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Bokomtale
«SVØM MED DEM SOM 
DRUKNER»
Roman av Lars Mytting. Utgitt 
på Gyldendal, 470 sider. 
Omtalt av Liv Simensen

Lars Mytting er ute med sin 
tredje roman, og den er et 
både fantastisk og velsne-
kret arbeid.

Boka «Svøm med dem som 
drukner» er velsnekret som 

alle bøkene han har skrevet 
hittil. Alle fire gjennomsyres av 
Myttings tydelig helt grunnleg-
gende og selvsagte følelse for 
godt håndverk, enten det 
kommer til uttrykk i biler, 
våpen, snekkerarbeid – eller 
diktning, for den saks skyld.

Det er en del av Mytttings 
trygge originalitet at både biler, 
våpen og snekkerarbeid 
suverent finner sin plass i 
romanene hans, som i stadig 
større grad gir seg til å plukke 
fra hverandre mennesker, se og 
undre seg over hvordan de er 
satt sammen, hva som har gjort 
at de er slik de er, og hvordan 
de blir når man setter dem 
sammen igjen etter opplevel-
sene Mytting lar dem gå 
gjennom.

Årets roman, «Svøm med dem 

som drukner»», starter og 
ender i ei lita bygd i Gud-
brandsdalen, men seiler både 
vidt og bredt og dypt til 
Shetland, Skottland  og 
Frankrike, og ned i både første 
og andre verdenskrig.  Histo-
riske hendelser og hovedperso-
nens familiehistorie veves 
sammen til en fantastisk reise. 
Tidvis kan leseren komme til å 
tenke om en ansats at nei, er 
dette mulig da, men så kom-
mer Mytting og viser at det er 
det, absolutt mulig, fordi han 
er en dyktig kunsthåndverker. 
Slik er boka blitt sømløs og 
uten synlige skjøter gjennom 
alle sine 470 sider.

All litteratur, enten det er 
lyrikk, krim, barnebok, roman, 
novelle eller noe annet, bør ha 
ei god fortelling å by på. Ei slik 
fortelling, flere fortellinger, 
forresten, har «Svøm med dem 
som drukner». Romanen har 
delvis nesten thrilleraktige 
grep, vi lurer også på om det 
kan skjule seg drap i historien, 
og det er en gåte i bunnen som 
gir noen vage assosiasjoner til 
Umberto Eco og «I rosens 
navn», og andre hemmelig-
hetsfulle skildringer.

Samtidig handler romanen 
kanskje først og fremst om 
reisene mennesker gjør i og 
utenfor seg selv, hvilke 
sannheter og løgner de tør å 
søke seg inn i, hva andres 
sannheter, fortielser og løgner 
kan forårsake. Det er mulig 
Mytting mener det ikke er lurt å 
tie, men samtidig mener han 
nok at folk får bestemme slikt 
sjøl.

Så har Lars Mytting også et 
helt eget og trygt språk med 
noen overraskende nye både 
bilder og språklige vrier.
Humoren har hatt grobunn i 
daler der taushet blir regnet 
som gull, så skal replikkene 
ramme, må de være gode.

Sansene er viktige i «Svøm 
med dem som drukner». Like 
mye som jeg-personen Edvard 
ser og tenker, like mye tar han 
seg bakover og framover i sin 
egen historie ved å lukte og 
lytte og kjenne på.

Lars Mytting hadde en utrolig 
suksess med boka «Hel ved» i 
2011. Den var historien om alt 

som har med vedberging å 
gjøre, og var i utgangspunktet 
et oppdrag fra forlaget. Men 
Mytting behandlet stoffet på en 
slik måte at det ga gjenklang 
hos dem som hogger sin ved, 
stabler den, fyrer med den, 
hygger seg ved den og føler seg 
trygg ved den. Derfor solgte 
boka i over 230.000 eksempla-
rer bare i Norge og Sverige. Noe 
uventet var suksessen, så 
kanskje mange har følt en uro 
for hvordan det skulle gå med 
romanforfatteren Lars Mytting 
etterpå. Ingen fare. En bråsuk-
sess bikker ikke over ende en 
gudbrandsdøl som har en plan. 

Mytting på spennende reise

OMSLAG ROMAN LARS 
MYTTING

Vil bli fylkesmann i Oppland
10 personer, blant dem 
NHO-direktør Christl Kvam, 
har søkt stillingen som 
fylkesmann i Oppland.
BJØRN-FRODE LØVLUND
bjorn-frode.lovlund@ostlendingen.no
915 11 641

Søkerlista ble offentliggjort 
torsdag, og den ser slik ut:

1. Simen Bjørgen (44), Lom, 
direktør i Norsk kulturminne-
fond.

2. Eli Blakstad (52), Sør-Fron, 
fagdirektør.

3. Aksel Hagen (60), Lille-

hammer, førsteamanuensis. 
Tidligere stortingsrepresen-
tant (SV) og fylkesvaraordfører 
i Oppland.

4. Gjermund Hagesæter (53), 

Bergen, stortingsrepresentant.
5. Stian Holen (47), Haag, 

Head of strategy and politics.
6. Arne Hovland (50), Øyer, 

selvstendig næringsdrivende.
7. Christl Kvam (52), Gjøvik, 

regiondirektør NHO Innlandet.
8. Inge Øystein Moen (63), 

Hamar, høgskoledirektør ved 
Høgskolen i Gjøvik.

9. Torstein Rudihagen (63), 
Lillehammer, rådgiver og tidli-
gere stortingsrepresentant 
(Ap).

10. Harald Sunde (60), Rings-
aker, pensjonert forsvarssjef.

CHRISTL 
KVAM

AKSEL 
HAGEN 

Forvaringsvurdering
Høyesterett skal tirsdag vur-
dere hva som er riktig lengde 
på forvaringsstraffen for den 
dømte moren i Gjerdrum- og 
Alvdal-saken.

Eidsivating lagmannsrett 
dømte 20. februar den 49 år 
gamle kvinnen til forvaring i 18 
år og én måned for seksuelle 
overgrep mot den eldste datte-
ren, som nå er i slutten av 
20-årene. Kvinnen ble også 
dømt til fengsel i 15 år i den så-
kalte Alvdal-saken, noe hun al-
lerede har sittet i fengsel i fire 
år for.

Forvaringsstraffen fra febru-
ar er en fellesstraff for begge 
sakene. Kvinnen mener at min-
stetiden på åtte år og én måned 
er for lang og vil medføre at 
hun må sitte fengslet i tolv år 
før hun kan søke om prøveløs-
latelse, noe som vil bryte med 
regelen om maksimalt ti års 
minstetid for forvaringsdømte.

49-åringen håper Høyeste-
rett vil redusere minstetiden 
med inntil to år. (©NTB)

Påstand om fengsel for å oppbevare overgrepsbilder
Aktor Henning Klauseie la 
ned påstand om ett år og to 
måneders fengsel for elve-
rumsingen som sto tiltalt for 
blant annet oppbevaring av 
hundrevis av overgrepsbil-
der. Nå vil 46-åringen ha 
hjelp. 

Da saken mot Elverum-man-
nen gikk for Sør-Østerdal ting-
rett torsdag, sa mannen «ja» på 
skyldspørsmålet. Tiltalen om-

fattet blant annet oppbevaring 
av 260 overgrepsbilder av barn, 
samt en overgrepsfilm. Han var 
også tiltalt for å ha delt flere av 
overgrepsbildene på nettet. 
Flere av bildene viser barn i 
svært lav alder, og karakterise-
res av påtalemyndigheten som 
svært grove.

Aktor Henning Klauseie la 
ned påstand om fengsel i ett år 
og to måneder. For øvrig sam-

me straff mannen ble idømt i 
november 2013.

– Det er riktig med en streng 
reaksjon her, både på grunn av 
antallet bilder, alvorlighetsgra-
den i materialet – og det fak-
tum at det han sto tiltalt for nå 
skjedde umiddelbart etter for-
rige dom, sier Klauseie til Øst-
lendingen.

Mannen er dømt to ganger 
tidligere for lignende forhold. 

Blant annet skal han ha forsøkt 
å lokke unge gutter og jenter til 
sex via Facebook. Da han ble 
dømt i 2013, gikk det kun tre 
uker før mannen gjenopptok 
aktiviteten på internett.

– Det er mitt inntrykk at han 
ikke viser forståelse for hvor al-
vorlig dette er. Han bare fort-
setter, kommenterer Klauseie – 
før han minner om at rettspsy-
kiatrisk personell har vurdert 

mannen som pedofil. 
– De har også sagt at det er 

stor fare for gjentakelse hvis 
han ikke får behandling og 
oppfølging, legger han til.

Da mannen ga sin forklaring 
i Sør-Østerdal tingrett torsdag, 
sa han blant annet at han synes 
det er forferdelig det han har 
gjort. 


