
DET FØRSTE MØTET med New York er overveldende for 
de aller fleste som drar dit på besøk. De brede avenyene, 
de skyhøye bygningene, de mange gule taxiene som 
strømmer nedover gatene. Bilhorn og klakkende hæler 
langs fortauene. Pretzel-selgerne på hvert gatehjørne. 
Dampen fra undergrunnen som siver opp av kumlok-
kene, og duften av all verdens mat.

New York, New York

De !este nordmenn i New York er korttidsbesøkende turister. Andre blir der  
lenger og lar seg inspirere av det pulserende livet. Som noen av årets forfattere  
på Aschehoug forlag.   TEKST OG FOTO Mette Solberg Fjeldheim

I Central Park lokker grønne enger og stille vann turgå-
ere, roere og syklister. I bakgrunnen lurer biltrafikken og 
skyskraperne. Langs Broadway i Soho dundrer musikken 
ut av butikkene i et iherdig forsøk på å lokke kundene 
inn i nettopp sin butikk. I Meatpacking District ligger 
restaurantene på rekke og rad og tilbyr valgets kvaler. 
Hvilken skal man velge å besøke, når man helst vil spise 
hos dem alle? Kanskje like greit å ta en tenkepause  
i asfaltjungelen The High Line – den tidligere nedlagte 
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Hurra Torpedo
Egil Hegerberg m.!.

225,–

HURRA TORPEDO.
En fotobok om hvite-
vareorkesterets karriere-
høydepunkt – turneen 
tvers over USA.

«Spillestedet Avalon lå i en 
gammel kirke, men den var 
overtatt av tollere og penge-
sugere som tvang oss til  
å kjøpe en haug med  
billetter til vår egen konsert 
og kastet oss ut straks den 
var ferdig for å arrangere 
et homo!lt hip hop party. 
Besynderlig kveld i denne 
fantastiske byen.» 

New York 08.06.06

 

toglinja som er blitt omgjort til park. Men i helgene er 
det gjerne Williamsburg som lokker Manhattan-borger-
ne til Brooklyn. Cocktail barene tilbyr østers og klassiske 
drinker, gjerne i interiører inspirert av fordums tid.
 Mangt et teaterstykke, film og tv-serie er blitt skapt 
med New York som scene. Og bøker. J.D. Salingers 
uforglemmelige The Catcher in the Rye. Paul Austers 
New York-trilogien og flere andre av hans romaner. Siri 
Hustvedts Det jeg elsket. Og mange, mange flere. I høst er 
det for eksempel Bjarne Melgaards roman A New Novel 
som er lagt til byen. Boka utgis i engelsk språkdrakt  
og er utgangspunktet for en ny kunstinstallasjon over  
fem etasjer – i galleriet «Luxembourg & Dayan».
 Det er nemlig ikke bare sightseeing og shopping 
som lokker mang en nordmann til denne pulserende 
storbyen. For der det å kunne bo og jobbe i verdensme-
tropolen er en fjern drøm for noen, er det en realitet 
for andre. Som det norsk-amerikanske paret William 
Cummings og Bernt Heiberg har valgt å gjøre. Design-
duoen Heiberg Cummings bygde seg først opp i Norge 
i 1990-årene, før de på 2000-tallet satset for fullt i 
New York. Siden den gang har de gjort suksess med et 
studio her og et studio der. Paret bor på Manhattan, 
har sommer hus på Hamptons og reiser hyppig hjem på 
besøk til Norge. 
 Andre satser på musikken i storbyen. Som Sondre 
Lerche og duoen Stargate. Det gjør også forfatter Lars 
Saabye Christensen og journalist Tom Stalsberg til høs-
ten. Med band og diktopplesning skal de turnere med 

Men Buicken står her fremdeles (2010) og vårens utgivelse  
Min Buick er lastet med over det ganske USA. Starten  
blir, ikke overraskende, i New York. Tilbake i 2006 dro  
Hurra Torpedo, tidenes mest populære og innflytelses-
rike hvite vareorkester, på sin storslagne turné fra Boston 
via New York til San Fransisco – nå foreviget i bokform.
 Ikke minst ser det ut til at kunstnere møter sitt pu-
blikum og blir inspirert i New York. Som nevnte Bjarne 
Melgaard. For også Frank Brunner bodde i storbyen i en 
årrekke. Nå har han vendt hjem til Norge igjen, og boka 
ved samme navn som kunstneren byr på en gjennom-
gang av Brunners arbeider fra 1995 til i dag. 
 Men der mange finner inspirasjon i en storby med 
sky skrapere og brede avenyer, søker andre seg til norske 
fjorder. Det har den amerikanske poeten Rebecca Diner-
stein gjort. Den unge studinen ved New York University 
mottok et stipend som innebar at hun kunne bosette seg 
hvor hun ville i verden. Hun valgte seg Lofoten. Et år se-
nere er hun tilbake i New York. Hun snakker nå flytende 
norsk, og til høsten debuterer hun med lyrikksamlingen 
Lofoten på engelsk – og norsk. 

Mette Solberg Fjeldheim er markedsansvarlig for Aschehoug  
Skjønnlitteratur og Dokumentar
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Bjarne Melgaard
A New Novel

399,– 
 

 

Bernt Heiberg  
og William Cummings
Heiberg Cummings  
Et liv med interiører

499,–
Fotograf:  
Keith Scott Morton

HEIBERG CUMMINGS 
DESIGN. En unik interiørbok 
inspirert av kontrastene 
mellom Norge og USA. 

Se side 108

FRANK BRUNNER. 
Storslått bok om et  
mangfoldig kunstnerskap.

Se side 110

BJARNE MELGAARD. 
En av landets viktigste og 
mest omstridte samtids-
kunstnere gir ut roman.

Se side 36

REBECCA  DINERSTEIN.  
Amerikansk jente skriver 
dikt fra Lofoten, på norsk.

Se side 7 og 14

Rebecca Dinerstein 
Lofoten

329,– 

BUICKEN. Dikt fra en 
kantine turné, en oppfølger 
til suksessen Men Buicken 
står her fremdeles.

Se side 15

Lars Saabye Christen-
sen, Tom Stalsberg  
og Stian Carstensen
Min Buick er lastet med

299,–  

Tone Lyngstad Nyaas 
(red.)
Frank Brunner 
Malerier

449,–  
Boken er tospråklig  
– på norsk og engelsk

PAUL AUSTER. 
Forfatteren ser tilbake på 
og re"ekterer over sitt liv 
og forfatterskap.
 
Se side 78

Paul Auster
Vinteropptegnelser

379,–
Oversatt av Thorleif  
Sjøgren-Erichsen


