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Pengesamfunn i fokus 
TaiWan/malaysia: Forfatteren 
Tash Aw, som debuterte med 
den prisbelønte og kritikerroste 
romanen «Silkefabrikken 
Harmonien» har nå utgitt en ny 
roman, «Femstjerners Milliardær», 
tilgjengelig for norske lesere.  
Romanen gir et innblikk i et miljø 
hvor penger og karriere kommer i 

første rekke. Vi blir kjent med blant andre Walter Chao 
som skriver selvhjelpsbøker. Yinghui, den steinharde 
forretningskvinnen. Og Justin, som er utpekt til å være 
slektens fikser, den som skal bringe dem og pengene 
deres inn i det 21. århundre.

oversatt av kari og kjell risvik, 
Cappelen damm Forlag, 2014

Polen: Vinneren av Nobels 
litteraturpris i 1996, poeten Wisława 
Szymborska (1923-2012), blir av en 
rekke kritikere betraktet som en 
av etterkrigstidens fremste poeter. 
Den unike dikteriske stemmen har 
vekket så mye interesse hos norske 
lesere at hennes diktsamling «Livet 
er den eneste måten» nå gis ut i 3. 

opplag. Det totale opplaget er nå på 3500 eksemplarer.
oversatt av kristina solum og 

oversatt av Christian kjelstrup. 
tiden norsk Forlag, 2014

sønn om far
vieTnam: Forfatteren Nam Le har med sin 
debutnovellesamling «Båten» oppnådd et 

gjennombrudd internasjonalt, noe 
som har ført til at han har mottatt 
både PEN/Malamud Award og 
Dylan Thomas Prize. Nå er romanen 
også blitt oversatt til norsk. Sentralt 
i novellesamlingen står blant annet 
en ung forfatter som blir oppfordret 
av sine venner til å skrive om farens 
erfaringer fra Vietnam. Miljøene 

som skildres i romanen spenner fra slummen i 
Colombia til Teherans gater, fra New York City til en 
liten fiskerlandsby i Australia, til en tumlende farkost 
i Sør-Kinahavet. 

oversatt av mona Lange, 
Gyldendal norsk Forlag, 2014

av kim bredesen

nobeldiktsuksessen
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ny roman beskriver levende døde i labofnia. – vi har en 
redsel for lidenskap, selv om vi ikke er rasjonelle vesener, 
sier zombieforfatter øystein stene. 

Zombielandet

av TorbJørn Tumyr nilsen torbjorn@nytid.no

Bokintervju. – Gratulerer med ny bok Øystein 
Stene! «Zombie Nation» beskrives av forlaget 
ditt, Gyldendal, som «en eksistensiell zombiero-
man». Kort fortalt hva vil du si hva boka handler 
om?
– Sånn rent utvendig handler den om en fyr som 
dukker opp på en øy midt i Atlanterhavet, uten 
identitet, uten forhistorie. Øyas myndigheter gir 
ham et navn, en identitet og et yrke: Johannes van 
der Linden, arkivar ved øyas byarkiv. Johannes 
oppdager at øya hemmeligholdes av vestlige sty-
resmakter, og at han og de andre øyboere er leven-
de døde. Noe mer burde jeg vel ikke avsløre, jeg 
vil jo helst at folk skal lese boka sjøl…

– For en som bare har møtt zombier sammen med 
Brad Pitt i filmen «World War Z»: Hvorfor lese, 
og hvorfor skrive, en zombiebok?
– Fortellinger om levende døde har jo eksistert til 
alle tider, i alle kulturer. Jeg tror de sier noe om 
måten vi forholder oss til døden og det døde på. 
Vår tids zombie stammer fra Romeros kult-splat-
ter «Night of the Living Dead» fra 1968: Fra da ble 
zombien en del av populærkulturen, en kjøtteten-
de ekling som det gjelder å hugge ned for fote. Jeg 
ble interessert i dette fenomenet, hva det sier om 
oss, om kulturen. Og jeg ble forbauset over hvor 
få som har brukt zombier til å si noe eksistensielt – 
og, som i «Zombie Nation», bruke den symbolsk, i 
en allegorisk fortelling.

–   Hva viser så denne allegorien til?
– Jeg tenker at en interessant allegori ikke kan 
oppsummeres entydig og enkelt, den er gjerne 
også paradoksal. Men en av de tingene som har 
vært vesentlig for meg, er å belyse vårt forhold til 
det døde, det lammede, det traumatiserte, det som 
vi ikke makter å forholde oss til. Kanskje både på 
et eksistensielt, politisk og kulturelt.

–  Du har fortalt at de første 100 sider kan for deg 
leses som en parodi på vår integreringspolitikk. 
Det blir kanskje dumt for en forfatter å overfor-
klare en roman, men prøv gjerne!

 – Ja, altså, her kommer det folk som har deltatt i 
kriger, som er traumatiserte, som har mistet sine 
nærmeste, som har opplevd lidelse og tap som 
ingenting kan bøte på. Og det som møter dem, 
er et samfunn som konkluderer med at det vik-
tigste er å lære norsk hurtigst mulig. For meg er 
dette fokuset på normalisering både absurd og 
skremmende. På samme måte med zombiene på 
øya Labofnia i boka; de er stein døde, men later 
som ingenting liksom.

– Vi er altså i «Labofnia». Stavekontrollen min 
foreslår da isteden «lobotomi». Er øynavnet in-
spirert  av denne brutale og avleggse behand-
lingen? Eller annet?
– Hehe, godt forsøk! Anmeldere har foreslått litt 
av hvert. VG mente at det henspiller på «Lab of 
the Dead», et zombie-dataspill som handler om 
å overleve med zombier. Odd W. Surén i Dag og 
Tid kom til at det eneste fornuftige anagrammet 
er OL-Fabian, og konkluderte med at navnet i 
seg selv er meningsløst. Jeg elsker hemmelige 
koder i romaner, og jeg er selvsagt ikke villig til 
å avsløre dem sånn uten videre…

– Geografisk ligger Labofnia i havet et sted mel-
lom Europa og Nord-Amerika. Som et nordlig 
Zombie-Azorene. Et interessant valg av sted. Til-
feldig?
 – Dette et jo et mytisk havområde, og sjøfarere 
har funnet øyer her mange ganger, øyer som siden 
aldri har blitt gjenfunnet. Både Frisland, St. Bren-
dans øy og Buss Island er fantomøyer i Nord-At-
lanteren som har vært inntegnet på mange sjøkart, 
sistnevnte helt opp til 1800-tallet. Både Atlantis og 
Thomas Moores «Utopia» har vært plassert i sam-
me område. Dette stedet, der ute hvor kontinen-
talplatene fra den gamle og nye verden møtes, har 
en eller annen mytologisk kraft i vår kultur.

– Du fletter også inn mer eller mindre konkrete 
historiske hendelser og skikkelser som Brendan 
sjøfareren (ca. 486–ca. 577), som for øvrig ser ut 
som har blitt veldig gammel, 91 år må ha vært 

gammelt på 500-tallet. Hvorfor gjør 
du et slikt grep?
 – Jeg ville vise de levende sitt per-
spektiv på de døde. Og jeg ville 
sannsynliggjøre denne øya i et reelt 
historistisk perspektiv. Konstruere 
en konspirasjonsteori fra bunnen av. 
Til min forbauselse viste det seg at 
jeg kunne lese en hvilken som helst 
europeisk historisk begivenhet i lys 
av en denne fantasien, jeg har stort 
sett holdt meg til fakta. Det har gjort 

øystein stene 

Zombie nation. 

roman.
gyldendal, 2014.
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infrastrukturdebatt
Jernbane. Historikeren Ida 
Søraunet Wangberg, som 
tidligere har jobbet som 
journalist i Klassekampen 
og NRK, har nylig fått utgitt 
pamfletten «Avsporing. 
Hvordan konkurranse 
svekker jernbanen». 
Wangberg redegjør for 
hvordan jernbanen er blitt en 

viktig del av vår velferdsstat og hvorfor samfunnet 
trenger en godt utbygd og velfungerende 
infrastruktur for å frakte folk og gods. Wangberg 
ønsker å reise en debatt om hva blant annet 
markedsretting gjort med jernbanen og hva Norge 
kan lære av Europas beste og verste jernbaneland.

manifest Forlag, 2014.

militærmakt på avveie
krigsmakt.  Journalisten 
Anders Sømme Hammer 
og den danske forfatteren 
Carsten Jensen har med sin 
bok «Alt dette kunne vært 
unngått» skapt en ny debatt 
om Norge som militærmakt 
i Afghanistan. For forfatterne 
er det et viktig spørsmål 
hvorfor det ikke er blitt fred 
i landet, til tross for at det på 

det meste var utplassert 150.000 soldater der. Jensen 
og Sømme Hammer har på egenhånd reist i noen av 
Afghanistans mest urolige områder og møtt dem 
som blir igjen i krigen, blant annet krigsherrene og 
militsene som opererer utenfor enhver kontroll. 

Forlaget Press, 2014.

gateekstremisme
nynazister. Forfatteren Jan 
Kallevik har med sin nylig 
utgitt bok «Krig i Oslos gater» 
sett nærmere på hvordan 
høyreekstreme utgjorde 
en trussel i norske gater i 
1990-årene. Da var offensive 
nynazister svært synlige og 
mange av dem bar våpen. I boka 
får vi førstehåndskildringer av 
det blodige slaget i Brumunddal 

mot Arne Myrdal, lederen for Folkeaksjonen 
mot innvandring (FMI), av husokkupasjoner, av 
smørsyreangrep mot Shell, og et topphemmelig 
møte ansikt til ansikt med den drapsdømte Johnny 
Olsen.

aschehoug Forlag, 2014.

av kim bredesen

meg ydmyk når det kommer til vårt forhold til his-
torien: I grunnen er det mulig å argumentere for et 
hvilket som helst narrativ.

– De levende døde som ankommer Labonfia har 
en viss allmennkunnskap, men ingen personlig 
historie, og de ender opp med å imitere levende 
mennesker. Finnes det noen link mellom labofni-
ere hvordan du oppfatter enkelte nordmenn?
– Jeg tror ikke det er tilfeldig at denne romanen er 
skrevet av en norsk forfatter; dette med overflate og 
normalisering, dette forståelsesfulle og sympatiske 
miljøet, denne tilsynelatende joviale holdningen, 
er vel noe typisk norsk. 
Og under der, en ul-
mende uro og følelse av 
fremmedhet som vi ikke 
aner hva vi skal gjøre 
med. Som en italiensk 
venn av meg, bosatt i Norge, sier: Dere har ingen 
ytre fiender, desto mer kjemper dere med de indre. 

– Hvilket forhold har du til Norge?
– Jeg opplever landet vårt som en grenseløs selv-
tilfreds nasjon, med en naiv forestilling om sin 
egen uskyld i global sammenheng. Historien er 
full av eksempler på hvordan vi fortrenger andre 
perspektiv; ta for eksempel Knut Rød, den norske 
ikke-nazistiske politimannen som var ansvarlig for 
deportasjonen av storparten av jøder under krigen. 
Likevel ble han frikjent i landssvikoppgjøret. Det er 
ikke historien om Knut Rød vi liker å høre i dag, det 

er historien om Max Manus.

–  Hva savner du i dette landet hvor nordmenn 
bor? 
– Jeg savner religiøsitet og mystikk. Jeg savner ån-
delighet og en åpenhet for folk med andre perspek-
tiv enn en sånn A4 humanistisk-rasjonell verdens-
forståelse.

–  Du fortalte meg tidligere at «den norske være-
måten, fravær av følelser, fravær av liv, har vært 
viktige inspirasjoner.» Fortell gjerne mer!
– Hehe, ja det går vel akkurat på det, at det for meg 

blir noe utrolig kaldt 
med et sekularisert, 
semi-ateistisk og til-
synelatende jovialt 
samfunn med over-
dreven tro på logiske 

løsninger. Jeg tror ikke vi kun er rasjonelle vesener, 
så for meg er det helt meningsløst å tro at man kan 
implementere rasjonelle løsninger. Jeg synes det 
blir nesten absurd i den politiske retorikken; ta den 
saken med Liv Signe Narvasetes sinne. Jeg tenker 
hun ble småirritert og kanskje svarte litt vel bryskt, 
men det er jo fullstendig absurd at hun må gå ka-
nossagang i media og be om unnskyldning for 
oppførselen sin. Skal ikke folk få lov til å bli sinte? 
Lei seg? Hjelpeløse? Skamfulle? Sjalu? Ekstatiske? 
Denne redselen for lidenskap er totalt zombieaktig 
for meg. ■

ZomBier: ved en kyst nær deg. Foto: NtBSCaNpiX

«denne redselen for lidenskap er 
totalt zombieaktig for meg.»
øystein stene, forfatter
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