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Lars Mytting

«Søsterklokkene»
Gyldendal

 ● 445 sider

 ● Gyldendal 

Barnebok

Jakob og Neikob
Kari Stai
«Jakob og Neikob og Alle andre»

(Samlaget)

 ● 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.

Roman

Følger opp  
Hundreåringen
Jonas Jonasson
«Hundreogettåringen som 
tenkte at han tenkte for mye»

(Vigmostad & 
Bjørke)

 ● Den første 
boken om 
hundreåringen 
Allan Karlsson ble 
en stor bestsel-
ger 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 bursdags-
gave,  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. 

UKENS
BOKTIPS

 
Anbefalt av:
Camilla Norli 

Anne Bitsch’ nye bok 
er en bok som det er all 
grunn til å oppfordre 
unge kvinner – og andre 
kvinner – til å lese. 

ET ØNSKE 
OM ENDRING

Sakprosa

 ● Forfatter: Anne 
Bitsch

 ●  Tittel: «Brev til en 
ufødt datter. Om frihet, 
sex og søsterskap»

 ● Forlag: Spartacus

 ● Sider: 110 sider

Anmeldt av: Guri Hjeltnes Anmeldt av: Arne Hugo Stølan

F
jorårets bok, «Går du nå, er du ikke 
lenger min datter», slo inn i offentlig-
heten med stor kraft, gjennom 
utleverende skildringer av egen 
familie og personlige oppveksterfarin-
ger. 

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 doktor-
gradsarbeid 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, beskrivel-
sen 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 observasjo-
ner. 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.
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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 betalin-
gen 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 hoved-
personen 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 Schwei-
gaard holder hus.

Dynamikken mellom de to er en viktig 
motor i romanen. Relasjonene komplise-
res 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 elemen-
ter er en forsvunnet Hekne-vevnad 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. 

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 sagnlittera-
turens fortryllelser. Den er suggestiv, 
livsnær og virkelighetstro: En virknings-
full 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! 


