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I Lars Myttings 
andre roman er det 
mye motorsag og 
velsmurte våpen. 
– Men motoren 
i fortellingen er 
manglende omsorg 
for barn, sier han.

Siden han likevel er i hovedsta-
den, møtes vi ikke på hjemstedet 
Elverum, men i Forsvarsmuse-
ets våpenlager for å snakke om 
romanen Vårofferet.

 Lee Enfi eld og US-karabin er 
«allierte» våpen som inngår som 
standardutrustning i det karslige 
miljøet i den fi ktive bygda Mes-
singdalen. Her kunne de i he-
densk tid ofre et menneske for 
å få våren til å komme. 

Det er nabobygda til Ann-
or der bensinstasjonen stod 
for nedlegging i forrige roman 
Heste krefter. Der Annor er åpen 
og vennligstemt, er Messing-
dalen et mer hemmelighets-
fullt og dysfunksjonelt sted. Alt 
foregår i det Mytting kaller den 
fi ktive Gudbrandsdalen han er 
i ferd med å dikte fram etter 20 
år borte  fra dalføret.

– Det er lettere å dikte om da-
len når en ikke hele tiden må 
korrigere for de endringer som 
skjer.

Avvikling. Til Messingdalen 
kommer Aksel  Størmer for å 
avvikle stedets militærleir. Den 
dypt moralske fenriken skulle 
ha ledet troppen i Afghanistan, 
men når en fatal ulykke rammer 
en av hans menn under den siste 
sprengningsøvelsen før utreise, 

blir han satt på et karrieremessig 
og eksistensielt sidespor.

I sitt eget liv har han allerede 
valgt en unnamanøver da han 
på første perm velger å ikke dra 
hjem til sin sønn Eyvind som er 
født med store funksjonshem-
minger. Han har forlatt sitt eget 
barn.

«Neste morgen satte han ut fra 
den folketomme brakka og jog-
get rundt Sessvollmoen. Og Ey-
vind døde for ham der, i 50-sona 
langs Aurvegen. Mandagen søkte 
han sersjantkurs. Da helvetesuka 
i  aspirantperioden var over, lignet 
han den han ville ligne.»

– Det som holder mennene fra 
å være hele som mennesker, er 
mangelen på omsorg for egne 
unger. Det største offeret ville 
ha vært å være stor nok til å ta 
vare på de små rundt seg. Åtte 
år i kamptrening har gjort det 
mulig for Aksel å glemme den 
siden ved seg selv. Den vekkes i 
ham når han blir kjent med det 
lille barnet som henger utenfor 
militærleiren, sier forfatteren. 

Joanna uten h, kaller hun 
seg og sier at pappaen hennes 
er død. Sannheten er mer at 
Iver Tallaksen, som eier byg-
das største bruk, er gått i hun-
dene  etter å ha vært dekorert for 
skarpe utenlandsoppdrag. Det er 
ikke et posttraumatisk stressyn-
drom han plages av. Slikt me-
ner Mytting det er nok av i po-

pulærfremstillinger av moderne 
krigsveteraner.

– Iver sier med egne ord at 
hans problem er at han «ikke 
får lov til å være ute og ikke tå-
ler å være hjemme». Boka er et 
forsøk på å vise drivkreftene til 
de som drar ut og litt av virk-
ningen på dem rundt.

Piggtråd. Den forsømte datte-
ren ser inn gjennom piggtråd-
gjerdet på jakt etter tryggheten i 
den maskuline styrken som mi-
litæret er en ekstrem utgave av.

– Paradokset ligger i at han 
er ødelagt av det samme. De-
res behov krysser nærmest hver-
andres. Hun ser etter en fars-
fi gur og den styrken som kom-
mer opp i ham i et slikt monn 
at han nærmest er ødelagt som 
menneske. 

Han vil ikke slippe henne inn 
med den begrunnelse at leiren 

er militært område.
– Sannheten er at det er han 

selv som er blitt militært om-
råde.

– Hvorfor valgte du å skrive om 
barn i militære kulisser? 

– I ytterste konsekvens er en 
soldats oppgave å verne om de 
svake og små. Aksel ser etter en 
militær situasjon som skal full-
byrde ham som offi ser. Den yt-
terste kamphandling der han 
skal fremstå som en helt. Det 
er det han tror han trenger i li-
vet sitt.

Mytting er selv far til to tvil-
lingjenter på sju år. 

– Denne boka hadde over ho-
det ikke blitt slik om jeg ikke 
hadde hatt dem. Da ville boka 

Militært 
område
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«I ytterste 
konsekvens  er en 
soldats oppgave å 
verne om de svake 
og små»

 ! Synnøve Haga (under 
t.h.) og Cathrine Strøm skal 
lede arbeidet med Bjørnson-
festivalen i månedene frem-
over. Festivalsjef Silje Enge-
ness gikk nylig ut i fødsels-
permisjon, og styret i Bjørn-
sonfestivalen har utnevnt en 
ny ledelse for årets festival. 
Haga er ansatt i en stilling 
som daglig leder, og Strøm 
som kunstnerisk rådgiver. – 
Bjørnsonfestivalen er med 
dette i god rute med tanke 
på avviklingen av årets festi-
val og markeringen av Bjørn-
sonåret 2010, sier styreleder 
Arnt Sommerlund.  ©NTB

NYE I BJØRNSON-
FESTIVALEN

Egen 
Amanda 

I MORGEN KAN DU ... ... høre Thomas Hylland Eriksen, professor 
i antropologi, Torgrim Sollid, professor og 
jazzmusiker og Vegard Storsve, førstelektor 
i musikkpedagogikk, snakke om musikk i et 
kulturelt og humanitært perspektiv. Debat-
ten foregår på Biblioteket på Chateau Neuf 
i Oslo og starter kl 12:30. Temaet er om 
hvordan musikk kan bidra til å bygge broer 
mellom ulike kulturer – med utgangspunkt i 
erfaringer fra bistandsprosjekter i Midtøsten 
og Afrika. Debatten er en del av Menuin-kon-
kurransen, som byr på en ti dagers festival 
med konserter, mesterklasser, workshops, 
ustillinger og debatter.
 ÅSHILD MOEN-ARNESEN

Under Amandapris-utdelin-
gen i august kommer det til 
å bli delt ut en egen pris kun 
for barnefi lm.

Det er den tidligere barne- 
og ungdomsfi lmprisen som 
blir erstattet med en fi lm for 
beste barnefi lm. Opprettel-
sen av en ren barnefi lmpris 
skjer ut fra en vurdering av at 
kategorien «barne- og ung-
domsfi lm» ble for vid når fi l-
mer for barn i førskolealder 
skulle vurderes opp mot fi l-
mer rettet mot ungdom opp 
til 18 år, heter det i en pres-
semelding fra Den norske 
fi lmfestivalen i Haugesund. 

Den nye barnefi lmprisen 
skal omfatte fi lmer som har 
barn opp til tolv år som pri-
mær målgruppe. Barnefi l-
mene som skal vurderes for 
Amanda 2010 er Asfaltengle-
ne (regi: Lars Berg), Beste-
venner (regi: Christian Lo), 
Julenatt i Blåfjell (regi: Ka-
tarina Launing og Roar Ut-
haug), Knerten, (regi: Åsleik 
Engmark), Olsenbanden jr. – 
Mestertyvens skatt (regi: Arne 
Lindtner Næss), Pelle Politi-
bil går i vannet (regi: Rasmus 
Sivertsen) og Yohan – Barne-
vandrer (regi: Grethe Salo-
monsen). ©NTB
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WONDER TIL KOENGEN
 ! Stevie Wonder kommer til Ber-

gen søndag 18. juli for å holde sin 
eneste konsert i Norge i år. Konser-
ten inngår i en turné som inkluderer 
de engelske festivalene Glastonbury 
og Hard Rock Calling i Hyde Park 
i London. Årets turné er oppfølge-
ren til fjorårets «A Wonder Summer 
Night Tour». Wonder vil fremføre 
sine største hits under turneen. Bil-
lettsalget starter torsdag 22. april. ©NTB

Utkikksplattformen 
gir en fantastisk utsikt 
til Rondane. Utsynet 
er det samme som 
Harald Sohbeg benyt-
tet da han skapte sitt 
bilde Vinternatt i Ron-
dane 
 Foto: Nasjonalmuseet

 ! Groschselskapets medalje for 
2010 går til arkitekt Carl-Viggo 
Hølmebakk. Av arkitektens ar-
beider trekker juryen spesielt frem 
Sohlbergplassen utkikksplattform, «et 
betongdekke med krumme brystnin-
ger som med stor følsomhet snor 
seg mellom furutrærne og gjør det 
mulig for den besøkende å oppleve 
det utsynet som Harald Sohlberg 
tolket i sitt berømte maleri Vinter-
natt i Rondane.  Vårt Land

VED RONDANE

handle mer om uforløst leng-
sel enn om beskyttelse. Da vil-
le heller ikke militærrollen blitt 
så sterk.

– Du bruker ordet helt?
– Helt er et veldig rart ord 

man ikke vil ha i 2010. Det pas-
ser ikke til dagens soldatrolle, 
men er et ord man tør ta i bruk 
når en kjemper for sitt eget land. 
Aksel ser etter en heltemodig 
gjerning han vil ha i bunnen 
av sitt liv og tenker at dette var 
grunnstoffet i meg at jeg hadde 
det motet. Han lengter ikke et-
ter krig, men å vite hvem han 
kan være i en krig.

Mytting stod selv og kikket 
inn en militærleir da han var 

guttunge og lot seg fascinere av 
utstyret og tanken på hva det var 
de forberedte seg på.

– Den fascinasjonen var ut-
gangspunktet, ikke tanken på 
å skrive om forsømte barn el-
ler Afghanistan-veteraner. Det 
kom etter hvert da jeg prøvde 
å se for meg personer. Joanna 
er en fortsettelse av meg, men 
med en helt annen forhistorie. 
Hun ser etter forklaringen på 
det som ødela faren. Å fylle per-
sonen med det i stedet for min 
materielle nysgjerrighet, mener 
jeg er det som fl ytter boka fra en 
utvendig gimmick reise i utstyr 
og skrøner til å være en fortel-
ling der motivene er rotfestet i 
deres historie.

Cormack McCarthy. Lesnin-
gen av Vårofferet fører tankene 
til forfattere som Jonny Hal-
berg, Jørgen Norheim og kan-
skje Cormack McCarthy som 
alle skriver om menn og barn. 

Og Mytting erkjenner sin gjeld 
til to av dem. Grensetrilogien til 
Cormack McCarthy hjalp ham å 
fi nne fortellerstemmen, og Hal-
berg var først ute med å skrive 
om den moderne soldatrollen.

– Hans bok Gå til fjellet ble 
møtt med stor og rettmessig 
takknemlighet fra våre krigsve-
teraner fordi han var den første 
som tok opp de mentale såre-
ne til den moderne krigsgene-
rasjonen. 

Bensinstasjonen. Suksessen 
med hans besinstasjonsroman 
hadde han ikke forventet.

– Den var skrevet så kompro-
missløst på bilmekanikeren og 
bygdas premisser at en skulle tro 
den ikke ville fange mange le-
sere. Så visste det seg at det var 
egenarten som gjorde den po-
pulær. Den er solgt til fi re land, 
og dro med seg en rekke fore-
drag for elever i praktiske fag på 
videregående skoler. Mange har 
sagt at det er en bok som står 
seg godt på litterære premisser, 
men den har samtidig inngangs-
porter for folk som ikke leser så 
mange bøker. 

Bygdelitteratur. – Du risikerer 
å bli oppfattet som en heimstad-
dikter?

– Det er en risiko vi løper vi 
som skriver fra bygda. Det fi n-
nes noe som heter bygdelittera-
tur, men ikke bylitteratur. Kan-
skje Lars Saabye Christensen? 
Også min fremtoning – to me-
ter høy, holder på dialekt, kjører 
gammel bil, lar meg avbilde med 
US-karabiner, hogger vinterve-
den sjøl og overhaler snøfreser-
motorer – den kan angripes. Jeg 
har sagt til Levi Henriksen at 
jeg egentlig er en levihenriksen-
fi gur. Jeg håper fortellermåten 
min motbeviser det. Den er gan-
ske distansert i ordvalg og stem-
meleie fra heimstaddiktningen. 
Jeg er glad i den høye formen. 

«Sannheten er 
at det er han selv 
som er blitt mili-
tært område»

Lars Mytting med et av Forsvarets geværer, skarpskytterversjonen av en Lee Enfi eld-rifl e. Selv leng-
ter han ikke etter krig, men mer å vite hvem han kan være i en krig. Foto: Lars O. Flydal

Vårofferet er Lars 
Myttings andre ro-
man


