Mytting insisterer
på at han fyrst og fremst skriv
berre for å fortelja ei god historie, ligg dette han på hjartet.
– I vår tid har vi så lett for å
gløyme trælet, at vilkåra var så
forskjellige. Det står jo så bra til
– i alle fall materielt sett. Eg har

lyst til å minne om korleis det
såg ut for våre oldeforeldre –
vår nære historie, seier Mytting
og legg til:
– Karakterane i «Søsterklokkene» lever i eit hardt og stritt
landskap, men midt i tuberkulosen og tannverken går folk
berre på. Dølane har alltid hatt
sjølvopphaldelsesdrift og hu-

mor.
Med to braksuksessar i bagasjen, «Hel ved» og «Svøm med
dem som drukner», må Lars
Mytting tåle ein god del forventningar.
Men han tilpassar seg ikkje
marknaden og fell hen til formelskriving – ein må utfordre
seg sjølv, seier Mytting, som

med «Søsterklokkene» for fyrste gong har skrivi ein historisk
roman og for fyrste gong har ei
jente som hovudperson.

Ultralokalt

Og når Norge og verda endeleg
har vorte kjend med Lars Mytting, dreg han dei like godt med
inn i den mest lokale boka si til

nå.
– Det har eigentleg vore noko
av det som har bekymra meg
mest. I starten tenkte eg at dette ville bli uforståeleg utafor
Ringstadkiosken og Fryatun,
ler Mytting.
Det var forleggaren hans i
England som fekk han til å få
att trua.

– Han sa at folk er interesserte i det snevre blikket.
Her er «oss» i staden for vi.
Sume av karakterane er «joppete». Andre får eit og anna
«fikt». Samtidig møter vi ein
konservativ språktone, tidsriktig for seint attenhundretal.
Og karakterane?
– Ja, dei har det stritt, men

bøyer aldri av. Eg har faktisk
planar om ei fortsetjing. Og det
er det fyrste gong eg kan seie,
avsluttar Mytting.
«Søsterklokkene» kjem i bokhandelen i slutten av august.
BJØRN KJELLSON SLETTEN

Heilt sidan 1997 har fleire vore
saman om å halde oppe Husflidsbutikken. Nå får dei mykje
betre plass, når dei nå har flytta
inn i gamle Krogenæsbygget.
– Vi får to trivelege og lyse
rom. Noko oppussing har vi
også gjort, fortel Torgunn
Haug.
I den trivelegen butikken kan

ein finne av alle slag som er
«hemgjort».
– Det er mykje strikk, akt mogleg ein kan trenge. Ein del treskjæringhar vi og. Vi er 21 stykk
som er med og stiller ut, så her
er det mykje av alt slag innan
handverk, seier Haug.
Butikken er ope kvar dag
gjennom sommaren, fortel ho,
slik at turistar, hyttebuarar og
bygdefolk kan kome innom.
TONE SIDSEL SANDEN
tone@dolen.no

- I vår tid har vi så lett for å gløyme trælet, at vilkåra var
så forskjellige. Det står jo så bra til - i alle fall materielt
sett. Eg har lyst til å minne om korleis det såg ut for
våre oldeforeldre - vår nære historie, seier Mytting og
legg til:

Fortjeljartradisjonen
Den muntlege forteljinga opptek fåvangforfattaren.
Historietradisjonen som framleis er levande i
Gudbrandsdalen er utgangspunktet for forteljinga
hans. Segna om søsterklokkene og Heknesystrene
fann han hos Ivar Kleiven. Sjølv om han etterkvart
innsåg at historia var ei blanding av sant og usant. - Eg
fann ut gjennom arkivstudiar at segnet var samansett
av minst fem ulike muntlege forteljingar. Så har desse
vorte gjenfortalt og spissa gjennom 200 år. Og det er
akkurat det ein romanforfattar au driv med, seier Lars
Mytting og dreg opp eit førehandseksemplar av

- Karakterane i «Søsterklokkene» lever i eit hardt og
stritt landskap, men midt i tuberkulosen og tannverken
går folk berre på. Dølane har alltid hatt
sjølvopphaldelsesdrift og humor.
Med to braksuksessar i bagasjen, «Hel ved» og «Svøm
med dem som drukner», må Lars Mytting tåle ein god
del forventningar.
Men han tilpassar seg ikkje marknaden og fell hen til
formelskriving - ein må utfordre seg sjølv, seier
Mytting, som med «Søsterklokkene» for fyrste gong
har skrivi ein historisk roman og for fyrste gong har ei
jente som hovudperson.

«Søsterklokkene» frå den godt brukte brune skinnveska
ved sidan av seg.
Under skuggen av parasollen utafor Fåvangkroa tek
han oss med 150 år bakover i tid.
- Du kjem inn i eit Norge som med våre augo nesten er
science fiction, seier Mytting.

Ultralokalt
Og når Norge og verda endeleg har vorte kjend med
Lars Mytting, dreg han dei like godt med inn i den mest
lokale boka si til nå.
- Det har eigentleg vore noko av det som har bekymra
meg mest. I starten tenkte eg at dette ville bli

Det harde slitet
Han snakkar om det harde slitet. Mangelen på
medisinar.
Låke klede. Tida før olje, rikdom, likskap og
velferdsstat. For sjølv om Mytting insisterer på at han
fyrst og fremst skriv berre for å fortelja ei god historie,

uforståeleg utafor Ringstadkiosken og Fryatun, ler
Mytting.
Det var forleggaren hans i England som fekk han til å
få att trua.
- Han sa at folk er interesserte i det snevre blikket.
Her er «oss» i staden for vi. Sume av karakterane er

ligg dette han på hjartet.
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«joppete». Andre får eit og anna «fikt». Samtidig møter
vi ein konservativ språktone, tidsriktig for seint
attenhundretal.
Og karakterane?
- Ja, dei har det stritt, men bøyer aldri av. Eg har faktisk
planar om ei fortsetjing. Og det er det fyrste gong eg
kan seie, avsluttar Mytting.
«Søsterklokkene» kjem i bokhandelen i slutten av
august.
© Dølen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
fra Retriever eller den enkelte utgiver.
Les hele nyheten på http://ret.nu/puFTA5km
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Kommer med ny bok
 Østlendingen. 08.06.2018. Side: 48
CATHRINE LORAAS MØYSTAD

ELVERUM: 1. september lanseres første bind i

62 40 00 00

trilogien «Søsterklokkene».

Ikke fått avisen?

Ekspedisjonen åpen kl. 09.00-14.00 på
hverdager.
Annonsebestilling:

Du kan også ringe:

annonser@ostlendingen.no
08.00-16.00. Lørdag stengt.
Nyhetstips SMS:

Kontakt oss på e-post:
abonnement@ostlendingen.no

Lars Mytting tar oss igjen til Gudbrandsdalen, denne

32 27 70 04
Telefonen er åpen hverdager.

gangen til året 1880.

Besøksadresse hovedkontor:
Gaarderbakken 3, 2406 Elverum
Postadresse: postboks 231, 2402 Elverum

ostlendingen.no

902 75 974

ØtIps 2005

Fire år er gått siden romanen «Svøm med dem som
drukner» inntok den norske leserskaren. Lars Myttings
gjennombruddsroman. Krimromanen, familieromanen,
krigsromanen, håndverksromanen,
underholdningsromanen, her finnes alt. Omfangsrik
også, og nå har kanskje Mytting fått beskjed om å lage
tre bøker med en gang?
Ifølge informasjonskonsulenten på Gyldendal Norsk
Forlag, Julie Kalager, kommer nemlig Mytting med en
trilogi. Første bind altså 1. september.
Det er uråd å få snakket med forfatteren sjøl, til tross
for at han sitter nesten midt i Leiret og skriver, men slik
er det når man har gjort verdenssuksess med «Hel
ved», og hatt sitt litterære gjennombrudd.
Kalager kan likevel røpe den litterære bakhistorien i
«Søsterklokkene»:

NY ROMAN: Lars Mytting fra Fåvang er bosatt i Elverum. Nå har han levert manuset til en ny roman, «Søsterklokkene» til forlaget. Den lanseres 1. september.

fOtO: ANItA HØIbY GOtEHUs

Lars Mytting har levert manuset

Kommer med ny bok
ELVERUM: 1. september lanseres første
bind i trilogien «Søsterklokkene».

Cathrine Loraas Møystad

cathrine.moystad@ostlendingen.no

Lars Mytting tar oss igjen til
Gudbrandsdalen, denne gangen til året 1880.

Fire år er gått siden romanen
«Svøm med dem som drukner»
inntok den norske leserskaren.
Lars Myttings gjennombruddsroman. Krimromanen, familie-

romanen,
krigsromanen,
håndverksromanen,
underholdningsromanen, her finnes
alt. Omfangsrik også, og nå har
kanskje Mytting fått beskjed
om å lage tre bøker med en
gang?
Ifølge informasjonskonsulenten på Gyldendal Norsk Forlag, Julie Kalager, kommer
nemlig Mytting med en trilogi.
Første bind altså 1. september.
Det er uråd å få snakket med
forfatteren sjøl, til tross for at
han sitter nesten midt i Leiret
og skriver, men slik er det når
man har gjort verdenssuksess
med «Hel ved», og hatt sitt litterære gjennombrudd.
Kalager kan likevel røpe den
litterære bakhistorien i «Søsterklokkene»:
– Bakgrunnshistorien for Søsterklokkene handler om livet
til to tvillingsøstre som blir født

for lenge siden langt oppe i
Gudbrandsdalen. Moren døde
under fødselen, for søstrene
var sammenvokst fra hoftene
og ned. Da de var i tenårene, ble
den ene syk, og det blir klart at
hun kommer til å dø. Faren deres ba derfor presten om at de
skulle få dø samtidig. Til gjengjeld fikk han støpt to kirkeklokker. Han kastet alt sølvet
han hadde i støpeformen. Jo
mer sølv, desto vakrere klang.
Klokkene ringte i evigheter
over bygda, for levende og for
døde, for flom og skogbrann –
helt fram til 1880. Herfra følger
vi Astrid Hekne, etterkommer
av tvillingsøstrene. Dette er
stor litteratur, sier Kalager.
Noe mer enn dette får vi ikke
vite, men så er det da én ting å
glede seg til når det blir høst.

- Bakgrunnshistorien for Søsterklokkene handler om
livet til to tvillingsøstre som blir født for lenge siden
langt oppe i Gudbrandsdalen. Moren døde under
fødselen, for søstrene var sammenvokst fra hoftene og
ned. Da de var i tenårene, ble den ene syk, og det blir
klart at hun kommer til å dø. Faren deres ba derfor
presten om at de skulle få dø samtidig. Til gjengjeld
fikk han støpt to kirkeklokker. Han kastet alt sølvet han
hadde i støpeformen. Jo mer sølv, desto vakrere klang.
Klokkene ringte i evigheter over bygda, for levende og
for døde, for flom og skogbrann - helt fram til 1880.
Herfra følger vi Astrid Hekne, etterkommer av
tvillingsøstrene. Dette er stor litteratur, sier Kalager.
Noe mer enn dette får vi ikke vite, men så er det da én
ting å glede seg til når det blir høst.
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