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Quisling 
og Børli 
topper 
høstliste 
Biografier over Quis
ling og Nygaardsvold 
er topputgivelser på 
Aschehoug ihøst. 
Skjønnlitterært virker 
efterlatte dikt av 
Hans Børli samt nye 
dikt av Harald Sver
drup og Finn Strøm
sted mest forlokkende. 

TERJE STEMLAND 

Hans Fredrik Dahls Quisling
biografi er en slags rehabiUte
ring av Norges mest utskjelte 
mann i moderne tid, men det 
er langtfra noen renvasking. 
Dahl har øst a v endel nytt 
kildemateriale, og under ar
beidet er det blitt klart at det ' 
kommer et 'bind nr. 2 tU.neste 
år. Harald Berntsens Ny
gaardsvold-biografi er et re
sultat av nylesning av gamle 
kUder. Men Berntsens friske 
og uortodokse historiesyn bor
ger for en spennede.bok. 

Aschehoug har tre prosa
debutanter. Det er Kjell Gun
dersen med en bred episk for
telling fra Halden 11989, Arild 
Rypdal med en Internasjonal 
agent-thriller og Olav Zaka
riassen med en kollektlvro
man. Ellers finner man roma
ner av Bjørg Berg, Elin Bro
din (som også bar skrevet en 
bok om dyremishandling), 
Sissel Lange-Nielsen, Arild 
Nyquist, Erling Pedersen, An
nie R!ls, Marit Tusvlk og øy
stein Wingaard Wolf. Av Mik
kjel Fønhua' efterlatte skrif
ter utgis det også roman. Eb
ba Haslund, Ann Margareth 
Larsen og Sidsel Mørck har 
skrevet noveller. 

I tillegg til dikt av Børli, 
Strømsted og Sverdrup kom
mer det samlinger a v Truls 
Horvet; Sverre Knutsen, Liv 
Mevang og Helge Vatsend. 
Terje Føyn er lyrikkdebutant, 
lyrikeren Geir Gulllkøen har 
skrevet skuespill, og Gelrr 
Lystrup utgir visebok. Svein . 
Ellingsen og Halldis Moren 
Vesaas kommer med utvalgle 
arbeider. 

A v oversatt skjønnlitteratur 
merker man seg romaner av 
Laura Esquivel (debutantbok, 
som utkommer i en rekke 
europeiske land), Annika Id- . 
stram, Tove Jansson, Ivan 
Klima, Einar K8.rason, Sieg
frIed Lenz, Jean Echenox og 
ThomlUl Htirlimann. Salman 
Rushdie og William Styron 
har skrevet essays, og Tony 
Hillerman og Stephen King 
spenningsbøker. 

Av bøker for barn og ung
dom skal nevnes forfattere 
som Mari Osmundsen, Erling 
Kittelsen, Vera Henriksen og 
Tprun Lian; dessuten billedbø
ker av Knut Gørvell / Trond 
Nordahl og Arild Nyquist / 
FamEkman. 

I samarbeide med Den nor
ske Bokhandlerforening utgir 
Aschehoug norsk diktning i . 
utvalg fra 1M1 til 1991. Brikt 
Jensen har vært redaktør. 
Helge Nordahl har skrevet 
om Ragnhild Jølsens verker, .. 
Georg Apenes om Hankø Bad, 
Peder Cappelen kommer med 
nye naturopplevelser, Kris
tian Ottosen skildrer kvinne
fangene i Ravensbriick, Nils 
Johan Ringdal tar for seg 
gay-kulturen, og Finn Skårde
rud ser på spisevegring i kul
turhistorisk lys. 
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