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– Det er ikke sånn 
at mennesket får 
en sjel først etter 
et par grunnfag, 
sier forfatter Laila 
Stien. 

BØKER
Av Sandra Lillebø (tekst) og 
Tom Henning Bratlie (foto)

Tro det eller ei: folk uten for-
mell utdannelse kan også slite 
med livet. 

Venninnegjengen i Laila 
Stiens nyutkomne bok «Hjem 
til jul», er ikke akkurat «da-
mer som klager under stjer-
nene av mangel på lyspunkter 
i sitt liv», som forfatteren selv 
formulerer det. De er realis-
tiske typer, uten for mange il-
lusjoner. Midt i førtiåra, gift 
eller skilt, med halvvoksne 
unger og helt vanlige jobber 
representerer de ikke akkurat 
et sjikt av befolkningen for-
fatterne kappes om å skrive 
om. 

– Jeg har lyst til å komme 
under huden på folk som ikke 
legger ut om 
seg selv. De har 
andre koder, en 
annen kommu-
nikasjonsform, 
med mye un-
derstatements. 
Jeg mener den 
kommunika-
sjonsformen er sterkt 
 undervurdert. Det er mye sagt 
i det usagte, sier hun, og fort-
setter: 

– Det er en type samhand-
ling jeg er nysgjerrig på. Og 
jeg føler jeg kjenner den kul-
turen. Selv om venninnene 
ikke formulerer det så mye på 
den måten, så vet de at de har 
hverandre, og den tryggheten 
det nettverket representerer. 
Dette er også en bok om venn-
skap. 

Allmenngyldig
– Du skriver om vanlige folk, 
noe få andre forfattere velger 
å interessere seg for. Betyr det 
også at du henvender seg til 
andre lesere?

– Personene jeg skriver om 
er like gyldige i allmennmen-
neskelig forstand som alle 
andre. Det er ikke sånn at 
mennesket får en sjel først 
når en har et par grunnfag. I 
omtaler av tidligere bøker 
jeg har skrevet ser jeg at en-
kelte kritikere defi nerer ka-
rakterene mine som «de an-
dre». Oss og dem, altså. Jeg 
steiler av uttrykket «enkle» 
mennesker. Det er ikke bare 
den utdannede middelklas-
sen som sliter med livet. 

Og ikke alle som sliter med 

livet snakker, eller skriver like 
mye om det. I «Hjem til jul» 
konstaterer jeg-personen hel-
ler enn å tolke i det vide og 
breie. Dét betyr ikke at sårhe-
ten ikke er til stede: som når 
ektemannen slett ikke ser po-
enget i å reise noe annet sted 
enn på hytta, og hun innser at 
det å skrike «Valparaiso!» ren-
nende på ski ned en bratt fjell-
skrent blir det nærmeste hun 
noen gang kommer den chi-
lenske byen. 

– Det skjer vanskelige ting, 
men det er ikke de mest hud-

løse jeg har 
skrevet om. 
Det er nok 
en lettere 
tone i denne 
boka enn i 
mange av de 
jeg har skre-
vet tidligere. 

Etter den forrige, som var gan-
ske mørk, tenkte jeg at «den 
neste skal være annerledes».

Vett og uvett
– Hvor stor avstand har du til 
denne uttrykksmåten når du 
gjør det om til tekst? Hvor 
mye er det du selv som snak-
ker?

– Når jeg får et glimt av per-
sonene, da gir språket seg selv. 
Og språklig sett er det et miljø 
jeg liker å forholde meg til. 
Det er her jeg føler at jeg har 
noe. Det betyr ikke at dette er 
det eneste miljøet jeg er i, jeg 
ferdes i mange ulike miljøer.

Men fascinasjonen for det 
folkelige har ligget der siden 
hun var liten. Faren, som var 
industriarbeider, pleide å bru-
ke fridagene til å sitte i lene-
stolen og humre så han ristet 
bak ei stor bok. Noen ganger 
leste han høyt for resten av 
familien – fra «Vett og uvett. 
Stubber fra Troms og Nord-
land», ofte omtalt som Nord-
lands humorbibel. Boka har 
fulgt Stien hele livet, fra 
 oppveksten i Mo i Rana, 
 gjennom årene som ung mor i 
ei lita bygd på Finnmarks-
vidda, fram til det voksne li-
vet i Alta. Fortsatt tas den 
fram fra tid til annen, ikke 

minst når batteriene trenger 
å lades. 

Take it or leave it
Det er gått mer enn 30 år siden 
Laila Stien debuterte. Det var 
med novellesamlingen «Nyvei-
er». Utgivelsene har kommet 
jevnt og trutt siden den gang, 

FORTELLER: Forfatter Laila Stien har lyst til
undervurdert, sier hun. 
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Den unge Hollywood-stjerna Michael Cera (22) kjem til Den 
Norske Filmfestivalen i Haugesund. Kanadisk-fødde Cera har 
vorte eitt av dei heitaste komikarnamna i USA gjennom 
fi lmar som «Superbad» og «Juno». Han kjem til Noreg saman 
med regissør Edgar Wright for å lansera fi lmen «Scott Pilgrim 
vs. the World», som opnar ungdomsprogrammet 15+. Den 
norske fi lmfestivalen går mellom 18.–26. august. Guri Kulås

NOTERT:

Komistjerne til Noreg

KIRKENES: Sør-Varanger 
bibliotek viser for tida en 
fotoutstilling 
med arbeider av 
Helge Stærk fra 
Ropelv. Mange av 
hans motiver er 
fra naturen i Sør-Varanger. 
Til 31. august. 

SL

SIGGERUD: Fram til 
årsskiftet kan du se Kristian 

Finboruds 
grafi ske trykk på 
Sandbakken 
markastue. 
Motivene er 

hentet fra friluftslivets 
gleder og sorger. 

SL

Redaktør av det nye musikktidsskriftet Eno.
– Miami-rapperen Rick Ross har med namedroppinga av 
kriminelle i singelen «B.M.F.» inspirert norske rappere til å 
lage en slags stafett med egne versjoner. Og vi i Eno setter 
mest pris på Lars Vaular og A-laget som i sin versjon hyller 
gode historiefortellere som Astrid Lindgren og Kjell Aukrust, 
og det har fått oss til å namedroppe musikkjournalistiske 
forbilder: «Jeg tror jeg er Øyvind Holen, jeg tror jeg er Andres 
Lokko!» brøler vi ut. Dere burde prøve det samme i Klasse-
kampen: «Jeg tror jeg er Karl Marx!» 
– ENO ble lansert mandag, hvordan har mottakelsen vært?
– Selv om noen av anmeldelsene har fokusert mer på 
musikkjournalistikk-debatten enn på selve innholdet, så er vi 
fornøyd med omtalene. Salgstall får vi ikke før i neste uke, 
men vi har hørt at Eno er utsolgt noen steder, og vi har fått 
mange positive e-poster, i tillegg til hyggelig respons blant 
publikum på Øya.
– Du skriver om Øyafestivalen i Dagbladet, noe du gleder 
deg til å se de kommende dagene?
– Big Boi på lørdag kveld blir stort.  Olav Østrem

STROFEN:

Eirik Kydland

FAKTA

Laila Stien (f. 1946):
■ Laila Stien debuterte i 1979 
med novellesamlingen «Ny-
veien».

■ Siden da har hun gitt ut en 
lang rekke bøker, inkludert 
romaner, dikt og barnebøker. 

■ Stien regnes som en av 
Norges fremste 
novellister, 
og har fått en 
rekke priser. 
Blant annet 
fi kk hun Asche-
hougprisen for 
sitt samlede 

forfatterskap i 2000.

■ I høst er hun aktuell med en 
samling fortellinger, «Hjem til 
jul». 

«Det er mye sagt 
i det usagte»

LAILA STIEN, FORFATTER

Vil under h


