
NY TID 3. september 2010 45

Tendenser.

Av ThomAs berg

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 …?

– Eldre, indiske filmer er ikke som mod
erne Bollywoodfilmer. De er seriøse, inspir
erte av italiensk neorealisme, og faren har 
bare forakt for Bollywood, der heltene ikke 
har noen forhistorie. 

Familieoppløsning
Boka åpner med at Mita pakker kofferten og 
flytter hjemmefra i sinne. Storebroren Suraj 
har da allerede begynt å drive forretninger i 
Bombay. Etter hvert sier faren opp sitt ar
beid, og moren finner en norsk elsker. Full 
oppløsning, med andre ord.

– Skal disse karakterene foreta en klasse
reise, må de løsrive seg på samme vis som Ib
sens karakterer gjør. Men det er vel omtrent 
den eneste likheten med Ibsen, mitt forsøk 
har vært å undersøke forholdet mellom fami
lie og individ. 

– Og dette måtte du bruke 500 sider på. Hvor-
for må indiske romaner være så himla lange?

Naveen ler.
– Det var opprinnelig ikke meningen at 

den skulle være så lang. Men når historien 
ble utvidet med tre hovedpersoner til, ble 
det vanskelig ikke å følge alle sammen, og 
dermed har boka vokst. Til å begynne med 
var det bare fortellingen om Mita – hun har 
vært tydelig hos meg en god stund. Hun har 
et rebelsk sinn som minner mye om mitt 
eget. Det ser jeg nå i ettertid. 

Barndomsdrøm
Naveen har sagt at helt siden hun var 13, har 
hun ønsket å skrive bok.

– Kanskje var det ikke så viktig likevel, 
siden jeg ikke begynte før for fire år siden, 
men drømmen har vært der. Jeg er en utål
modig skribent, og sånn sett har jeg nok 

hatt større utbytte av å være journalist. Vis
ste du at det i år settes rekord i antall jour
nalister som har skrevet roman?

– Hvorfor har du skrevet roman? Hvilke 
muligheter gir det formatet deg som journalis-
tikken ikke gjør?

– Som journalist forsøker jeg å bruke 
mange ulike grep når jeg skriver. Jeg synes 
det er morsomt å leke med teksten, og sånn 
sett synes jeg ikke det er rart at jeg har be
veget meg over til romanformatet. Det gir 
bedre rom til skildringer som tar stor plass.

– Du har sagt boka gir et innblikk i en sub-
kultur mange ikke vet mye om. Hva får vi vite 
om det norsk-indiske miljøet?

– Det er et innblikk i våre likheter og 
forskjeller. Jeg synes det skillet vi setter 
opp mellom majoritet og minoriteter her 
i Norge ofte er unaturlig stort. Ta for eks
empel den kronikken til Kent Andersen 
og Christian TybringGjedde fra Frp som 
nylig sto på trykk i Aftenposten: Den mål
bærer nostalgi og lengsler, et ønske om å 
vende tilbake til et Norge som ikke lenger 
eksisterer, og det forundrer meg at de ikke 
innser at det er borte for lengst. Framtida 
kommer til å ligne mer på det vi har nå. Og 
da må man bare gjøre det beste ut av det, 
da, om man er misfornøyd.

Ukritiske til USA
Da Naveen var yngre, trodde hun og ven
nene hennes på et Norge der farge og bakg
runn ikke hadde noe å si. Tror hun debatten 
noen gang vil kunne vri seg fra å handle om 
kultur og etnisitet til klasse og økonomi?

– Det er definitivt et perspektiv som 
fortjener å lanseres. Problemet er bare at det 
er mer sexy å diskutere innvandrere – nor
dmenn er fryktelig opptatt av innvandring.

Naveen synes det er merkelig at så mange 
blant innvandringsmotstanderne holder den 
amerikanske fanen så høyt.

– Det er parodisk at de gjør dette uten 
å se at USA har taklet dette på en bedre 
måte. Det er Europa som har et problem 
ved å målbære en retorikk preget av ure
alistiske forventninger. Derfor håper jeg 
at en bok som denne, som gir et innblikk 
blant norskinderne, får likhetene mellom 
oss til å tre tydeligere fram – uten at dette 
var noe jeg tenkte på da jeg satt og skrev. 
Først og fremst ønsker jeg å fortelle en god 
historie. ■

Mala 
Wang-Naveen
Aktuell med: 
romanen ”Desiland”.
Inspirert av: mennesker som 
våger å tenke episk.
Tendensen jeg er del av: 
Åpenbart journalister som skriver bøker.
min grenseoverskridende opplevelse: 
Å våkne til tekstmeldingen: 
«Gratulerer med strålende 
anmeldelse i DN!», men snart 
skal jeg føde og har hørt at 
det er ganske grenseoverskri-
dende saker det også.
Dette driver meg: 
tanken på at det en 
dag tar slutt.

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

DebUTANTForFATTer: Aftenposten-journa-
list Mala Wang-Naveen (34) fra Oslo debutterer 
i høst med romanen Desiland, utgitt på  Asche-
houg forlag. Som forfatter bruker hun kun Naveen 
som etternavn. FOTO: ThOMAS berg

Nordmenn er fryktelig opp-
tatt av innvandring.


