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Hvor lite original kan du være i
konseptalderen?

I am Carles
KOMMENTAR
KARIN HAUGEN
«

J

eg vet fortsatt ikke
helt om det kan
kalles en roman».
«Å?»
«Handlingen var
min, men setningene var jo
Marcel Prousts. Jeg hadde
bare klippet og limt litt, jeg.»
Det er Henrik H. Langeland som oppsummerer
debutromanen Requiem, som
han ga ut i 2000. Den var
kontroversiell, og besto
90 prosent av
Anne-Lisa
Amadous
oversettelse
av Prousts
sagnomsuste
«På sporet av den tapte tid».
Langeland omarrangerte
stoffet til en historie om en
eldre mann som begjærer en
gutt. Når han nå, ti år seinere,
blir spurt av Dagens Næringsliv om debuten, vet han
fortsatt ikke om den kan
kalles en roman.

Det er likevel en amerikansk
poet som ser ut til å være Mortensens motstykke: Tao Lin.
De er begge bare et tastetrykk
unna, og møter du en av dem
på nettet, kan du lett forveksle dem.Talende nok har Tao
Lin sin egen skygge, på
nettstedet HipsterRunoff,
som driver gjøn med indiefolkets engstelige selvgranskning. Hvem som står
bak nettstedet og signaturen
«Carles» er usikkert – på
grunn av
likheter i
stilen har ﬂere
trodd at det er
Tao Lin.
Nettstedets
svar? Selvfølgelig å
parodiere jakten, og trykke
opp T-skjorter så alle kan
proklamere «I am Carles».

Mortensen
mestrer dette
rollespillet.

Mortensen mestrer dette
rollespillet, der man stadig
genererer oppmerksomhet
rundt sin egen person –men
framstår apersonlig. Det
morsomme er at resultatet er
Det er med blussende kinn
en så distinkt stil at man
man leser den tidstypiske
straks ser hans slående likhet
sjargongen i mottakelsen av
med andre forfattere, som Tao
«Requiem» (Langeland
Lin. Når Audun Mortensen i
beskriver seg som « … en
et intervju snakker om
slags discjockey, eller rettere
«Lolita», gjør han det i et
sagt, en tekstjockey»). Men
totalt fremmedgjort, adoptert
det var et smart tenkt proWikipedia-språk. Og han har
sjekt, som ﬁkk en
hevdet at korrekturhard dom: «En
leseren har brukt
bevisstløs debutant»
mer tid på å lese
(Adresseavisen). « …
boka enn ham selv.
begrenset litterær
Iveren etter å
interesse.» (Bergens
markere seg som
Tidende – som også
uinteressert kan
kåret ham til «Årets
være irriterende.
lateste»).
Men han nærmest
Nå gjør Flamme
perfeksjonerer en
WONDERBOY:
Forlag en encore av
klaustrofobisk
Audun
grepet, og gir ut
følelse av en angstMortensen
«Roman» av Audun
fylt tilværelse (der
Mortensen, som kombinerte
man heller aldri slipper unna
sjarm og konsept i diktdebupopulærkulturens evige
ten «alle forteller meg hvor
gnagen.)
bra jeg er i tilfelle jeg blir
Lurer du på hva som er
det». I hans nye bok har han
nytt ved metoden siden
tatt Odd Bang-Hansens
Henrik Langelands roman?
norske oversettelse av Lolita,
Du kan snu på kravet:
og snudd den på hodet,
Kanskje bør leserne være
setning for setning. Men han
mer originale. Skal man møte
har bedrevet god casting: I
unge forfattere med anklager
rollen som Lolita møter vi
om latskap når de stiller
ikke en smånymfe, men en
spørsmål ved grunnleggende
ung Roman Polanski –
antagelser som sirkulerer i
ﬁlmskaperen som selv har
litteraturfeltet – om originaliLolita-anklager hengende
tet, om kreativitet, om
over seg.
fellesskap og individualitet?
Både «Requiem» og
Nei, det er ingen grunn til å
«Roman» deler temaet
gå i ﬁstel denne gangen. Som
pedoﬁli – men det er formen
Langeland rolig konkluderer:
som er det avgjørende. Her
«Jo, det var vel en roman.»
karin.haugen@klassekampen.no
har de noen norske kolleger
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Eldretsunamien
– Du vil anbefale toboksforfatter Heidi Marie Kriznik?

som beﬁnner seg i samme
landskap, og noen skandinaver, kanskje særlig poeten Ida
Börjel – som debuterte med
den overveldende gode
diktsamlingen «Sond», og
som fulgte opp med «Skåneradio», en hardcore utgivelse
der hun transkriberte radioverten og innringerne i det
separatistiske, vilt rasistiske
Radio Skåne.

KLASSEKAMPEN

– Ja, med det forbeholdet
at jeg ikke har lest bøkene
hennes ennå.

– Jaha?
– Men jeg leste artikkelen
hun skrev i Samtiden
nettopp, og den levnet ingen
tvil om at dette er en vesentlig forfatter! Jeg bestilte
straks hennes
to bøker og
ser fram til å
lese dem.

– Hva var
det som sa deg
at dette var
noe viktig?
– Hun
skriver om
hvordan man
tenker at det er en trussel fra
de eldre, denne eldretsunamien som samfunnet vil
beskytte seg mot ved å ta fra
de eldre all anstendighet og
verdighet. Dette beskriver
hun i en essayistisk og delvis
personlig berettende,
skjønnlitterær form der hun
forteller om sine erfaringer
med gamle mennesker – hun
har jobbet mye med eldre
gjennom skrivekurs. Hun
viser en fenomenal evne til å
analysere situasjonen og
tallene, så vel som de
holdningene som ligger bak.
Og hun stiller spørsmål til
den politiske eliten som det

må være ubehagelig å svare
på. Det er veldig ﬂott gjort,
jeg ble rett og slett helt
oppstemt av dette essayet.

– Hvilket eldresyn ser man i
samfunnet vårt?
– Spørsmålet er om de
eldre er en ressurs eller en
trussel? Det er et brennende
spørsmål. Det er blitt
vanskelig å se på det å eldes

GENERASJONSSKIFTE
Bokmagasinet ber etablerte forfattere
tipse om sine favoritter blant de unge,
lovende.

Denne uka: Tor Obrestad
om Heidi Marie Kriznik
og dø som en langsom og
naturlig prosess. Ola og Kari
skuﬂer ut de gamle. Det står
i grell kontrast til et fattig
land som Georgia, der man
bor med de gamle til de dør.
Man kan selvsagt ikke
sammenlikne forholdene,
men det er en veldig mangel
på respekt for eldre menneskers verdighet, ofte sammenblandet med en rasisme
som bekymrer seg for at
fargete mennesker i Norge
nå har begynt å bli gamle.
Etter 30–40 år med å ha
betalt skatt og opparbeidet
seg retten til en verdig
alderdom, snakker man om

dem som om man ville sende
dem hjem. Kriznik viser
stoltheten hos de gamle.

– Hva sier dette om forfatterrollen?
– Det er sikkert naturlig
for Kriznik å berøre dette
politiske problemet kunstnerisk, men det gjør at man
ikke får den følelsen man får
hos altfor mange forfattere
som skriver
om dagligdagse ting,
og man
tenker: «åh,
er dette så
viktig, da»?
Altså, dette
betyr ikke at
hver eneste
forfatter skal
skrive om krigen i Afghanistan, men om det faller seg
naturlig, så er det sterkt.

– Hvor kommer den følelsen
av at de eldre er en trussel fra?
– Det er angsten for å gå
inn i noe og møte noen, det
er en angst for at de skal ta
opp din tid, at du må bruke
den på å skifte bleier og
vaske byller og vise nærhet
til et menneske som er på
vei inn i døden. Det er
angsten for døden, for
sykdommen og alderdommen, som kommer i stedet
for å tenke på eldre som
mennesker.

MGL

TEGN I TIDA

Tøffe
maskiner og fjonge klær
Bokmagasinet intervjuer tegneserietegnere.
Denne uka: Geir Moen

Aktuell med: «De ﬁre store: Bukk fra luften, bukk fra
bunnen, Obstfelder er forsvunnen»,
med Øystein Runde. (Cappelen Damm 2010)

– Dere har gjort Bjørnson, Ibsen,
Kielland og Lie til superhelter i kamp
med onde krefter i 1800-tallets Norge.
Hva slags forhold har du til dem?
– For å være helt ærlig så hadde
jeg ikke lest noe særlig mer enn
Peer Gynt når vi startet. Men når vi
lagde denne andre boka så leste jeg
nesten alt jeg kom over av de ﬁre.

VI NOTERER ...
... at kokeboken
som sjanger har
fått et merkelig
bidrag: Roger
Ebert, USAs
mest kjente
ﬁlmkritiker, har
siden han ble
operert for kreft i kjeven i
2006 vært ute av stand til å
spise eller snakke. Nå
skriver han kokebok, blant
annet om tapet av mat: «The
Pot and How to Use It. The
Mystery and the Romance of
the Rice Cooker». Ebert er
fortsatt ekstremt aktiv i
sosiale medier, og skriver og
anmelder som aldri før.

Så egentlig var det enkelt for meg å
ikke ta dem så alvorlig. Og vi har jo
sett dem karikert hele livet, også.

– Dette er jo et norsk bidrag til
steampunktradisjonen, der dampmaskiner og science ﬁction møtes?
Hva gjør steampunk så tiltrekkende?
– Det ser jo bare utrolig bra ut!
Det er noe med disse tøffe, enorme
maskinene, og kontrasten mellom
skittent maskineri og fjong og ﬁn
stil på møbler og klær, det er utrolig
gøy å tegne. Jeg skulle bare ønske
jeg hadde litt bedre tid til arbeidet.
Særlig på maskinene.

... at Spotify ikke bare er for
musikere. Artisten Hurt har
gått sammen med forfatteren Joe Stretch om en
interaktiv lydbok på Spotify,
en roman der du selv får
velge hva som skal bli den
neste handlingen. Ved å taste
inn en kode, kommer du til
neste kapittel, og kan velge
hvilken vei romanen skal ta
(Det lyder forlokkende at
man kan stoppe kjeltringen
Guy Lockhart fra å distribuere sin «heartbreak cocktail»). I tillegg ﬁnnes en
mengde forfatteres innlesninger å lytte til – som T.S.
Eliot og W. B. Yeats.

MGL

... at Flamme Forlag har skapt
seg en ny inntektsåre, ved å
lansere «fBay» – en salgskanal der forlaget legger ut
marginalia fra sine forfattere
til salgs på forlagets nettsider. Going once, going twice
...: «En klassisk kulepenn fra
Best Western hotell Bondeheimen, brukt av forfatter
FRODE GRYTTEN i hans
gjennomgang og korrekturlesing av boksingelmanuset
Dronninga er død. Grytten
gjorde opp mot 20 inngrep
med pennen.» Objektet er i
skrivende stund oppe i 100
kr. Forlaget beskriver seg
som «et allemannsforlag», så
her må forfattere belage seg
på å chip in.
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