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Kretsing om selvbio-
grafi ske temaer preger 
fl ere norske forfatteres 
skjønnlitterære utgivel-
ser på Gyldendal i høst.

BØKER
Herbjørg Wassmo, utgitt i 24 
land og på nesten like mange 
språk, fi kk varm applaus fra 
pressen etter å ha lest utdrag 
fra sin nye bok «Hundre år» 
under Gyldendals lansering 
av høstlista i går.

Egen slektshistorie har 
ifølge forlaget vært Wassmos 
inspirasjonskilde for roma-
nen, som dreier seg om for-
fatterens oldemor, mormor, 
mor og ei lita jente født i 1942 
– samme år som forfatteren 
selv, nøyaktig 
hundre år etter 
at mormoren 
kom til verden.

Mormoren
Sara Susanne 
skal angivelig 
ha stått modell 
for engelen på 
altertavla som 
stadig henger i 
Henningsvær
kirke.

– Det var som-
mer, og man 
skrev 1862, leste 
Wassmo fra et 
kapittel i boken, 
der mormoren 
studerte et hel-
ler pragmatisk 
frierbrev hun 
nylig hadde fått fra en jekte-
skipper.

Frieren avslutter brevet 
med å anmode om diskre-
sjon, i tilfellet svaret blir nei, 
og beklager deretter sin 
håndskrift med overtydelig 
strategisk baktanke: «Man 
er mest vant til å skrive tall.»

Å vende tilbake
Også Ove Røsbak, tidligere 
kjent for dikt-
samlinger og 
biografi er, er 
selvbiografi sk i 
romanen «Lom-
melyktgutten»,
som lanseres i 
midten av sep-
tember.

Å vende til-
bake – til barn-
domshjemmet
denne gang, 
der mer velter 
fram fra fortida 
– er forfatterens 
tema, ifølge for-
laget.

Gyldendals
krimliste er fyl-
dig også i høst. 
I boken «Totem» gir Knut 
Faldbakken oss et nytt møte 
med Jonfi nn Valmann. Bo-
ken skildrer fornedrelse, hat, 
hevnlyst, svik og pengebe-
gjær – og en kvinnes kamp 
for et verdig liv for seg og sitt 
barn. Denne kampen er hun 
villig til å kjempe med alle 
midler, forteller forlaget.

Jørn Lier Horst, etterfors-
kningsleder ved politiet i 

Vestfold, har skrevet sin 
femte krimroman om politi-
mannen William Wisting. 
«Nattmannen» heter årets 
bok, og Wistings utfordring 
er nå å oppklare det mest 
groteske drapet i sin karriere 
så langt, ifølge forlaget.

Kurt Wallander tilbake
Mange vil nok gledes over å 
få bekreftet at Kurt Wallan-
der fortsatt er politimann i 
Ystad. Henning Mankell, 
oversatt til 38 språk og utgitt 
i over 100 land, kommer i 
høst med den første roma-
nen på ni år om sin antihelt 
Kurt Wallander. Storyen har 
dimensjoner, ifølge forlaget: 
Wallander kommer på sporet 
av noe som er mer alvorlig 
enn Stig Wennerström-sa-
ken, Sveriges største spion-
sak.

Tre journalister
Tre journalister gir ut histo-

riske bøker på 
Gyldendal i 
høst:

Redaktør As-
bjørn Jaklin, 
som tidligere 
blant annet har 
skrevet Brage-
pris-nominerte
«Nordfronten»,
gir ut «Isfront» 
– en bok om den 
kalde krigen i 
nord og prisen 
enkeltmennes-
ker og små sam-
funn måtte be-
tale for makt-
spillet mellom 
vestmaktene og 
den tidligere 
Sovjetunionen.

Sverre Mørkhagen, tidli-
gere journalist, gir ut «Farvel 
Norge. Utvandrerne til Ame-
rika». Boken er den første 
samlede framstilling av den 
norske utvandringen til 
Amerika på over 50 år, og gir 
ny innsikt i hva som drev ut-
vandrerne over havet, ifølge 
forlaget.

Helle Aarnes, journalist i 
Bergens Tidende, gir ut 

«Tyskerjente-
ne. Historien vi 
ikke ble for-
talt». Kvinner 
som hadde tys-
ke soldater som 
kjæreste under 
krigen, beretter 
i boken om 
hvordan de ble 
behandlet da 
freden kom.

– «Else», en 
kvinne fra 
Sarpsborg, ble 
ikke bare skam-
klipt av mob-
ben, men arres-
tert, paradert 
gjennom gate-
ne, internert i 

arbeidsleir i ett år, sendt på 
tvangsarbeid, fratatt norsk 
statsborgerskap og deportert 
med sitt nyfødte barn til et 
Tyskland i ruiner, forteller 
Aarnes, som i fjor fi kk Den 
store journalistprisen for ar-
tikkelserien «Tyskerjentene» 
publisert av Bergens Tiden-
de.
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REAGERER: Det nye Munch-museet i Bjørvika er tragisk, mener Inger Sitter. FOTO: BJØRN SIGURDSØN, SCANPIX

Bildekunstner 
Inger Sitter går 
hardt ut mot det 
nye Munch-mu-
seet i Bjørvika.

KULTUR
Av Sarah Sørheim

– Jeg synes det nye Munch-
museet i Bjørvika er veldig 
problematisk, sier bildekunst-
ner Inger Sitter til Klassekam-
pen. Hun har ifølge eget ut-
sagn fulgt debatten om det 
nye Munch-museet «sittende 
på nåler». Bystyret i Oslo er i 
disse dager i ferd med å av-
gjøre hvordan det nye museet 
i Bjørvika skal se ut. Etter all 
sannsynlighet vil det spanske 
forslaget «Lambda» gå av med 
seieren.

Tragisk
– Jeg reagerer både på dette 
bygget i seg selv, og plasserin-
gen av det. Jeg synes ikke det 
hører hjemme i miljøet i Bjør-
vika, særlig ikke fordi det øde-
legger for Operaen. Det er tra-
gisk, sier Sitter.

Også Operaens direktør 
Tom Remlov er bekymret for 
at «Lambda» med sine plan-

lagte 13 etasjer vil skygge for 
det lave operabygget. 

– Jeg har forstått det som at 
det er et ønske blant politikere 
og planmyndighetene om å 
gjøre noe med størrelsen på 
bygget, og det synes jeg høres 
fornuftig ut, sier Remlov til 
Klassekampen.

Inger Sitter er også kritisk 
til det arkitektoniske uttryk-
ket i «Lambda», som hun me-
ner ikke stemmer overens 
med uttrykket og stemningen 
i Munchs malerier:

– Bygget har ikke noe med 
Munchs arbeider og tid å gjø-
re, sier hun. 

Sitter mener prosessen 
rundt det nye Munch-museet 
er et eksempel på at politiker-
ne er for pågående i sin iver 
etter å reise nye signalbygg, 
og etterlyser en mer edruelig 
og realistisk strategi for det 
nye museet;

Typisk norsk
– Det er litt typisk norsk at når 
vi endelig skal gjøre noe, så 
må vi plutselig ta i så vold-
somt, sier hun. 

– Jeg har vært aktiv i dette 
landets kulturliv i over 60 år, 
og min erfaring er dessverre 
at avgjørelser som dette blir 
diskutert sønder og sammen, 
og ofte ender med å ikke bli 
noe av i det hele tatt, eller som 
halvgjort. Med tanke på det 
som skjer med Holmenkollen 
nå, er jeg redd for at også 
Munch-museet skal rakne på 
veien og ikke bli noe likevel, 

sier hun.
I dette tilfellet ville det 

innebære å beholde Munch-
museet der det er på Tøyen, og 
heller gjøre nødvendige utbe-
dringer på stedet, mener Sit-
ter.

– Det har dessuten sin mi-
sjon der, museet ble jo lagt 
nettopp til Tøyen for å gi liv til 
en bydel, en funksjon som blir 
borte nå, sier Sitter. 

– Vitner den store byggeboo-
men om stormannsgalskap fra 
politikernes side?

– Ja, det synes jeg vi har en 
tendens til noen ganger, og 
det gjør meg litt fl au. Jeg et-
terlyser en mer realistisk og 
nøktern politikk som lar seg 
gjennomføre ordentlig, sier 
Inger Sitter.

sarahs@klassekampen.no

– Ødelegger 
for Operaen

FAKTA

Munch-museet:
■ Den 26. august vedtar Oslo 
bystyre å gå inn for det spansk-
tegnede Lambda-prosjektet 
i Bjørvika, som skal huse det 
kombinerte Stenersen- og 
Munch-museet når det åpner 
i 2014.

■ Prosjektet har fl ertall i bysty-
ret, men har også møtt kritikk 
bl.a. fra KrF, som mener bygget 
er for høyt og prangende, mens 
operasjef og nabo Tom Remlov 
frykter at det vil ødelegge for 
Operaen. 

Helle Aarnes


