Pressemeddelelse

Alle de bizarre menneskelige relationer
Forfatter Arne Ziebell Olsen er aktuel med en ny bog, denne gang en
samling noveller med udgangspunkt i alle de mangfoldige relationer og
interaktioner, der er mellem os mennesker.
Menneskelige relationer og interaktioner er ofte besynderlige, bizarre,
forunderlige og uforståelige. Nogle er styret af sympati og tiltrækning,
andre af had eller direkte ondskab, jalousi, søgen efter tryghed og
kærlighed, mens andre igen er styret af afhængighed eller af liderlighed,
magt eller af destruktion og død. Og netop alle disse mangfoldige tråde
mellem mennesker er temaet i Arne Ziebell Olsen novellesamling, ”Pizza
nummer 25”, som udkommer den 7. december.
”Nogle mennesker udnytter andre mennesker, lever af andre
mennesker, som parasitter, mens andre altid giver uden omtanke for sig
selv. Indimellem sker det så, at en helt anden kraft griber ind – en udefra
kommende størrelse, noget mystisk, noget uforklarligt – det kan være
skæbnen, gud, eller hvad man nu tror på, og forskellige bevidstheder
eller virkeligheder overlapper hinanden,” fortæller Arne Ziebell Olsen om
sin inspiration til sine noveller og tilføjer, at det med overlappende
virkeligheder for eksempel sker for den chokerede Birthe i novellen ”En
kop te”, da hun sammen med sin kæreste sidder i England til en seance med et medium, som får kontakt med Birthes
afdøde mor. Det sker også for den unge homoseksuelle Zeki i ”Tatoveringen”, da han pludselig står over for sin
nynazistiske overfaldsmand i fitnesscentret, og det sker for den midaldrende og forbitrede Jens i ”Lille fnug”, da han finder
et nyfødt efterladt barn i en snestorm.
Arne Ziebell Olsen har skrevet noveller siden slutningen af 70’erne. Han holder meget af genren, fordi den er
komprimeret, afgrænset og overskuelig – modsat en roman, hvor man over et helt år eller måske to, har mange bolde i
luften på én gang.
”Jeg skriver stort set altid på en novelle, og ’Pizza nummer 25´ er min første egentlige
Om forfatteren
samling. Nogle noveller er af ældre dato, andre er helt nye. Jeg har ikke bevidst skrevet
Arne Ziebell Olsen (f. 1954)
novellerne med en egentlig rød tråd i samlingen … men nu, hvor de fremstår i en samlet
debuterede i 1991 med den
delvist selvbiografiske roman
bog, oplever jeg, at der er en rød tråd, nemlig hvorfor vi som mennesker handler og
Altid Frejdig … Året før vandt
reagerer, som vi gør – bevidst og eller ubevidst,” siger Arne Ziebell Olsen.
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han anden-præmien i CUPIDOs
store erotikkonkurrence med
novellen Bussen. I 1999 udkom
romanen I morgen er det for
sent, i 2004 kriminal-romanen
På sporet af en skygge, i 2014
romanen Gæstehuset og i 2016
versromanen Arvesynden. Arne
Ziebell Olsen har også bidraget
med noveller og digte til
forskellige antologier, ligesom
han har skrevet satire til
Danmarks Radio og Græsted
Revyen.
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