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Roy Jacobsen har blitt den ultimate 
representanten for etterkrigstidens  
Norge. Født i en arbeiderfamilie i 1954, 
oppvokst i drabantbyen Årvoll i Oslo, 
til stede i forandringenes tiår, som han 
skildret i gjennombruddsromanen  
Seierherrene. Gang på gang kommer 
samtalen nesten automatisk inn på Det 
Sosialdemokratiske Prosjekt. Det Store 
Drabantbyprosjektet.

– Det var et ekstraordinært pro-
sjekt. Man dynget sammen titusenvis 
av mennesker der ingen av dem hørte 
hjemme. Man ville aldri gjort det om 
igjen. Man lagde en ny by, og jeg var så 
heldig og uheldig å få bo der.

Jacobsen gløder, slik han sannsynlig-
vis har glødet hundrevis av ganger før. 
Dette er hans hjem, hans barndom, og 
denne høsten har han besøkt det på 
nytt i romanen Vidunderbarn.

forstå de andre
Vidunderbarn handler om ti år gamle 
Finn som sammen med sin mor har 
funnet den perfekte harmoni i en blokk- 
leilighet nettopp på Årvoll i Oslo. Så 
kommer uroen: Finns far har etterlatt 
seg en datter som moren må ta seg 

av. Jenta snur deres liv på hodet, sam- 
tidig som en mannlig leieboer kom-
mer inn, og de fire danner en merkelig,  
liten familie. Der tvinges Finn til å bli  
voksen.

– Det er to faktorer her: Makt og 
svakhet, representert ved leieboeren 
og søsteren. Men det er svakheten som 
skaper endringer, ikke makten. Det er 
hun som tvinger Finn til å gå runder 
med seg selv.

Noe er nemlig galt med henne, men 
det nekter Finn å innse. Han holder 
knallhardt på at hun ikke er noen «id-
diot», så hardt at han nesten overbeviser 
de voksne. Men hver gang Finn tror at 
hverdagen har falt på plass, rykkes den 
ut av balanse, og i det han lærer for-
skjellen på rett og galt, tvinges han til 
å stille spørsmål ved det. Det er mange 
moralske spørsmål i Jacobsens univers, 
og både the good, the bad and the ugly 
får opptre med samme rett til rettferdig 
behandling. Kanskje fordi rollene sta-
dig glir over i hverandre.

– Det å skrive er å sette seg inn i 
hvordan de andre har det.

Jacobsen kaller det et klassisk,  
humanistisk ideal. Det kan være mye 

mørke i fortellingene hans, ting ser ut 
til å gå riktig så galt, men det er all-
tid noen som gir opp, innrømmer sin 
medmenneskelighet, griper inn og gjør 
det rette.

– Også av feil grunn, uten å reflek-
tere over det, presiserer han.

– Hva sier det om menneskesynet ditt?
– «Det är synd om människan», sier 

Jacobsen i et sitat av August Strind-
berg.

– Vi inneholder muligheten til både 
katastrofe og det gode. Litteraturen er 
ikke til for å få oss til å gjøre det gode, 
men for å kartlegge godt og ondt. Om 
du ikke forstår de andre,- er det van-
skelig å være dikter.

menneske i bevegelse
– Hva er det gode mennesket?

– Finn er et godt menneske. Det er 
vel en som ser seg selv i de andre, eller 
de andre i seg selv. Du kan godt ha de 
beste intensjoner, men skape et helvete. 
Du må ta hensyn til livsløgnene til de 
rundt deg. Deres myter. Du skal ikke 
fikle med andre menneskers selvbilde, 
verdigheten, hvem de mener de er. Et 
godt menneske er i stand til å se det. 

fri tenker

tekst: kjell-richard landaasen
foto: ranveig holden bøe 

Roy Jacobsen er opptatt av de som er annerledes.  
Han vil de skal få være som de er.

Forfatteren Roy Jacobsen vokste opp i drabant-
byen Årvoll i Oslo.  
– Man lagde en ny by, og jeg var så heldig og 
uheldig å få bo der. Barndommen blir man aldri 
ferdig med, sier han. 
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Du risikerer å støtte noe som ikke er 
sant, men godt.

Ikke sant, men godt. Det bryter litt 
med det filosofiske prinsippet der sant, 
godt og skjønt er tre sider av samme 
sak.

– Tror du på absolutte sannheter?
– Ja, jeg er naturvitenskaplig innstilt 

i huet og er gift med en katolikk som 
ikke tror på Gud. Absolutter er ikke 
min greie, smiler han.

Roy Jacobsen omtaler seg selv som 
et menneske i bevegelse. Det har han 
tenkt å fortsette å være. Lese mer, opp-
dage, se nye ting.

– Hver bok jeg skriver er en under-
søkelse av hva jeg tror på. Det er derfor 
jeg ikke skriver direkte politisk littera-
tur, for det ville undergravd mine egne 
ideer. Det er masse eksempler på folk 
som skriver for å bevise noe, og det er 
sjelden vellykket.

Forfatterens politiske engasjement er 
velkjent. Politikk og makt står på den 
lange listen av interesser, men han er 
ikke medlem i noe politisk parti. For-
fatteren vil være fri.

– Jeg har vært medlem i Natur og 
Ungdom. Og datteren min driver og 
verver meg til Amnesty. Det greier hun 
nok. Men jeg kan ikke være hundre 
prosent lojal til et parti og ting jeg ikke 
er enig i.

bevar mysteriet
– Hva tenker du om Gud?

– Det er privatsfære. Men dersom 
det er en oppfinnelse, da er det den 
største av alle.

Jacobsen smiler, tar en slurk kaffe og 
smilet er borte.

– Jeg vokste opp i en tid hvor krist-
ne tradisjoner og presteskap var styg-
gedom. Men kristentro har ikke bare 
frembrakt 30-årskrigen, det har også 
gitt oss humanismen. Og Det gamle 
testamentet er til dags dato det vakreste 
som er skrevet. Det er ingen tvil om at 
dette er tidenes litterære høydepunkt.

Ifølge forfatteren har den også de 
beste historiene.

– Den største profeten, Moses, kun-
ne ikke snakke. Han fikk hjelp av bro-
ren Aron, som var en sjarlatan. Dette er 
virkelighetens verden! Enten man nær-
mer seg det som troende eller ikke, er 
det genuint menneskelige der. Det sier 
noe om oss, hvem vi er, hva vi tenker.

Samtidig med drabantbyprosjek-
tene ble det bygd store, funksjonelle 
arbeidskirker. Manglerud, Årvoll, Ton-
sen; det skulle være folkets kirke, deres 
hjem. Men folket kom ikke. Jacobsen 
har tenkt mye på hvorfor folkekirken 
smuldret opp i hans barndom.

– I andre land der kirken står sterkt, 
er mysteriet bevart. Paradoksene og det 
gåtefulle er der. De har ingen forkla-
ringsiver.

Det ironiske er at spørsmål uten 
svar nettopp er vår korrekte moderne 
tilnærming. Jacobsen ser denne all- 
sidigheten spesielt i katolske land. I 
protestantiske land, som Norge, har 
man ikke klart det. Her ble barnet kas-
tet ut med dåpsvannet.

– I Norge tror man det er et fram-
skritt om paven skulle bli for abort. De 
tar abort i Irland, men forventer ikke 
at paven skal si det er greit for det. De 
gjør det gale, men vil ha en autoritet 
som sier at det er galt. Kirken kan pre-

ke hva som er riktig og galt, men også 
tilgi. Vi vil på død og liv ha kirken til å 
godta alt. Men jeg tror ikke religionen 
kan overleve uten sine egne gåter. De 
uttrykker usikkerheten i oss.

– Søker du?
– Ja, selvfølgelig. Jeg er ikke et spesi-

elt religiøst menneske, men det er noe 
du alltid kommer tilbake til. Og som 
verdslig søker og tenker kommer du 
alltid til et punkt der du ser at de religi-
øse institusjonene har vært der før deg. 
Jeg sa til Dag Solstad at han ble mer og 
mer religiøs med årene, og det skjønte 
han ikke. «Du skriver om nåde,» sa jeg. 
«Åh, nåde, ja!» Det var noe annet.

konstruerte bilder
Roy Jacobsen har levert en lang rekke 
intense øyenvitneskildringer av full-
stendig ulike miljø. Han har gjort sjakk-
spill til neglebitende thriller. Han har 
vært på en drivende fiskeskøyte i storm, 
han har hugd tømmer under bombar-
dement i den finske vinterkrigen, han 
har vært etterforsker i Oslos bakgater, 
han har vært landflyktig på Island på 
900-tallet. I sistnevnte, Frost, velger  
hovedpersonen Gest å la seg døpe i det 
irske klosteret på Iona, mens han får en 
kamerat til å holde ham fast, i tilfelle 
han skulle ombestemme seg. I Grenser 
må en katolsk prest håndtere moral-
ske dilemmaer. Jacobsen kjenner den 
kristne tradisjonen, og om først troens 
menn opptrer, får de fair behandling. 
Norsk litteratur har mange nok flate, 
banale presteskikkelser som preker 
dom og moral fra prekestolen, men 
oppfører seg som drittsekker hjemme, 
gjerne skildret av folk som ikke har 

– Hver bok jeg skriver er en undersøkelse av hva jeg tror på, sier Roy Jacobsen.
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vært i kirken på tiår.
– Hvorfor tviholder vi på de kjipe  

prestesjablongene?
– Vi er for dumme. Norske forfat-

tere er for dumme. Det er oppkonstru-
erte fiendebilder. Det er et behov hos 
norske intellektuelle å holde på fiende-
bildet, de trenger å innbille seg at de er 
kritiske og udogmatiske. Men de som 
angriper religionen ender ofte opp mer 
fanatiske enn de mest troende.

Jacobsen mener det er lenge siden 
slike bilder hadde noe for seg. På sam-
me måte som en del troende slutter å 
tenke og lete når de har funnet svaret, 
gjør en del intellektuelle det samme.

– Slike bilder sier mindre om kirken 
enn om de som holder på det. Man har 
etablert et ståsted og vil beskytte det.

Den samme mekanismen rammer 
outsiderne. Jeg ymter frampå at han 
sympatiserer med de svake, men dét 
ordet er ikke ukomplisert.

– Er de svake? Er outsiderne teite, 
dumme, rare, eller holder vi oss med 
slike roller fordi vi trenger det? Out-
siderne sier noe om flertallet. Den rare, 
rike, promiskuøse, fulle. Alle steder 
har sånne, men det betyr ikke at de er 
sånn.

– Hva er ditt ståsted?
– Nei, jeg er nysgjerrig, jeg.

fattigfornem idyll
Nysgjerrig. Mens vi snakker ringer en 
fyr som har en historie til ham, fra kri-
gen, utrolig, men sann. Om en ung 
mann og en tung skjebne. Researchen 
er i full gang. Igjen.

– Jeg er rått intellektuelt nysgjerrig, 
jeg er en beibi på å finne ut av nye ting. 

Hoggerne, det er sant. Frost også.
Men ikke Vidunderbarn. Der har 

han ikke gjort noe research i det hele 
tatt. Jo, forresten – han har levd. På 
seksitallet. På Årvoll. I borettslag. Med 
Vidunderbarn har han kommet hjem 
igjen, hjem til Årvoll, til «tidenes stør-
ste sosialdemokratiske prosjekt». Finn 
er nabo til Rogern og de fra Seierher-
rene. I tillegg har personer fra en rekke 
noveller bodd der, og Marion i den for-
rige romanen, Marions slør.

– Jeg lengta hjem! Da jeg skrev Ma-
rions slør var det 18 år siden sist jeg 
skrev derfra. Den fattigfornemme idyl-
len, den gir meg stor glede. Jeg trodde 
jeg var ferdig med det, men barndom-
men blir man aldri ferdig med.

Inni forfatteren sitter nemlig rester 
av stemmer. En tiåring, en 20-åring, en 
30-åring, som plutselig våkner. Gamle 
minner dukker opp, trigget av lukter, 
lyder, farger. Detaljer. Og Jacobsen er 
en hund etter detaljer. Mens vi foto-
graferer oppdager han en gammeldags 
godteautomat med spaker og hendler, 
rent mekanisk, et klenodie fra tiår som 
for lengst har forsvunnet. Han samler 
på relikvier fra femti-, seksti- og sytti-
tallet, og denne vekker begeistring.

– Ta bilde av meg foran den, a! Du 
ser jeg liker den? Den er jo fantastisk!

Han stiller opp og smiler bredt. Roy 
Jacobsen med godteautomat.

– Barndommen, det er formingsåre-
ne. Det er der du blir – eller, det er der 
du prøver å bli den du er. Barndom-
men er kanskje viktigere enn den mest 
intense kjærlighetshistorie.

krlandaasen@frelsesarmeen.no
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