Å ta temperaturen
på fremtiden
Hva gjør vi når
havet stiger?
Kim Stanley Robinson
skriver romaner
om klimaendringer,
finanskriser og
romreiser.

Anders Dunker

F ot ografi e r av A n n al i sa Gi ol o

Kim Stanley Robinson, f. 1952, er en amerikansk litteraturviter og forfatter. Han publiserte sin første novelle i antologien
Orbit 18 i 1976, og hans første roman, The Wild Shore, ble utgitt i 1984; samme år ble doktorgradsavhandlingen hans utgitt
som The Novels Of Philip K. Dick. Siden 1991 har Robinson vært bosatt i borettslaget Village Homes i Davis, California.

vag a n t 4 /20 17
Å ta t e m p e r at u r e n p å f r e m t i de n
a n d e rs d u nke r

47

Kapitalismen selv har ingen
iboende drift mot å forvandles
eller erstattes av en neste
tilstand. Den vil bare styre
verden for alltid.

Utenfor Davis, en liten by nord for San Francisco,
omfavner en lummer hetebølge det flate landskapet.
Motorveiene skjærer gjennom frodige åkre som
vannes iherdig for å redde dem fra tørken. Nyhetssendingene forteller at varmen slår alle rekorder. I
periferien av denne stille småbyen skal vi møte Kim
Stanley Robinson, en av verdens fremste science
fiction-forfattere. Kort tid før møtet er New York 2140
(2017) kommet ut, en roman om klimaendringer,
satt 120 år frem i tid. I den har havet steget 15 meter,
for øvrig akkurat nok til å flytte den californiske kyst
linjen til stedet der Robinson bor.
Davis ligger i dag langt fra hav og fjell, ja, fra all fri
natur overhodet, og kan virke som et merkelig sted å
bo for en forfatter som er kjent for sine landskaps
skildringer. Samtidig handler litteraturen hans om
det forestilte, mer enn om den umiddelbare virkeligheten. Ikke utsynspunktet, men utsikten er det av
gjørende: Kim Stanley Robinsons fantasi strekker seg
langt ut i universet og over mangfoldige århundrer.
Robinson vokste opp i Orange County, sør i
California, og studerte litteratur ved universitetet i
San Diego. Under veiledning av Fredric Jameson
skrev han en ph.d.-avhandling (utgitt som bok i 1984)
om Philip K. Dick. På denne tiden kom Blade Runner
(1982), Ridley Scotts dystopiske filmatisering av Dicks
roman Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968),
som manet frem et dystopisk Los Angeles befolket
av en korrupt overklasse og androider redusert til
bruksobjekter. Samtidig utforsket Robinson selv
både utopier og dystopier i sin såkalte Californiatrilogi, som i romanform beskriver tre ulike frem
tider for den amerikanske vestkysten. Handlingen i
den første av bøkene, The Wild Shore (1984), utspiller
seg etter en atomkrig. Den andre, The Gold Coast
(1988), presenterer en dystopi der undergangsstemningen er mer dempet: Landskapet legges langsomt
øde av motorveier og annen monoton infrastruktur.
Optimismen i Pacific Edge (1990), som forener grønn
politikk og avansert teknologi, er ikke overdreven,
ei heller er samfunnet fullkomment, men det dreier
seg om et samfunn det går an å ønske seg – og ikke
minst tro på.
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Deretter tok Robinson med seg denne nitide realismen ut i verdensrommet og skrev Mars-trilogien:
Red Mars (1993), Green Mars (1994) og Blue Mars
(1996). Den røde planeten har spilt en viktig rolle i
science fiction siden sjangerens tidligste faser, med
Edgar Rice Burroughs‘ fantastiske røverromaner
som et paradeeksempel. Dessuten har Mars vært
en amerikansk og særlig en californisk besettelse:
Den røde planeten ligger besnærende nær, innenfor
menneskenes rekkevidde. Dermed blir den et punkt
der fantasi og virkelighet, fiksjon og vitenskap, kan
smelte sammen.
Det var under vitenskapelige studier av Mars ved
Caltech i Pasadena, California, at James Lovelock
utarbeidet Gaia-hypotesen, sammen med biologen
Lynn Margulis. Antakelsen var at livet og atmosfæren
har utviklet seg parallelt, og at Jordens biosfære kan
sees som et selvregulerende system – i likhet med
andre levende organismer søker den mot homeo
statisk likevekt. Siden ble Lovelock opptatt av hvordan vi er i ferd med å bringe det atmosfæriske sys
temet i ubalanse gjennom drivhuseffekten. Parallelt
med at Lovelock beskjeftiget seg med denne teorien,
utarbeidet han og Carl Sagan tankeeksperimenter
om hvordan Mars kunne «terraformes», altså gjøres
beboelig gjennom målbevisst endring av planetens
overflate og økologi. Nettopp terraforming og kolonisering av Mars er temaet i Robinsons Marstrilogi, der jordens søsterplanet langsomt våkner til
liv, inntil den har hav og skoger, byer og landsbyer,
stater og politiske feider. Med historien om Mars’
blomstring følger en fortelling om Jordens gradvise
falming og forslumming, til den av marsboerne i det
24. århundre blir omtalt som en havarert planet.
Foruten en stor og trofast leserskare som sverger
til hard science fiction, har Robinson blitt et peilepunkt for mange forskere, siden han forbinder fantastiske fortellinger med politisk bevissthet og
vitenskapelig detaljkunnskap. Politisk sett er han
overbevist marxist – noe som ikke minst kommer til
uttrykk i hans fortsatte dialog med Fredric Jameson.
Dette er særlig synlig i sistnevntes monumentale
litteraturteoretiske verk Archaeologies of the Future –
The Desire Called Utopia and Other Science Fictions
(2005), der en av de gjennomgående trådene er
hvordan det utopiske elementet i science fiction
bør forstås. I grundige analyser som forener psykoanalyse og marxisme, prøver han å vise hvordan
fremtidsskildringer springer ut av et revolusjonært
politisk begjær – drømmer om et bedre samfunn.
Når disse kolliderer med realitetsprinsippet, forstått
som den politiske virkeligheten vi kjenner, kan re
sultatet bli mangetydige og problematiske utopier,
nettopp av den typen Robinson skriver.

Etter Mars-bøkene skrev Robinson romanen
Antarctica (1997), som handler om klimaforskere
og er satt til vår egen tid, med dens opphetede
miljødebatt; underveis i romanskrivingen tilbragte
Robinson flere perioder på forskningsstasjoner i
Antarktis, for å observere glasiologers arbeid på nært
hold. Siden skrev han en romantrilogi om global
oppvarming, satt i en alternativ nåtid eller nær fremtid der administrasjonen i Det hvite hus setter alt
inn på å bekjempe oppvarmingen, men der NordAmerika innhentes av nedkjøling fordi Golfstrømmen snur – med stigende hav som resultat. Romanene kom ut under samletittelen Science in The
Capital, og har siden blitt redigert sammen til mega
romanen Green Earth (2015). Arbeidet med disse
bøkene har gjort Robinson til et kjent navn i den
offentlige debatten i USA ; han ble i 2008 omtalt som
«miljøhelt» av Time Magazine. Den siste romanen
hans, New York 2140, tar et sprang frem til en tid
der klimaendringene har ført til at havet har slukt
verdens kyster – og omdannet en lang rekke metropoler til traumatiserte, men høyst fascinerende
kanalbyer.
Når Robinson tar oss imot utenfor huset sitt, er
han halvveis i ekspedisjonsmodus igjen: Han har
pakket sekken for en lengre fottur i Sierra Nevada
og har snauet håret i en klassisk crew cut, siden han,
som han sier, ikke skal ha noen opplesninger på en
stund. En del av planen er at han skal vise oss om
rådet der han bor, som er et lite stykke lokalhistorie
i seg selv – et økologisk samfunn, et idealistisk bo
rettslag, som vokste frem på 70-tallet og som fortsatt holder det gående, selv om stedet bærer preg
av at alle tilhører den samme – etter hvert aldrende –
generasjonen.
Parsellhagen er første stopp. Robinson har en
viltvoksende og overdådig ansamling tomatplanter,
og lover at vi skal få en pose tomater med tilbake.
Lenger oppe ligger plener, et forsamlingshus, en
lekepark og en vinmark.
Robinson kommenterer at da vinmarken ble
anlagt, valgte naboene hans tilfeldige druesorter med
rare navn; vinproduksjonen lider mildt sagt under
fraværet av enologisk spisskompetanse. Like fullt
smaker druene ypperlig plukket rett fra rankene.
Stedet har mer enn et snev av arkadisk idyll, men
dyrelivet begrenser seg til noen ekorn som skvetter
omkring. Vi setter oss ned på hagebyens italienske
restaurant, og samtalen fortsetter å kretse om landskapet og Sierra Nevada.

Vi har endt opp med en situasjon
der de åtte rikeste menneskene
eier like mye penger som den
fattigste halvparten av verdens
befolkning til sammen.

Faktisk levde flere ekorn her før. Det kan
høres utrolig ut, men til og med idealistene jeg
bor her sammen med er overbevist om at ekorn er
skadedyr – og vil ha dem utryddet. Jeg har tatt opp
spørsmålet på flere allmøter, men har måttet gi tapt.
Ideen om at visse arter er skadelige parasitter er etter
min mening en ideologisk levning fra den tidlige
fasen av industrialiseringen – da hele dette land
skapet ble forvandlet. Allerede da området ble tilrettelagt for jordbruk for hundre år siden, hadde
man fått en industriell forståelse av jordbruket. Det
eksisterende økosystemet var av minimal betydning
og disse slettene som tidligere var som en savanne,
proppfulle av dyreliv, ble vannet og dyrket – men
økologisk sett ble de redusert til en ørken. Nå er
det knapt ville dyr igjen, og området er uansett delt
opp av gjerder og veier som gjør det vanskelig for
dyr å ferdes.
I dag kan alle se at tørken er et problem i det
meste av California. Vannet som kommer ned fra
Sierra Nevada strekker simpelthen ikke til. Med
denne varmen og utsikter til global oppvarming, vil
sommersnøen snart forsvinne helt. Det vil få enorme
konsekvenser for jordbruket. Slik jeg ser det vil den
eneste løsningen være å fange opp vannet fra fjellene
før det forsvinner i bukten ved San Francisco. Elvene
må kanaliseres ut i en rekke våtområder: Hvis vi ikke
klarer å omdanne slettelandet til en slags sump, vil
det snart bli en virkelig ørken.
Jeg er besatt av disse fjellene og har vært på ut
allige turer i dem. Det er umulig å dekke alt, men
hver gang jeg drar avgårde, studerer jeg kartet for
å finne nye ruter. Planen min er å skrive en bok om
fjellene snart – spørsmålet er bare hvordan. En slik
bokidé kan virke stillestående, men fjellene er fulle
av taus dramatikk. Og tenk på Thoreau: Han levde
i Massachusetts, unektelig i et nokså kjedelig landskap, litt som områdene omkring Davis. Selv om
domestiseringen har kommet mye lenger siden den
gang, klaget han allerede på midten av 1800-tallet
over hvordan mange av dyrene var forsvunnet, særlig de store rovdyrene. Han kalte det for et «landskap som hadde mistet sin manndom». Likevel fant
han sitt paradis der, og klarte å gjøre landskapet
magisk, simpelthen ved å vie det oppmerksomhet.
Jeg ser for meg en bok som virkelig handler om
fjellene selv – landskapslitteratur som et motstykke
til landskapsmaleriet.
ksr

vag a n t 4 /20 17
Å ta t e m p e r at u r e n p å f r e m t i de n
a n d e rs d u nke r

49

Ideen du beskriver minner meg om D.H. Lawrences
essay om Thomas Hardy (1914), der han sier at
menneskene i Hardys bøker fødes og dør og lever ut sine
skjebner, men hovedpersonen er egentlig heden, som
overlever og oppsluker alle. Tilsvarende er planeten
Mars den virkelige hovedpersonen i Mars-trilogien.
Hvorfor skriver du så mye om steder?
ksr Jeg har en forestillingsevne som lettere maner
frem steder enn mennesker. Av og til kan det
å skildre menneskene komme i veien for det jeg
egentlig vil fortelle. Derfor ender jeg ofte opp med
å skrive kollektivromaner. Jeg skriver om befolkninger, generasjoner og samfunn – ja, i en viss forstand
menneskeheten som sådan.
AD

Science fiction er den eneste sjangeren som har
menneskehetens fremtid som tema – i det finnes noe
av sjangerens storhet. Likevel, om du enn skriver om
skjebnen til menneskearten eller en hel planet, må du
velge visse mennesker og steder som utsynspunkter. I den
nye romanen valgt New York. For en californisk forfatter
kan det fremstå som et overraskende valg. Hvorfor Manhattan? Hvorfor New York?
KSR Først og fremst fordi historien har en økonomisk vinkling. Jeg ville skrive om det globale
finansmarkedet, og samtidig spekulere rundt hva
som kan komme etter kapitalismen. Kapitalismen
selv har ingen iboende drift mot å forvandles eller
erstattes av en neste tilstand. Den vil bare styre verden for alltid. Kapitalismen er skapt for å opprettholde seg selv. Dermed trenger vi en eller annen
form for revolusjon. Og revolusjon er en vanskelig
tanke på grunn av volden, tilbakefallene, feilslagene,
katastrofene. Dette komplekset av ideer er noe jeg
stadig utforsker.
AD

Jeg ser for meg en bok som
virkelig handler om fjellene selv
– landskapslitteratur som et
motstykke til landskapsmaleriet.
Hvilke midler bruker du for å forstå økonomien?
Den siste tiden, og særlig siden finanskrisen
i 2008, har jeg prøvd å utvikle forståelsen
min av politisk økonomi og økonomi i det hele tatt.
Økonomien er et svakt fag, den er i sin essens alltid
studiet av kapitalismen. Jeg har lett etter teorier om
postkapitalisme over alt, men det virker som om
feltet er overlatt til spekulative forfattere som meg
selv. Det er åpenbart ikke særlig smart, for jeg er
bare en litteraturviter og forfatter – som prøver å
reflektere over kulturen jeg lever i. Jeg nevnte for
redaktøren min at jeg ville skrive om finans, og han
AD

KSR
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sa: «Stan, det er en forferdelig idé.» Det var han som
foreslo at jeg skulle skrive om New York – hvis
jeg nå først skulle skrive om finans. Jeg svarte:
«Det er en fantastisk idé.» Så jeg omdannet New
York til et slags super-Venezia – et spektakulært
tablå og et slående bilde av en planet omformet
av global oppvarming.
Det bringer oss over til en liten novelle du skrev
for lenge siden, «Venice Drowned» (1981), som
handler om nettopp Venezia. Venezia ble styrt av aristokratiske handelsfamilier som mer eller mindre oppfant
kapitalismen – i form av aksjeselskap. De sendte ut
handelsskip, som bragte inn strømmer av varer, men
som også kunne haverere i fryktelige stormer, der
både skip, mannskap og kapital gikk tapt. Dessuten
er Venezia en sårbar by, høyvannet er noe man stadig
må leve med. Havet, dette ukontrollerbare som flyter og
flommer, minner på et vis om kapitalismen; de to legger
seg oppå hverandre i en slags symbolsk analogi som aldri
helt går opp, men som er rik på assosiasjoner. Og du
leker med disse likhetene …
KSR Ja – og i en viss forstand er det en spøk. Men
det er påfallende hvor mye av den finansielle
metaforikken og hvor mange av de begrepene vi
forstår økonomien med, som har å gjøre med det
flytende elementet – ta et ord som «likviditet».
Kapitalismen selv sprer seg i bølger – dette er viktig
for en av favorittene mine innen økonomihistorie,
italieneren Giovanni Arrighi. Han legger vekt på
hvordan kapitalismen sprer seg fra Nord-Italia til
Holland, England og USA. På den tiden da jeg skrev
«Venice Drowned» hadde jeg bare sett Venezia i
en halvtime, på et stopp på togstasjonen på vei til
Trieste. Jeg gikk ut av toget – og der så jeg en stor
kanal – og jeg ble umiddelbart fascinert. Jeg leste
James Morris’ bok om Venezia (1960) og baserte hele
historien på kartlesning. Handlingen er satt til en
tid der global oppvarming har druknet en allerede
synkende by, men folk kommer fortsatt på besøk fra
hele verden, og hovedpersonen dykker for å se for
eksempel Rialto-broen.
AD

Og der finner han plaketten som sier: «Around
this Temple Let the Merchant’s Law Be Just, His
Weight True, and His Covenants Faithful.» Det er som
om flommen er en straff for en slags forbrytelse?
KSR Ja, og i tillegg handler den om en kunsttyv med
en plaget samvittighet. Han drar på oppdrag
fra japanske investorer til Torcello og stjeler bildet
av Maria og Jesus-barnet for at det skal kunne om
settes på det asiatiske kunstmarkedet. Det er en
forbrytelse med religiøse overtoner – den gjentar
alle tidligere overtredelser. Da jeg kom til Venezia
lenge etterpå, i 2009, hadde byen en slags feiring av
nettopp denne mosaikken fra Torcello; overalt hvor
jeg vendte meg fantes gigantiske reproduksjoner av
dette bildet av Maria og Jesus-barnet.
AD

Har Venezia og kapitalismen mer til felles, for
eksempel en motstandskraft som gjør at selv ikke
katastrofer kan knekke dem? På et arrangement i Barcelona hørte jeg deg hevde at den globale oppvarmingen
vil tvinge frem et postkapitalistisk samfunn, men i det
super-Venezia som du skildrer i New York 2140, har
havene steget, over 120 år er gått – og likevel lever det
kapitalistiske systemet videre. Finansmarkedet fortsetter
å fungere selv midt i katastrofen som det har vært med
på å skape. Hvilket scenario er mest sannsynlig for deg,
at kapitalismen vedvarer gjennom miljøkrisen – eller at
samfunnet tvinges inn i en total omlegging?
KSR Det du peker på er virkeligheten i boken, men
det jeg driver med er science fiction og ikke
futurologi. Flere har reagert på den siste romanen
og sier: Tror du virkelig verden vil være så lik i dag
om 120 år, med den samme typen finansmarked og
eiendomsforhold? Nei, jeg tror ikke egentlig det,
men romanen snakker både om fremtiden og om
AD

Jeg misliker regler i litteraturen;
jeg er glad hvis jeg fremstår
som en litterær regelbryter.
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verden av i dag. Samtalene og problemene er fra vår
egen tid, men flyttet over i en fremtid der utviklingen
er kommet lenger. I 2140 kan det virkelig være slik:
Havet kan ha steget. Samtidig er science fiction alltid en metafor for det som skjer i vår egen tid.
Kan man si at romanen beskriver en science fictionvariant av finanskrisen?
KSR Ja. Og i tillegg beskriver den en forestilling om
hva postkapitalisme kunne innebære i praksis.
Nok en gang kollapser finansmarkedet på grunn av
en boble i boligmarkedet, denne gangen forbundet
med eiendomsmarkedet i tidevannssonen. Jeg tok
tak i en av de mest radikale ideene som er blitt
lansert av alternative økonomer. Hvordan skaffer
man kontroll over den globale finansflyten? Den er
grunnleggende sett utenfor enhver kontroll; selv
nasjonalstatenes lover trumfes av verdens handelsorganisasjoner, av internasjonale handelspakter, av
den frie flyten av valuta. Verden er styrt av et finans
system som i sin tur ikke er styrt eller kan styres av
noen. Vi fant det opp, men ubevisst og tilfeldig. Vi
har endt opp med en situasjon der de åtte rikeste
menneskene eier like mye penger som den fattigste
halvparten av verdens befolkning til sammen. Det
er forbløffende. Hvordan forandrer vi noe slikt?
Hvordan får vi dette under kontroll?
AD

Løsningen blir en historie om overlevelse og håp
i en på mange måter mørk tid?
KSR Nettopp! Hvis du presenterer en utopisk løsning, der alt er kommet på plass og der det finnes en løsning på alle problemer, er det vel og bra –
men hvordan kommer du dit fra dagens verden?
Der ligger problemet. Man trenger ikke bare en idé
om et bedre samfunn, men også forslag til de reformistiske skrittene som kan ta oss dit. Det er virkelig
vanskelig. Det er der jeg spant videre på ideene til
noen radikale politiske økonomer som sier at makten
i siste instans tilhører folket som setter pengene sine
inn i bankene og som trofast betaler lånene sine. De
kan forårsake et krakk når de vil, om de koordinerer
seg. Så dette er plottet i New York 2140: Folket skaper
et krakk med vilje, simpelthen ved å holde tilbake
avdragene på lånene sine. Bankene krasjer og går til
myndighetene for å kjøpes ut. Som en del av løs
ningen nasjonaliserer myndighetene bankene, slik
at de blir offentlige tjenesteytere. De nasjonale
myndighetene tar kapitalismen tilbake. Dette er
åpenbart kun et første trinn i en prosess som trenger
flere skritt. For meg betyr det flere romaner, flere
historier som forteller om flere trinn.
AD

I romanens nåtid har havet steget femten meter.
Selv hadde jeg aldri virkelig tatt inn over meg en
slik mulighet, at noe slikt kan skje, ja, at det til og med
er sannsynlig. Her får vi fremtidens historie fortalt fra
et enda senere tidspunkt, noe som gjør leseren storøyd.
I dette tilbakeblikket får du også anledning til å inkludere
din egen bok, eller i det minste virker det som at romanen
omtales indirekte, når man kan lese:
AD

Sea level rise! During the Eemian period, they said,
which we’ve been looking at, the world saw a temperature rise only half as big as the one we’ve just
created, and rapid dramatic sea level rise followed
immediately. They put it in bumper stickers terms:
massive sea level rise sure to follow our unprecedented release of CO 2! They published their papers,
and shouted and waved their arms, and a few canny
and deeply thoughtful sci-fi writers wrote up lurid
accounts of such an eventuality, and the rest of
civilization went on torching the planet like a
Burning Man pyromasterpiece.

NEW QUOTE Vi er sosiale dyr, og
grunnleggende avhengige av
hverandre. Et menneske er helt
forsvarsløst og hjelpeløst alene.

Vi er sosiale dyr, og
grunnleggende avhengige
av hverandre. Et menneske
er helt forsvarsløst og
hjelpeløst alene.

Ja, dette var en svir å skrive. Borgeren er en
sarkastisk New Yorker – avsnittet bør leses
med New York-dialekt. I lydbokversjonen har de
funnet en oppleser derfra. Siden boken fortelles
av en rekke ulike personer, har de funnet ulike
stemmer – åtte opplesere i alt. Jeg pleier ikke å høre
lydbøkene, men denne gangen er jeg fristet til å
gjøre det, for å høre hvordan personene blir bragt
til liv. Når det gjelder tilbakeblikket, er jeg beryktet
for å ha lange partier med forklarende tekst, historiske passasjer, omfattende tekststykker om landskap, om vitenskapenes utviklingshistorie og så
videre. Jeg begynte med dette i Red Mars. Inntil da
fulgte jeg reglene og fremstilte alt som skulle sies
gjennom handling og dialog: Man skal ikke stoppe
opp og forklare ting – det er gammeldags, ble jeg
fortalt. Det var noe man gjorde på 30-tallet, før
forfatteren lærte å skrive. Siden måtte alt skrives
modernistisk. Man kunne ikke ha en allvitende forteller, eller en forteller som forklarte eller utla noe.
Så jeg blir stadig anklaget for å være en dårlig for
fatter – av lesere som har internalisert de litterære
reglene, uten å utvikle et kritisk forhold til dem. Jeg
for min del misliker regler i litteraturen; jeg er glad
hvis jeg fremstår som en litterær regelbryter.
KSR

Hvor mye lar du historien bli styrt av din egen
research? Ender du ofte opp med å innse at dette
og dette kan jeg ikke la skje, fordi det ikke stemmer med
vitenskapens teorier? Dukker vitenskapelig observasjoner
opp som tvinger frem hendelser i historien?
KSR Hele tiden. Første utkast viser seg som regel
å være lite overbevisende: Jeg innser at nei,
det ville ikke skje på den måten i det hele tatt. Men
hvordan ta hensyn til virkeligheten når du forteller
om fremtiden? Jeg skriver om året 2140; det er
strengt tatt ikke realisme, basert på erfaring og så
videre. Jeg må kompensere for det abstrakte i hele
prosjektets natur ved å være overbevisende i detaljene. Leseren må få vite hvor høyt tidevannet går og
hvordan veggene på skyskraperne ser ut når det er
lavvann: det er alger, det er soppvekst, det er grønt,
brunt, vi har hele tidevannssonen med gjørme og
slim. Dette krever langsomhet, der andre former
for science fiction har et raskere tempo.
AD
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Noen må skli i gjørma hvis den skal nevnes i det
hele tatt?
KSR Ja, nettopp! Mens jeg kan stoppe opp og si at
dette er ikke bare gjørme: Blant biologer kalles
det mulm og ligger på bunnen av en tidevannssone.
For meg er dette like interessant som menneskene
i historien. Ian M. Banks, en forfatter jeg kjent, som
døde altfor ung, var uforlignelig når det gjaldt handlende mennesker og alt det teatralske i romanen.
Jeg skulle ønske at jeg kunne forestille meg denne
typen fysisk handling, litt som i filmene til James
Cameron, der de mest spektakulære ting kan skje og
alt mulig er realistisk, selv om det er vilt usannsynlig.
Men heller ikke det er nok: Man trenger landskaper,
man trenger politikk, man trenger samfunnssystemer.
Alt dette hører også med, og det er her jeg setter
inn innsatsen.
AD

Bøkene dine blir beskrevet som utopisk litteratur.
Dermed får vi et anspent forhold mellom optimisme
og realisme. Hvor optimistisk er det realistisk å være?
For mange er realisme og pessimisme det samme, mens
optimisme blir sett på som ren virkelighetsflukt, eskapisme. Jeg så denne motsetningen ført til det ekstreme i
en av sakprosatekstene dine, nemlig kapittelet «Is it too
late?» i World Watch Institutes rapport for 2013. Her
drøfter du to motsatte påstander: Den første: «Er det
for sent? Nei, det er ikke for sent hvis vi gjør alt vi kan.»
Den andre: «Vil vi gjøre alt vi kan? Nei, sannsynligvis
ikke.» Hvordan forholder vi oss til en slik motsetning?
KSR Det finnes en type optimisme som Slavoj Žižek
kaller «grusom optimisme», der vi sier at alt
vil gå bra, samtidig som vi aktivt er med på å ødelegge verden. I denne formen for optimisme vender
vi simpelthen blikket bort. Hans kritikk må tas på
alvor. Men for å snu på det, er vi over syv milliarder
mennesker på kloden. To av disse lever nokså lidelsesfullt, to av dem klarer seg ganske bra og to milliarder lever praktisk talt i utopia allerede. Det er
ikke slik at vi lever i en dystopi der livet er en alles
kamp mot alle. Snarere er pessimismen en del av
problemet – og den er ofte et produkt av velstående
menneskers perspektiver. Det finnes også en «grusom pessimisme», der man sier at ingenting kan
gjøres, verden er dødsdømt, menneskene er åpenbart for dumme til å overleve, slike ting. Det er ikke
egentlig snakk om en politisk konservatisme, men
mer om et innsnevret perspektiv der man forbeholder bekymringen en selv og ens nærmeste: Så lenge
vi klarer oss trygt gjennom de neste 50 årene – så
lenge jeg, barna mine og kanskje barnebarna mine
er trygge, kan det være det samme med alle andre.
Det er et ekstremt tunnelsyn, som dessuten for
nekter virkeligheten, for vi har skapt en verden der
de aller fleste av oss lever i fred med hverandre, i
et symbiotisk samarbeidssystem av enorme proporsjoner. Vi er sosiale dyr, og grunnleggende avhengige
av hverandre. Et menneske er helt forsvarsløst og
AD

hjelpeløst alene; selv om man skulle ha et våpen og
en bunker med hermetikk, har man ingen sjanse i
det lange løp. Artens overlevelse avhenger av sosiale
bånd og altruisme. Dette er også hva erfaringen forteller oss: Når noen rammes av en naturkatastrofe,
er responsen spontan: Vi må hjelpe dem. Dette
skjer stadig vekk. Vi snakker kanskje om fire hundre
generasjoner siden siste istid. Siden har det funnet
sted en mengde naturkatastrofer, pesten har herjet,
den slags. I samme periode har vi utviklet natur
vitenskapene og en storskala-økonomi. Vi har kapitalismen på den ene siden og vitenskapen på den
andre, to verdenssyn født på samme tid, som to
kosmiske tvillinger i en mytologisk fortelling. Kapitalismen og vitenskapen er bundet sammen historisk
sett, og de kjemper om dominans. Her velger jeg
å være manikeisk og se vitenskapen som god, mens
kapitalismen er ren ondskap: Alt dreier seg om egen
interesse og de rike og mektiges utnyttelse av de fattige og avmektige. Vitenskapen forsøker simpelthen
å finne ut av hvordan ting fungerer og hvordan vi kan
få dem til å fungere bedre. Jordbruksrevolusjonen,
den industrielle revolusjonen, moderne medisin, alt
dette kommer fra vitenskapen. Finansieringen av
vitenskapen har alltid vært et mas og en plage. Den
hadde ikke trengt å være finansiert av det kapitalist
iske systemet, vi kan tenke oss helt andre løsninger.

E. O. Wilson går inn for å
frede halvparten av jordens
landmasser for å sikre det
biologiske mangfoldet –
virkelig et utopisk prosjekt.

Noe lignende hevder Fredric Jameson i sin seneste
bok, An American Utopia (2016), der han sier at
drivkraften for vitenskapen ikke egentlig er økonomisk.
Forskere er først og fremst motivert av oppdagertrang.
Hvis de bare fikk tilstrekkelige midler, ville de ikke trenge
å bli premiert med rikdom?
KSR Ja, dette er faktisk noe Jameson har tatt fra
meg. Vanligvis har jeg lært av Jameson, men
denne gangen gikk det den andre veien. Jeg har alltid
sagt: «Fred, du må skrive om vitenskap, du bare må!»
«Jeg vet ikke noe om vitenskap,» sier han, «så hva
skal jeg skrive?» Men den nye boka hans ser jeg som
en omfavnelse av mitt manikeistiske system. (Ler.)
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Denne manikeismen er også opphav til en slags
dialektikk – som en del av drivkraften i historien,
i det minste hvis vi skal tro den sveitsisk-marsianske
tenkeren Charlotta Dorsa Brevia i Mars-trilogien. Selv
om teorien hennes er kompleks, later det til at hovedprinsippet er enkelt: Det finnes en universell tendens i
historien i retning av fred og samarbeid – og her spiller
vitenskapen en rolle. Vi har alltid forsøkt å forbedre
samfunnet og inkludere alle mennesker, men denne
prosessen er blitt bremset av historiske motkrefter.
Kapitalismen er en slik motkraft, slik aristokratiet og
overklassen var i tiden før den franske revolusjon og i
restaurasjonen som fulgte. De gamle maktgruppene tviholder på sine privilegier, men folk flest søker frihet og
solidaritet. Ifølge Charlotta Dorsa Brevias fortelling
realiseres historiens universaliserende tendens først
på Mars. Det storartede med Marskoloniene er at de
får startet fra et nullpunkt, med en optimistisk pionérstemning, mens Jorden i denne fjerne fremtiden omtales
som «sorgens planet», som sitter fast i en hengemyr av
undertrykkende tradisjoner, identiteter og eldgamle
konflikter. Dette bringer oss tilbake til spørsmålet om
hvordan man kan få til en overgang til et nytt samfunn,
når vi er så dypt innsunket i gamle systemer. Hvordan
kan vi gjøre den globale oppvarmingen til en anledning
for samarbeid i en verden der vi ikke er vant til å tenke
i en slik enorm skala, der vi fornekter problemene, der
vi vil holde på vanene våre?
KSR Nettopp dét er spørsmålet. Siden jeg begynte
å skrive klimafiksjon, fra og med Antarctica, har
jeg stadig vendt tilbake til den samme historien, nem
lig ideen om at vi kan komme oss gjennom klima
endringene på en bedre og på en dårligere måte –
og at vi må prøve å velge den beste veien. Samtidig
har jeg blitt mer og mer opptatt av masseutryddelser,
særlig den sjette masseutryddelsen, som vi er inne i
nå. Jeg tror at livet for det meste er så robust at mye
kan overkommes gjennom bedre samfunnssystemer
– men dette gjelder ikke for artsutryddelser. Når en
art er tapt, er den borte for alltid. Jeg tror ikke på å
vekke utdødde arter til live gjennom genetiske eks
perimenter. Den ideen er en bløff, mer eller mindre,
et vitenskapelig party-trick.
AD

Tre ganger og på tre måter har
California etablert seg som et
sted som oppfyller drømmer.
Noen har også påpekt at når en art er borte, er
nisjen dens i naturen overtatt av andre arter …
KSR … så uansett finnes ingen vei tilbake. Du må i
stedet prøve å skåne naturen som den er og ta
vare på de eksisterende økosystemene. Vi må bare
innrømme at planeten vår er sårbar. Vi må gjøre alt
vi kan for å forhindre at arter dør ut. Biologen E. O.
AD
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Wilsons seneste bok Half Earth (2016) går inn for å
frede halvparten av jordens landmasser for å sikre
det biologiske mangfoldet – virkelig et utopisk prosjekt. Som for øvrig ligger veldig nært Arne Næss og
dypøkologien. Wilsons bok handler om å beskytte
arter gjennom å sikre dem habitater gjennom viltkorridorer og opprettelsen av nye villmarker.
Også i den siste romanen din beskrives tiltak for
rewilding. Innlandet er befolket av store bøffelflokker. Rundt New York finnes villmarker med ulver
som uler i natten.
KSR Ja, og ideen kommer direkte fra E. O. Wilson.
Vi har grupper som kjemper for en slik utvikling her i Davies også. Wilson legger frem en utopisk
plan som er gjennomførbar, særlig fordi vi ikke vil
trenge å flytte bort mennesker for å rydde plass til
dyrene; folk flytter til storbyene av seg selv. Man
trenger ikke å jage dem av gårde eller å deportere
dem; det er ikke som å ta landet fra en urbefolkning.
Tenk på de enorme områdene i Montana. Jeg kjenner
folk som bor i småbyer der; de forteller at når unge
mennesker flytter derfra, kommer de aldri tilbake.
Snart vil disse byene være folketomme. Dermed har
vi store områder som kan falle tilbake til naturen –
og dyrene, som bøfler, ulver, bjørn… Alt dette kan
gjøres vilt. Folk trenger ikke å flytte, heller, turisme
kan gi inntekter. På den måten kan vi redde en rekke
dyrearter gjennom en gradvis omlegging over de
neste to hundre årene. Det tragiske er at vi ser ut til å
miste masser av arter før vi en gang legger merke til
det: amfibier, insekter og så videre. I en viss forstand
burde hele sivilisasjonsprosjektet dreie seg om å
minimere utryddelsene, om å beskytte naturmangfoldet. Etter andre og enda mer prekære prosjekter,
som nedbygging av karbonøkonomien og så videre,
kan vi tenke oss at vi har århundrer med økologisk
arbeid foran oss. Kanskje vil vi eksperimentere med
å introdusere arter i nye habitater.
AD

Noe du også spekulerer rundt i den siste boken?
Ja, tanken om at vi lever i en flaskehals, der
arter må reddes for nesten enhver pris, ga meg
ideen om at isbjørner kan introduseres i Antarktis.
En venn av meg som er økolog fortalte at han hadde
vært på en konferanse der en annen forsker hadde
oppsøkt ham og spurt om han ikke var ekspert på
rewilding, og han sa «vel, egentlig ikke, det er ikke
akkurat slik at jeg jobber med flytting av isbjørner
til Antarktis». Så viste det seg at det var det den
andre forskeren arbeidet med! Vennen min sa: «Det
var ikke meningen å gjøre narr av forskningen din
eller noe, jeg nevnte det bare fordi jeg leste det i en
science fiction-bok som en venn av meg har skrevet.»
Forskeren sa: «Å, du kjenner Kim Stanley Robinson?
Det var boken hans som ga oss ideen til forskningsprosjektet!» Så nå finnes det forskere som under
søker muligheten for å sette ut isbjørner i Antarktis.
AD

KSR

Ganske utrolig! I boken din står en av de mer farge
rike personene, Amelia Black, for dette prosjektet.
Hun reiser omkring i et spesialbygd luftskip og har et
live-show på nettet der hun kombinerer luftakrobatikk
med økologiske redningstokter og naturjournalistikk.
Når hun endelig får satt av de arktiske isbjørnene i de
sydlige polarregionene, går det likevel galt – de blir
sprengt i luften av aktivister som vil sørge for at Antarktis forblir uberørt. Også i Mars-trilogien utspiller en stor
feide seg mellom de som vil introdusere liv på planeten
og de som vil beholde den som en mest mulig uberørt
ørkenplanet. Det virker som at du er skeptisk til denne
typen purisme?
KSR Jeg er skeptisk til alle som er ekstremt opptatt
av det rene. Det er synd å si, for mange av disse
aktivistene er gode mennesker, ja, de har i grunnen
alltid gode intensjoner og de kjemper for gode ting,
i likhet med de ytterliggående dypøkologene. Men
jorden er allerede bastardisert. Se på Australia. Det
er urealistisk å ønske seg tilbake til uberørte kontinenter og opprinnelige tilstander. Vi kommer til å
ende opp med noe annet: ikke vilt, ikke domestisert,
men en slags blanding. Vi kan ikke administrere disse
systemene, de er for komplekse, det er for mange
bakterier involvert, vi har ingen oversikt. Økologiske
prosjekter må være pragmatisk innrettet på forbed
ring snarere enn perfeksjon. Klimaproblemene antar
apokalyptiske proposjoner og økosystemene rakner
foran øynene våre – samtidig som nye og ofte forbløffende teknologier klekkes ut som kan forandre
samspillet mellom menneske og natur.
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Du har stadig sagt at vi lever i en science fictionfortelling som vi alle er med på å forfatte. Hvordan
skal dette forstås? Mener du at ting endrer seg så fort at
vi opplever et konstant fremtidssjokk? Eller betyr det at
folk blir fortalt så mye om hva vitenskapen og teknologien
kan utrette at de mister grepet på skillet mellom fiksjon
og virkelighet, hva som er mulig og umulig? Eller betyr
det at vi alle trekkes inn i en stor fortelling som dreier
seg om planetens skjebne – og at det er umulig for oss
å nekte for at denne historien er vår egen?
KSR Det betyr alt dette på én gang. Det er hva jeg
mener å antyde. Samtidig dreier det seg om et
forsvar for en sjanger jeg har kjær. Denne sjangeren
er også en subkultur, et eget fellesskap som er spredd
over hele USA og hele verden og som samles på festi
valer og kongresser. På en måte er det dørgende
kjedelig, vi møtes på et hotell eller et konferansesenter og holder paneldebatt etter paneldebatt.
Likevel har det vært et spennende sosialt eksperiment; science fiction-fandom er et inkluderende
samfunn på tvers av kjønn og rase. Mange som leser
science fiction leser bare science fiction, og mange
som ikke leser sjangeren, vil ikke ha noe med den å
gjøre. For dem er fiksjon og realisme uadskillelige
størrelser: de vil ikke lese om ikke-eksisterende verdener, fantastiske fenomener, ting de ikke kjenner
AD

fra sin egen livsverden. Så jeg liker å provosere litt
ved å si at vi allerede lever i en science fiction-verden,
der vi gjør antagelser om fremtiden, føler håp og
frykt for hva som vil komme. Enhver fortelling vi
lager om vår egen fremtid, om det så bare dreier seg
om å finne en god jobb, gifte seg og få barn, er en
utopisk fortelling. Når vi er bekymret for fremtiden,
lager vi oss personlige dystopier, vi havner på sykehus, alt går galt …

Økologiske prosjekter må
være pragmatisk innrettet
på forbedring snarere
enn perfeksjon.

Politikken er kanskje også utopisk i sitt vesen? Skrev
ikke Upton Sinclair et politisk manifest som het
noe slikt som «I, Governor and How I Ended Poverty in
California. A True Tale of the Future»?
KSR Den kampanjen var faktisk så virkningsfull at
bare bakvaskelser gjorde at den ikke lyktes. Det
var akkurat som med Bernie Sanders – folk hadde
samlet så mye frustrasjon og sinne, kanskje kunne
virkelig noe skje. Men det er lite rom for sosialisme
i California og USA . Med topartisystemet er demokratiske regjeringsperioder – og å trekke demokra
tene mot venstre – det beste du kan håpe på.
AD

Selv om den utopiske og revolusjonære venstresiden glimrer med sitt fravær i California, har
denne staten alltid stått for noe optimistisk og fremtidsrettet?
KSR Den virkelige utopien i California ligger for
meg i en fjern fortid, i urbefolkningens liv, som
utfoldet seg i over ti tusen år. Vi vet ikke mye om
dem, siden de bygget i tre og leire. Det europeiske
prosjektet i California er en annen historie. Her er
alt fremtidsrettet. Man har forestillingen om en
bevegelse vestover, frontier-romantikken, og langt
på vei er den riktig. Folk havnet på steder lenger og
lenger mot vest, og de som ikke var fornøyd, reiste
videre. Til sist endte de opp i det som skulle bli
California – og de fant et nesten paradisisk sted.
Klimaet er mildt, alt vokser, det er nesten aldri kaldt,
så man får to avlinger i året – ingen plagsomme
insekter, parasitter, sykdommer. Det er nesten for
godt til å være sant. Det er gullkysten. Og så har man
Hollywood. Og Silicon Valley. Tre ganger og på tre
måter har California etablert seg som et sted som
oppfyller drømmer. Los Angeles ligger i Californiabassenget, som var vakkert, men som hadde lite vann.
AD
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Vi er en superorganisme, en
koloni, hver enkelt av oss er som
en skog eller som en sump.

Da vannet ble bragt inn av Mulholland og andre,
vokste bebyggelsen ukontrollert, uten plan eller
begrensning. Det samme gjelder for Orange County,
der jeg vokste opp, det er blitt til et mareritt av
motorveier og en masse smog. San Francisco er en
vakrere by – og politisk progressiv. Over 110 språk
blir snakket der. Denne variasjonen er politisk
fruktbar, den skaper rom for endring og fremskritt.
I romanen Pacific Edge, som utkom i 1989, be
skriver du en situasjon der en grønn revolusjon har
funnet sted på 2020-tallet og en slags økotopi er blitt
realisert i California. I dag har dere politikere som Jerry
Brown og L. A.-ordføreren Eric Garcetti, som gjør miljøet
til en fanesak. Ser du for deg at din egen fortelling kan bli
virkeliggjort i vår tid? Kan California bli en grønn utopi?
KSR Pacific Edge er en økologisk fremtidsvisjon som
bør leses opp mot The Gold Coast, en Reaganæra-dystopi. De to utspiller seg nærmest parallelt
innenfor det samme geografiske rommet. Jeg tror at
dette kappløpet mellom to mulige fremtider fortsatt
finner sted – men jeg må innrømme at jeg nesten
hadde glemt hvor lenge det er siden disse romanene
ble skrevet!
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La oss tenke oss at det finnes tre store arenaer der
drastiske forandringer kan finne sted i den nære
fremtiden: klimaet, politikken og teknologien. Hvis vi lar
dette stå som en premiss, virker det som at du har tatt
teknologien helt ut av ligningen i New York 2140.
I romanen finnes knapt tegn til teknologiske gjennombrudd som har forandret alt – bioteknologi som forlenger
livet eller noe slikt. Gitt at romanen er satt 120 år inn
i fremtiden virker fraværet av banebrytende teknologi
som et bevisst valg. Hvorfor ville du ta vekk de tekno
logiske fantasiene? Ser du på dem som eskapistiske?
KSR Ja, det er en masse magisk tenkning som foregår rundt teknologien. Datamaskiner vil løse
alt, vi kan laste opp bevisstheten vår … Nå og da blir
slikt plukket opp av visse miljøer, slik som singulariteten, som ble adoptert av tech-bransjen. De har
laget et eget singularitet-universitet; det er så dårlig
og så dumt tenkt. Noen ganger blir science fictionvisjoner av hva som er mulig forsøkt brakt inn i den
virkelige verden – og resultatet kan bli virkelig farlig.
Scientologien, som jo var basert på L. Ron Hubbards
fantasier, er et ytterliggående eksempel. Hubbard
påsto at alle menneskets problemer kunne løses
med teknikker og teknologier. Det virket som bare
dét – i den forstand at en masse mennesker trodde
AD
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på det, og fikk livene sine ødelagt. Et annet eksempel
er bevegelsen som fryser ned hoder. De sier «vi fryser
ned hodet ditt, kanskje hele kroppen – og så vil noen
vekke deg opp i fremtiden». Dette er en science
fiction-idé, men det er en forferdelig idé, som aldri
kommer til å fungere. Singulariteten, scientologien,
transhumanismen – slike farlige teknologiske ideer
gjør at jeg er tilbøyelig til å sette teknologien til side
i fortellingene mine. Når det gjelder teknologisk
endring, klynger mange seg til ideen om at innovasjonen og effektiviteten vil fortsette å aksellerere i
en eksponentiell kurve. Tekno-utopikerne, de som
snakker om singulariteten, henviser gjerne til Moores
lov om at integrerte kretser i datamaskiner blir raskere og raskere, mindre og mindre, billigere og billigere – og dét i en vekstrate som kan beregnes. Men
dette kan ikke fortsette evig. Eksponentiell vekst
går mot uendelig, men en uendelig rask frekvens i
innovasjonen og en uendelig effektivitet er umulig.
Det vil fortsatt finnes teknologiske fremskritt, men
de avgjørende faktorene som bestemmer fremtiden
vil være politikken og klimaet. En annen grunn til
at teknologien befinner seg på sidelinjen i New York
2140, er at jeg innså at det ikke finnes noen tekno
logisk løsning hvis havet stiger. Når vi snakker om
fenomener av slike enorme dimensjoner, skjønner
vi virkelig hva som menes med krefter utenfor vår
kontroll. Kanskje vi kan gjøre noe med temperaturen
i atmosfæren, kanskje vi kan fange karbon, men hvis
havet først har steget, kan vi ikke gjøre noe med det.
Det beste man kan gjøre er å beskytte byene mot
springflo og høyvann. Den eneste måten å takle et
stigende hav på er simpelthen å holde ut og finne ut
hvordan man skal klare seg.

For vitenskapen er månen
og Mars fantastiske steder
å være, hva kunne gjøre en
forsker mer oppglødd?

Havet vil ikke nødvendigvis stige gradvis, det kan
også skje i rykk og napp, slik du beskriver i boken.
Vi ser det i disse dager, i Larsen-ismassen som brakk løs
fra den antarktiske innlandsisen …
KSR … og mens jeg skrev boken kom en artikkel av
NASA-forskeren James Hansons ut, som handler om eem-perioden mellom istidene for 130 000 år
siden. Det viser seg at i denne epoken steg temperaturen med én grad, med den følgen at havet steg med
15 meter på ti år. Jeg tenkte med en gang, herregud,
det er ikke så usannsynlig likevel, dette jeg skriver.
Jeg trengte 15 meter for å få historien til å fungere.
Hvis det bare var seks meter får du en masse søl og
kaos, men ikke en gjennomgripende forandring av
verdensbyer, slik jeg ville beskrive. Toppmålet for
havnivået er 90 meter, men det forutsetter at all
isen på jorden smelter. 15 meter på 120 år er mye,
men det er ikke umulig, ifølge Hansens forskning.
Det var nesten som en gave: Først tenkte jeg at jeg
lagde en grotesk overdrivelse, en metaforisk historie,
og så viser det seg at denne utviklingen er fullt mulig.
Jeg var halvveis i skriveprosessen da artikkelen ble
publisert.
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Jeg liker Elon Musk,
jeg liker ideen Elon Musk.

I tidligere romaner, som i Mars-trilogien, får vi
presentert en fremtid der menneskene har terraformet Mars og der også andre planeter er gjort levelige.
Den siste tiden har du gjort deg til talsmann for at en
slik eksodus knapt vil kunne finne sted. Allerede i Sixty
Days and Counting (2007) siterer du Thoureau: «But
our Icarian thoughts returned to the ground. And we
went to heaven the long way around.» Når du etter hvert
er blitt skeptisk til en erobring av universet, virker det
ikke som at dette er et resultat av moralske overveielser,
der vi må redde jorden før vi tenker på å erobre andre
planeter, nei, nok en gang er det vitenskapelige funn som
legger realistiske begrensninger for hva som er mulig?
KSR Ja, for meg var det avgjørende elementet oppdagelsen av menneskekroppens mikrobiom.
Ganske nylig har man oppdaget at halvparten av
dna’et i kroppen ikke er menneskelig. Vi er en super
organisme, en koloni, hver enkelt av oss er som en
skog eller som en sump. Herregud. Vi vet at vi har
bakterier i kroppen, men tenker bare på det når vi
er syke. Når man er frisk tror man at man har kontroll, men vi trenger alle disse mikroorganismene.
Ved lange reiser i rommet vil mikroorganismene
endre seg langt raskere enn menneskekroppen –
snart vil det dukke opp problemer som ikke kan
løses. Så er det alle mulige andre eksterne faktorer.
AD
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Tar man en manet ut av havet og putter den i et
akvarium med saltvann, kan den klare seg en stund,
men hvor lenge? Vet vi hva det innebærer å lage et
kunstig livsmiljø – og å leve i det? Hvis man drar til
månen og er gravid, vil fosteret da utvikle seg normalt, når tyngdekraften bare er 18 prosent av jordens? Vi har ingen anelse. Jeg skriver om dette nå,
så jeg har undersøkt vitenskapen bak det, men ingen
kan gi sikre svar. Å få barn på månen ville være et
forferdelig farlig eksperiment. Hvis det går galt har
man et menneske som er ødelagt, beskadiget. Noen
vil måtte betale for dette eksperimentet …
… med sitt ene liv.
Med sitt ene liv. Så hva innebærer dette? Jeg
tror at utreiser fra jorden – som jeg fortsatt
elsker å tenke på – kommer til å være som ekspedisjoner til Antarktis. Jeg var der igjen i fjor og fikk et
enda klarere bilde av hvordan det vil være. Vi sender
ut noen forskere og et støtteteam. Månen er et godt
eksempel. Mars et annet. For vitenskapen er månen
og Mars fantastiske steder å være, hva kunne gjøre
en forsker mer oppglødd? Men slike ekspedisjoner
vil ha helsemessige følger, grunnet kosmisk stråling
og mangel på gravitasjon, slik at etter et år eller to,
det kan være fem år hvis vi snakker om Mars, drar
man hjem, man har tatt sin tørn og noen andre reiser
avgårde. Men infrastrukturen vokser. Det vil gå lang
tid før noen prøver å gjennomgå en graviditet, det
vil sannsynligvis ikke skje før langt mer data er blitt
samlet inn. Da kan kanskje folk si, vet du hva, jeg
elsker dette stedet, jeg vil ikke tilbake, hvis det dreper
meg så dreper det meg – og da får vi marsboere. Det
vil være en svært langsom prosess. Her er vi langt
fra en type Silicon Valley-, space cadet-type fantasi,
der jordkloden er så ute å kjøre at vi bare grunnlegger kolonier og lever et annet sted.
AD

KSR

Tror du Elon Musk har lest bøkene dine? Her du
møtt ham?
KSR Folk sier forskjellige ting om det – noen hevder
at han er blitt inspirert av Mars-trilogien. Jo,
jeg har møtt ham, men ikke i hans … moderne manifestasjon. Da jeg møtte ham hadde han akkurat solgt
PayPal. Han besøkte The Mars Society, så vi hadde en
prat der. En veldig hyggelig ung mann. Marsprosjektet
har en masse hull og mangler, hvem som helst kan
se det …
AD

… kapselen har ikke nok plass til en så lang reise, det
finnes ingen virkelig plan for et lengre opphold …
KSR … så hvorfor gjør han det? Hvorfor bruker han
tiden og pengene sine på dette prosjektet? Tesla
er et fantastisk selskap, Solar City er et fantastisk
selskap, men Mars-prosjektet lekker i begge ender.
Noen har sagt til meg at han leste boken min og at
han vil være William Ford, en kapitalist som gjør gode
ting. Vel, han er uansett en av de mest interessante
AD

milliardærene på planeten. Noen av dem er filantroper, andre er libertarianske drittsekker. Men dypest
sett betyr ikke personligheten til milliardærene så
mye; det er systemet det er noe galt med. Jeg liker
Elon Musk, jeg liker ideen Elon Musk. Han trenger
uansett ikke å ha lest Red Mars for å tenke slik han
gjør – alle disse ideene ligger i luften.
Noen ser det å bringe livet fra Tellus videre ut i
universet som et nærliggende neste skritt etter at
mennesker grunnlegger kolonier på månen; flere mener
at det vil være en naturlig konsekvens av sivilisasjonens
tendens til ekspansjon; enkelte hevder at en slik kolonisering følger av en evolusjonær forståelse av mennesket?
KSR Mars forblir uansett et utrolig fascinerende
sted, der menneskene kanskje kommer til å ha
en tilstedeværelse i fremtiden. Kanskje vi kan skape
en levelig sone på Mars. Det er slett ikke utenkelig.
Men først må vi få livet på Jorden under kontroll og
forhindre en masseutryddelse. Mars er et mulig neste
prosjekt. Men det finnes giftige gasser i jordsmonnet
der, og ikke nok nitrogen – disse dataene har dukket
opp etter at jeg skrev bøkene.

For meg er litteratur
en religiøs aktivitet,
den er et meningssystem,
kanskje det beste.

AD
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alt påvirket av det urbane og nye, vi har ikke lenger
noen virkelig tilgang til fortiden. Selv det gamle
har endret seg, vi ser det fra et helt annet perspektiv. Slike forhold tenker Jameson virkelig godt om.
Proust vandrer gjennom to tider på samme tid,
fortiden og nåtiden – han er besatt av fortiden, sin
egen og andres fortid – og det er det bøkene hans
handler om. Science fiction snur på dette: Den
postulerer et fremtidig øyeblikk som gjør vår egen
tid til fortid. Når vår tid blir noens fortid, får vi et
annet blikk på oss selv.

Ville du ha skrevet dem annerledes hvis du hadde
visst dette?
Det er umulig å vite. Heldigvis visste jeg ikke
noe om det på den tiden.

På den ene siden er du begrenset av et sterkt vitenskapelig realitetsprinsipp. På den andre siden
kjenner du Jamesons teorier om det utopiske begjæret.
Hvordan klarer du i det hele tatt å slippe fantasien løs?
KSR En roman kan uansett ikke lage et kart over
fremtiden. Det er umulig. Men jeg kan prøve å
skrive en god roman. Og her er Jameson superb. Her
er Proust superb. De er mine lærere. Selvfølgelig skriver jeg dårlige førsteutkast, men så reviderer jeg dem
og finner måter de kan gjøres bedre på. Alt jeg slipper
fra meg er blitt skrevet om opp mot 20 ganger.
AD

Du nevner Proust – han er ikke det mest åpenbare
forbildet for en science fiction-forfatter. Jeg går
ut fra at han er en inspirasjon fordi han skriver godt,
men det stikker vel også dypere? Vi har å gjøre med en
forfatter som er besatt av tid. Selv skriver du om frem
tiden. Er det en forbindelse mellom tidsfilosofien hos
Proust og de temaene du er opptatt av?
KSR Ja, helt klart, denne tanken om livet som en
flyt, som tid, som livskraft, den er interessant
for meg. Bergson hjalp Proust å tenke. Proust rager
som en av de største romanforfatterne. For modernistene, som levde i en overgangstid, var dyptiden
noe helt konkret: Man kunne kjøre ut av byen og så
var man i en annen epoke, i middelalderen, mer eller
mindre. Så kunne man dra tilbake til Paris, en mo
derne by, med alt dens yrende liv, alt som er nytt.
Den postmoderne erfaringen er annerledes: Her er
AD
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Idet man beskriver et historisk forløp over flere
generasjoner, får man noe i stil med hva Annalesskolen i den franske historieskrivingen var opptatt av.
Fernand Braudel skriver om la longue durée, som binder
sammen landskap og mennesker, fortid og nåtid?
KSR Ja, ja, jeg har hentet en masse inspirasjon fra
Braudel. Spørsmålet blir om romanen virkelig
kan dekke la longue durée. Jeg har prøvd et par ganger
– og det må sies, de passer ikke som hånd i hanske.
Det mest egnede tidsspennet for en roman er nok
et par år – eller kanskje et liv.

en ny. Før var jeg alltid nervøs og tenkte at hvis
jeg skriver denne boken riktig, kommer den til å
forandre verden, hvis jeg ikke får den til, er det slutten på livet mitt som forfatter, men ingen av disse
tingene gjelder lenger. Jeg liker denne friheten.

Men man kan likevel la det opptre i bakgrunnen:
Man kan oppsummere et langt tidsrom, slik du
gjør i New York 2140?
KSR Ja, og i Mars-trilogien lot jeg faktisk folk leve
gjennom disse tidsspennene, i fortellingens tid.
Også i The Years of Rice and Salt lever folk la longue
durée, siden de er reinkarnerte sjeler som kommer
tilbake på nytt og på nytt. Historiesynet er i det hele
tatt fundamentalt for all science fiction. Man gir
nåtiden en bane som strekker seg inn i en tenkt
fremtid. Litteraturen bør forandre forestillingene
dine, og science fiction endrer hvordan man tenker
om fremtiden. For meg er litteratur en religiøs akti
vitet, den er et meningssystem, kanskje det beste.
Jeg føler virkelig at jeg har hatt tusener av liv, siden
jeg har lest tusenvis av bøker. Nå leser jeg Elena
Ferrante, Napoli-kvartetten hennes. Jeg har opplevd
etterkrigstiden i Italia, jeg har vært to unge italienske
kvinner. Dette er reinkarnasjon, det er tidsreise, det
er telepati. Jeg liker store bøker som Ferrantes og
Prousts, totale bøker som viser frem en hel verden.

KSR

AD

AD

Boken du skriver på nå, hva slags verden foregår
den i?
KSR Den foregår på månen. I romanen tar Kina
kontroll over månen. Mange snakker om G 2,
at det bare finnes to egentlig betydningsfulle økonomier: Kina og USA . Jeg tror at dét er en overdrivelse,
men det er et faktum at de er to giganter som speiler
hverandre. Kina eier en enorm andel av USA s utenlandsgjeld. Kina vokser og samtidig opplever de hva
noen kinesiske historikere kaller en representasjons
krise: Folk tror ikke lenger at partiet representerer
dem. I USA gjennomgår vi noe av det samme: Vi har
en regjering som ikke representerer oss, men snarere
finanssystemet. Så jeg prøver å jobbe med disse re
presentasjonskrisene, i form av en utopisk-revolusjonær historie. Men det later til at ingen forstår
Kina, selv ikke kineserne. Sentralkomiteen, som bare
består av noen titalls personer, kan bestemme seg
for noe – og så endrer alt seg, så å si over natten. De
kan forandre hva det skal være. I romanen utspiller
en kjærlighetshistorie seg mellom en amerikaner og
en kinesisk kvinne. Det er farlig orientalistisk, men
jeg begynner å bli uvøren, jeg er ikke så bekymret
lenger – hvis det blir en dårlig bok, skriver jeg bare
AD

Hagebyen er fredelig, men varmen fortsatt intens. Vi
setter kursen tilbake mot huset, der Robinson skal
møte en air-condition-reparatør. Mens vi nærmer
oss, diskuterer vi hvordan en roman om fremtidens
California kunne skrives i dag.
Jeg tror den måtte ha handlet om en slags terra
forming av California selv. Vi risikerer å få et
Mars-landskap à la Death Valley på kystsletten om
vi går tom for vann, og det gjør vi så snart sommer
snøen forsvinner i fjellene. Jeg tror at den californiske fremtiden jeg kunne tenke meg å skrive om
måtte handle om dette: om omdirigering av vannet,
om nye landskaper, nye villmarker, flokker av ville dyr.
For en forfatter som har inspirert forskere til å foreslå utsetting av isbjørner i Antarktis, er heller ikke
den tanken utenkelig: at hjemtraktene vil forandre
seg til det ugjenkjennelige. Kanskje våtmarkene vil
bli kalt Robinson-myrene eller – hvis havet stiger –
Robinson-mangrovene.
Vi avslutter med et besøk i Robinsons utendørs
skrivestue, et unnselig hagebord på husets skyggeside, der han peker på steiner han har tatt med seg
fra fjellet, fra hytta til Hemingway, fra Virginia Woolfs
hage – souvenirer til inspirasjon. Han sender med
oss den lovede posen tomater, plukket på tilbakeveien. Varmen er fortsatt intens idet vi runder av –
så han kan få pakket sekken og flyktet til fjells. T

NEW QUOTE For meg er
litteratur en religiøs aktivitet,
den er et meningssystem,
kanskje det beste.

vag a n t 4 /20 17
Å ta t e m p e r at u r e n p å f r e m t i de n
a n d e rs d u nke r

63

