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vøm                med dem som drukner» lanseres i Lars Myttings hjembygd i dag.  FOTO ERIK LINDHOLM HANSEN 

«Den grønne votten» har fått nye illustra-
sjoner, og vinner seg på det.
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På tide å gå i platehylla for å blåse støvet av 
The Supremes.

43 MUSIKK
«The Sims 4» er et skritt tilbake fra de 
foregående suksessene.
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Forfatter: Lars Mytting
Forlag: Gyldendal
Sjanger: Roman
Kort om boka: En ung manns 
historie fører 
tilbake gjennom 
generasjoner, et 
århundre og flere 
land, på leting etter 
hva som skjedde 
og hva som legger 
grunnlaget for et 
liv. 

Svøm med dem  
som drukner

For en fremragende forteller Lars 
Mytting er blitt!

VURDERT
Geir Vestad
915 29 690 / gve@h-a.no

Jo visst var både «Hestekrefter» 
og «Vårofferet» gode romaner. 
Men årets roman «Svøm med dem 
som drukner» er likevel i en helt 
annen divisjon. Her åpner Mytting 
opp for det helt breie perspekti-
vet, de lange linjene, og ikke minst 
en fortellerstil som på impone-
rende måte holder spenningen fra 
først til sist.

Og det imponerer først og 
fremst fordi det er en borti natta 
intrikat historie som fortelles; så 
sammensatt og egentlig krongle-
te at sannsynligvis de fleste ville 
ha svimlet bare ved tanken. Men 
Mytting har gått på og leverer på 
strak arm en ekstremt sammen-
satt fortelling som spenner over et 
århundre, to verdenskriger, tre-
fire land som arenaer og noen 
gudbrandsdøler.

Og det er de siste som står i sen-
trum. Det er i Gudbrandsdalen 
historien starter og ender. Men 
vegene att og fram er både mange 
og lange, og innbefatter lange 
opphold så vel på Shetland som i 
Nord-Frankrike. Men uansett 
arena og åsted, så briljerer Myt-
ting med fortellerteknikken sin. 
Ikke bare at han har et knallsterkt 
grep om hovedpersonene sine. 
Men han følger dem gjennom så 
store spenn, og konfronterer dem 
med så dramatiske opplevelser og 
endringer, at en mer ordinær for-
teller ville knekt nakken av 
kvartparten av de utfordringer 
som Mytting stiller seg selv over-
for. Men likevel driver han det i 
mål med en fortellerstyrke som 
det er bare å applaudere høylytt. 
Det både krongler og krangler seg 
fram. Men gløden og drivet er 
usvekkelig. Dette er en bred og 
storartet historiefortelling!

Gnistren-
de roman


