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Av ThomAs berg

Tendenserintervjuet.

I godt selskap. – I bokhandelen Norli har 
de plassert romanen min sammen med 
bøkene til forfattere som Toril Brekke og 
Lars Saabye Christensen. Uten å våge å 
sammenligne meg med dem, føler jeg i 
hvert fall et slektskap.

Mala Naveen, i det daglige journalist i 
Aftenposten og bosatt på Grønland i Oslo, 
har gitt ut romanen Desiland på Aschehoug 
forlag. Det er en 473 sider lang fortelling 
om familien Mehta bosatt i drabantbyen 
Stovner i Oslo. Ikke uventet har opptil flere 
anmeldere og kommentatorer lagt vekt på at 
Naveens foreldre kommer fra India.

Provosert
– Det var en helt komisk debatt i P2: Om det 

ikke var en innvandrerroman, hva var det da? 
– De landet på at det var en «desiroman». 

Hallo – den heter Desiland. Hvor tok dere 
det fra? Men seriøst: Jeg synes det er reduk
sjonistisk å kalle den noe som har med desi 
å gjøre når dette er ei bok som på nesten 500 
sider tar opp kjønnskamp, klassekamp, sek
suell identitet og frigjøring. I England har de 
ikke dette problemet. Ingen finner på å kalle 
bøkene til Zadie Smith og Salman Rushdie 
for desiromaner.

Naveen har heller ikke stor sans for jakten 
på den første, store innvandrerromanen, som 

hun mener ble skrevet for 15 år siden.
– Jeg synes det er ganske respektløst over

for Torgrim Eggen å ikke gi ham æren for 
den i og med Hilal fra 1995. Det er ganske 
rått å legge som premiss at en innvandrer
roman må være skrevet av en som er inn
vandrer, eller barn av innvandrere.

Roman om kasseskiller
Så la oss ha dette som utgangspunkt: 
 Desiland er – blant annet – en roman om 
klasseskiller.

– Kan du utdype det?
– Det kan jeg. Familien jeg skriver om slites 

mellom sine ambisjoner og den manglende 

muligheten de har til å realisere dem, for de 
blir hele tiden evaluert som fremmede. Det 
begrenser adgangen deres til samfunnet. Til 
tross for at de er en ressurssterk familie, havner 
de langt nede i hierarkiet. Se for eksempel på 
datteren, Mita: Hun får lett penger til å lage 
film, men bare på premisset om at den skal 
avsløre noe om hennes egen familie. For det 
er kun som datter av innvandrere hun er in
teressant, sier Naveen, og ler før hun legger til:

– Metaperspektivet er åpenbart. Derimot 
er det slik at faren, som har noe virkelig lurt 
for seg, – å oversette sanger fra gamle hindi
filmer – ikke får noe støtte.

– Men sanger fra hindifilmer …?

Fortelleren
mala Naveen synes det er rart at så få forstår at hun ikke har skrevet en innvandrerroman.


