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«Vi ramler utfor trappa, tar to og to og tre og tre trinn i farta så håret flagrer. Vi puster 

hverandre varmt i nakken og jager på, fortere og fortere. (…) Vi er så vidt nær trinna med 

føttene, som om vi har fått vinger suser vi nedover den svarte sjakta. Nedover og nedover, til 

vi tumler ut i solskinnet. Triumferende. Fryktløse.» (Nilsen, 2010, s. 14) 
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Sammendrag 

Denne oppgaven handler om hvordan litteraturen skildrer oppvekst i drabantbyene utenfor 

Oslo i etterkrigstiden, nærmere bestemt i 1950- og 1960-årene. Romanene jeg har tatt for meg 

er Roy Jacobsens Seierherrene (1991) og Tove Nilsens Skyskraperengler (1982). Det er en 

komparativ analyse som tar for seg hvordan drabantbyen på Årvoll og Bøler er med på å 

forme identiteten til hovedpersonene, Rogern og Tove. Stedet står sentralt i analysen, og jeg 

ser nærmere på hvordan drabantbyens fellesskap, tilhørighet, gruppementalitet og språk er 

med på å forme identiteten til de to. Relasjonene hovedpersonene har til familien og venner er 

også en sentral del av avhandlingen. For å forstå hvordan drabantbyen fungerte, har jeg satt av 

en del plass og tid på å forstå hensikten bak utbyggingen, men også byggemåten og hva som 

ble vektlagt i byggeprosessen. I tillegg har jeg sett nærmere på stedsteori for å forstå hvordan 

stedet påvirker oss og hvordan vi påvirker stedet. Det er særlig med tanke på drabantbyen og 

hvordan det, gjennom Rogern og Tove, oppleves å vokse opp der. I begge romanene møter vi 

en «oss mot dem»-tankegang fra barna i drabantbyen. Kritikken mot hjemstedet deres er med 

på å forsterke tilhørigheten de allerede føler på. Fellesskapsfølelsen er også sterk, særlig fordi 

vi ser de tette båndene mellom husmødrene, barna og fedrene. I tillegg er det interessant å se 

hvordan arbeiderklasseideologien står sterkt hos flere av drabantbybeboerne. I teoridelen har 

jeg vektlagt Louise Mønster og hennes artikkel At finde sted. En introduktion til stedbegrebet 

og dets litterære potensiale fra Edda, 2009, samt professor og forfatter Anne-Marie Mais og 

forfatter Dan Ringaards Sted (2010). De tar alle for seg hvordan mennesket investerer følelser 

i steder som betyr mye for dem. Samtidig som de vektlegger at stedet påvirker oss, samtidig 

som vi påvirker det. I tillegg har jeg sett nærmere på Per Thomas Andersens Identitetens 

geografi. Steder i litteraturen fra Hamsun til Naipaul (2006), der han blant annet introduserer 

begrepet plasspolygami, som innebærer at man har sterke følelser til flere steder samtidig. For 

å få en bedre forståelse av relasjoner mellom voksne og barn, har jeg vektlagt barnepsykiater 

og psykoanalytiker John Bowlbys forskning fra En sikker base. Tilknytningsteoriens kliniske 

anvendelser (1994) og At knytte og bryde nære bånd. Tilknytning og tab, selvtillid og sorg 

(1996). Rogerns og Toves oppvekstvilkår i drabantbyen er preget av et sterkt fellesskap, men 

det betyr ikke at oppveksten er problemfri, og flere utfordringer skal være med på å påvirke 

deres identitet og forme deres syn på verden utenfor.  
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Forord 

Så var vi endelig her, ved veis ende. Det har vært en lang og interessant reise, og tidvis har jeg 

trodd at denne slutten aldri skulle komme. Jeg har lært så vanvittig mye, og jeg har vokst som 

person, sammen med denne prosessen. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått lov til å 

jobbe så mye med mine interesseområder: historie, norsk og sosiologi, i en og samme 

oppgave. Det er mange som må takkes, og som skal ha sin del av æren for at denne oppgaven 

er blitt til, og for at den faktisk har blitt ferdig. 

  

En enorm takk rettes til min veileder Thorstein Norheim. Takk for tett og god veiledning, for 

at du har sett gull blant gråstein, og for at du alltid har inspirert meg til å skrive videre. For at 

du har luket ut flaue skrivefeil, og likevel gitt meg troen på meg selv. Uten deg ville ikke 

denne oppgaven blitt til.  

 

Roy Jacobsen, min absolutte favorittforfatter, som jeg tilfeldigvis snublet over som elev på 

videregående: takk for alt du skriver. Og Tove Nilsen, fordi du skriver så levende og 

gjenkjennelig.   

   

Kollegaer ved Frogn videregående skole og gode venner. Takk for gode ord, oppmuntringer, 

godteposer og tidenes heia-rop! Det har hjulpet enormt. En helt egen takk til Lene for 

gjennomlesing og råd på tampen, det er godt å ha venner som deg.  

  

Mamma, pappa og resten av familien. Takk for at dere tror på meg og er stolte av meg. 

Spesielt takk til pappa for at du har vist meg Groruddalen og Bøler, og for alle de fine 

samtalene og turene våre. Og en varm takk til mamma for at du har vist meg bøkenes verden, 

og gitt meg leselyst. 

 

Og sist, men ikke minst, tusen takk til gutta mine. Nils Ole, for din tålmodighet og 

uvurderlige støtte, og for at du har holdt ut med en fraværende, tidvis demotivert, men også 

svært engasjert kone. Johan og Iver, takk for at dere har ventet, nå kommer mamma tilbake 

for fullt! Jeg elsker dere.  

  

Oslo, mai 2020 

Janita I. Lysjø-Jentoft
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1.0 Innledning 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 

Bakgrunnen for denne oppgaven er i all hovedsak en fascinasjon for Roy Jacobsens 

forfatterskap, og et inderlig ønske om å nærlese romanen Seierherrene på nytt. Romanens 

klare skildringer av oppvekst, sosialdemokratiet og relasjoner gjør den spesielt godt egnet til å 

analysere oppvekst og identitet i et samfunnsmessig perspektiv. Drabantbyen er en særlig 

interessant innfallsvinkel til oppgaven fordi fenomenet fremstår som en egen liten by i byen, 

og inne i blokka finnes et helt eget samfunn. Oslos drabantbyer har fra første stund vært utsatt 

for sterk kritikk, både av befolkningen utenfor og av forskere, og beboerne blir stadig utsatt 

for stigmatisering. Et oppgjør med stigmatiseringen ser vi oftere i nyere skjønnlitteratur, som 

for eksempel Tante Ulrikkesvei (2017) av Zeshan Shakar og Alle utlendinger har lukka 

gardiner (2015) av Maria Navarro Skaranger. Trass i kritikken har drabantbyene etablert seg 

som et fenomen i norsk kultur, særlig fordi den er en viktig del av livet til de som bor der. En 

annen faktor er at drabantbyen skiller seg fra resten av byen, noe som gjør den forlokkende, 

mystisk og interessant. Når det gjelder oppvekst i drabantbyen på midten av 1900-tallet i 

Norge, er det vanskelig å se bort fra Tove Nilsens Skyskraperengler, romanen ansees for å 

være en av de mest treffende oppvekstromanene fra det aktuelle tidsrommet. 

Skyskraperengler er den første romanen i en serie romaner om Tove som vokser opp i 

drabantbyen på Bøler. Det vil derfor være naturlig å analysere Skyskraperengler og del to av 

Seierherrene, og sammenligne disse. Fokuset vil ligge på barna og deres fremstilling av egen 

identitet, stedstilhørighet og relasjoner til menneskene rundt dem, og ved å analysere dette vil 

jeg se hvordan de to barna det skrives om opplever sin egen oppvekst i drabantbyene på Bøler 

og Årvoll. Den historiske konteksten vil være 1950- og 60-årene i Oslos drabantby. Her står 

kjønnsroller, husmorsrollen og relasjonsbygging sentralt. På denne tiden blir kjernefamilien 

den dominerende familie- og oppvekstformen, noe som tydelig gjenspeiler seg i drabantbyens 

utforming og arkitektur. Vi opplever også et brytningspunkt der husmødrene har sin 

storhetsperiode, samtidig som at flere kvinner velger å gå ut i lønnet arbeid.  

 Ifølge flere litteraturforskere har stedet en viktigere betydning for vår tilknytning enn 

tidligere antatt. Særlig i Danmark har stedsteori fått et sterkt fotfeste. Det er ikke bare vi som 

skaper stedene vi bor, men også stedene som former og påvirker oss. Sterke følelser er det 

knyttet til stedet vi vokser opp, derfor er det interessant å se hvordan barna og de voksne på 

ulike måter knytter seg til drabantbyen. Spesielt interessant er det at begge romanene har flere 



4 
 

selvbiografiske trekk, derfor kan stedsteorien forankres til hovedpersonen i romanen og 

forfatteren på samme tid. Drabantbyen var en helt ny måte å bo på, svært forskjellig fra det de 

voksne tidligere var vant med, noe som kunne by på utfordringer for mange. Likevel kunne 

drabantbyen tilby et fellesskap for de voksne så vel som for de unge, og husmødrene skulle få 

en mye enklere hverdag i de nye og moderniserte boenhetene. En «bo-riktig» tankegang for 

det sunne og moderne mennesket var drivkraften bak utformingen av drabantbyen (Benum, 

2002). Barnas opplevelse av sin egen oppvekst og stedet de bor, samt relasjonene til 

lekekameratene blir sentralt i analysen. Foreldrenes forhold til barna blir også en del av 

analysen, fordi relasjonene mellom et barn og dets foreldre er avgjørende for 

identitetsutviklingen. Barnepsykiater og psykoanalytiker John Bowlby (1994) har blant annet 

utviklet en teori om at barn som har en sikker base vil føle seg tryggere og tørre å utforske 

verden på en helt annen måte enn barn som har en usikker eller utrygg base. Dette vil igjen 

være med på å påvirke barns utvikling og identitet.  

  

1.2 Tema og problemstilling  

Problemstillingen er: hvordan påvirker oppvekstmiljøet i drabantbyen Tove og Rogerns 

identitet? Problemstillingen kan deles inn i to deler. Den første delen handler om drabantbyen 

som sted og oppvekstmiljø, og handler om hvordan Tove og Rogern skildrer sin oppvekst i 

drabantbyene rundt Oslo i etterkrigstiden. Den andre delen handler om hvordan drabantbyen 

er med på å utvikle dem som mennesker, deres identitet og identitetsutvikling. 

Problemstillingen er preget av min egen fagbakgrunn, som består av nordisk litteratur, historie 

og sosiologi. Samtidig er oppvekst noe individuelt og kollektivt på samme tid, alle har hver 

sin oppvekst, mens det å vokse opp er noe de fleste gjør, heldigvis. Det vil være en 

komparativ analyse av de to romanene, der hovedfokuset vil ligge på de to hovedpersonenes 

stedstilhørighet og identitet, og hvordan de preges av samfunnet de lever i.  

Begge romanene er både oppvekstromaner og selvbiografiske romaner. Begge 

romanene er eksempler på at voksne forfattere skriver om sin egen barndom i form av 

førstepersonsfortellinger der barnet, henholdsvis Rogern og Tove, forteller. Dette doble 

perspektivet, der barnets blikk på verden er kombinert med forfatterens tilbakeblikk, er 

interessant. Jeg har en hypotese om at barna som vokser opp i blokkene i drabantbyen får en 

mye sterkere og nærere relasjon enn andre barn, fordi de bor i samme bygg. Det 

samfunnsmessige drabantbyperspektivet er også interessant, både historisk og sosiologisk. 

Drabantbyene var et arkitektonisk fenomen som oppstod som en løsning på boligmangelen 
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etter andre verdenskrig (Furre, 2007). På den tiden var det optimisme og positivitet knyttet til 

den storstilte utbyggingen ved bygrensene. Etter hvert har det imidlertid oppstått mange 

fordommer mot drabantbyene og folkene som bor der. Til flere av dagens drabantbyer knytter 

det seg sosiale problemer, og enkelte fremstår ghettoer (Holen, 2016). Av de som bosatte seg i 

drabantbyen tilhørte flesteparten arbeiderklassen. Først etter at Oslo begynte å få flere og flere 

innvandrere ser vi et mønster av innvandrere som bosetter seg i drabantbyene rundt. Dette 

skjer hovedsakelig fra siste del av 1980-tallet (Vassenden, 1997). Arbeiderklasseidentiteten 

står med andre ord sterkt i drabantbyen i den aktuelle perioden som skal analyseres. Et 

sentralt spørsmål blir altså: Hvordan fremstilles en oppvekst i et samfunn som er preget av en 

generalisering av den sosiale klassen du tilhører, men også plassen du bor? 

 

1.3 Hva er skrevet tidligere?  

Det er forsket mye på identitetsutvikling og oppvekst tidligere, særlig innen psykologi, 

sosiologi og sosialantropologi. I litteraturen er også identitet og oppvekst et tema som 

frekventerer ofte. Likevel er det ikke veldig mange som har analysert hvordan identitet og 

oppvekst fremstilles i drabantbyen i etterkrigstiden, mer spesifikt i 1950- og 60-årene.  

Det er også skrevet flere tidligere masteroppgaver om drabantbyen, både innen sosiologi og 

antropologi, men også innen historie og arkitektur. Det er ikke skrevet så mange oppgaver om 

hvordan drabantbyen skildres i litteratur og kultur, men det finnes noen relevante oppgaver 

innen dette feltet også. Oppgaver innen temaet oppvekst og identitet er aktuelle å se på for å 

få et overblikk over hva som er innhentet av informasjon tidligere.  

Det er ikke skrevet to større avhandlinger om Tove Nilsen. Den første er en 

hovedoppgave i nordisk ved Universitetet i Oslo som har fått tittelen Tove Nilsen som 

litteraturkritiker: meninskritikk eller litterær kritikk (1981), og er skrevet av Ellen Beate 

Hellne-Halvorsen. Den andre er en masteroppgave skrevet av Hanne Helen Lothe Dahle fra 

2016, og heter: Et uklart felt av begrensninger. Hvorfor vil ikke Tove Nilsen være kvinnelig 

forfatter? Ingen av disse er direkte relevante for min oppgave, men de har gitt meg god 

innsikt i forfatterskapet. Om Roy Jacobsen er det derimot skrevet noe mer. Om hans 

kriminalromaner er det skrevet to masteravhandlinger: I 1996 skrev Ole Martin Hillesund om 

Det nye vannet (1987) i sin masteroppgave Offer eller bøddel?: om bruken av 

kriminalsjangere i Roy Jacobsens ‘Det nye vannet’. I tillegg til dette ble det skrevet en 

masteroppgave av Lennart J. Johansen i 2001 om det nordnorske stedet i samme roman. I 

2012 skrev Erik Aarmo en masteroppgave om Jacobsens Hoggerne, med hovedfokus på 
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Hoggerne som historisk roman. Avslutningsvis er det også skrevet en del artikler om 

Jacobsens forfatterskap og verk, blant annet Bente Aamodtsbakkens artikkel Gammelt nytt i 

ny innpakning – inspirasjonskilder for Roy Jacobsens ‘Frost’ (2010) om sagalitteraturen i 

romanen Frost (2003). I tillegg ble det, i direkte sammenheng med utgivelsen av 

Seierherrene, utgitt en bok ved navn «Happening» med Roy Jacobsen. Kva kan 

samfunnsvitskapane lære av romanen «Seierherrene»? (1993). Boka er skrevet av Reidar 

Almås, Marianne Gullestad, Andreas Hompland og Alfred Oftedal Telhaug. Disse 

avhandlingene er i varierende grad interessante sett i sammenheng med min avhandling.   

Om drabantbyen er det skrevet flere avhandlinger, vitenskapelige artikler, bøker og 

andre akademiske artikler, det er ikke hensiktsmessig å vise til alt som er skrevet, men jeg 

velger å presentere et lite utvalg som har vært interessante når jeg har jobbet med min 

avhandling. Hilde Nymoen Rørtveits artikkel «Genialt planlagt? Drabantbyen som hjem i 

spennet mellom boligfaglige idealer og levende landskap» (2015) fra Norsk geografisk 

tidsskrift tar for seg drabantbyen som fenomen. Her ser vi blant annet hvordan prosessen og 

ideen bak drabantbyen foregikk, men også utfordringer og samspill mellom drabantby og 

natur. Det samme gjør hovedoppgaven til Marit Spjudvik, med navn Å bygge et 

sosialdemokrati. Frode Rinnan og utbyggingen av drabantbyen Lambertseter (2007).  

Spjudvik fokuserer på Rinnans tette samarbeid med Arbeiderpartiet, og undersøker hvordan 

sosialdemokratiet kommer til uttrykk i drabantbyen som arkitektonisk fenomen. Når det 

gjelder drabantbyen i litteratur og kultur er det for eksempel masteroppgavene til Julie Messel 

Betong blant furutrær. Romsås som litteratur, Dag Solstad som arkitekt (2014) og Aleksander 

Berns Drabantbyen i norsk film (2012) som er skrevet. Messel tar for seg Solstads roman 

Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige (1984), og vektlegger hovedpersonens søken 

etter fellesskap og tilhørighet i drabantbyen på Romsås. En innfallsvinkel som ikke er helt 

ulik min egen, når jeg skal undersøke drabantbyens påvirkning på hovedpersonene Rogern og 

Tove. Bern på sin side fokuserer på hvordan filmen fremstiller drabantbyen og beboerne der. 

Han konkluderer med at de som bor i drabantbyen er særs normale og gjennomsnittlige. Også 

Furuset – fra bygd til drabantby. Livsfortellinger fra et lokalsamfunn, 1930 – 2011 (2011) av 

Per Jostein Vang er verdt å nevne i denne sammenhengen. Han intervjuer flere beboere fra 

Furuset for å få deres perspektiv på en kritisert bydel som har opplevd store endringer i 

perioden han tar for seg.   

Identitet og oppvekst er temaer som det skrives mye om innen mange fagfelt: 

litteratur, psykologi og sosilogi for å nevne noen. Omfanget er stort, så her har jeg sett meg 

nødt til å presentere et lite utvalg som jeg anser som relevante for min oppgave. En 
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masteroppgave som har vært interessant, er Anna Hatløy Matthews masteroppgave fra 2007: 

Idyll og oppvekst i bygdelitteraturen. En analyse av Sigmund Løvåsnes’ «Nyryddinga». Denne 

er skiller seg ut fordi den, akkurat som jeg, tar for seg barnet som forteller. Matthews 

undersøker blant annet hvordan barnets syn på benketilværelsen. Barnets opplevelse av den 

verden han vokser opp i preger historien, og det er det Matthews vil undersøke nærmere. Også 

Trond Thuens artikkel «Sted og identitet» fra Nordlit: tidsskrift i litteratur og kultur fra 2001 

er også aktuell. Den ser nærmere på skillet mellom en felles identitet (som for eksempel 

knyttes til et sted) og personlig identitet eller jeg’et. Han trekker også frem lokal tilhørighet 

som en vesentlig del av en personlig identitet, og hvordan man skaper et lokalt fellesskap ved 

å kontrastere seg fra andre. Mariel Melø Hansens masteroppgave Fra seg selv flykter ingen. 

Identitet og sted i Cora Sandels «Nina» og Agnes Ravatns ‘Fugletribunalet’ (2018) har også 

interessante elementer. Fokuset her ligger på kvinner som flykter til enslige menn, isolert på 

landet, etter en skandale. Det som er interessant ved Hansens avhandling er fokuset på sted og 

tilhørighet, som også er en gjennomgående faktor i min avhandling.  

 

 

2.0 Presentasjon av primærverk 

Tove Nilsen og Roy Jacobsen er begge anerkjente og verdsatte samtidsforfattere som høster 

lovord fra både lesere og litteraturkritikere. Både Nilsen og Jacobsen skriver om oppvekst, 

barndom og urbanisering, og formidler «de store fortellingene». Nilsen og Jacobsen er født 

henholdsvis i 1952 og 1955, begge er født og oppvokst i drabantbyene i Oslo, Nilsen på Bøler 

og Jacobsen på Årvoll i Groruddalen. Oppveksten i drabantbyen har satt dype spor i de to 

forfatterne, og derfor er dette gjennomgående bakgrunnstepper i deres diktning. Begge 

forfatterne formidler historier som berører, snarere enn at de skaper debatt, skildringene deres 

er realistiske og virkelighetsnære.  

 

2.1 Litterær plassering og begrunnelse 

Både Skyskraperengler og Seierherrene plasseres i realismen av Øystein Rottem (1999). 

Romanene har et realistisk og «forpliktende» forhold til virkeligheten, og har flere historiske 

og samfunnsmessige elementer. Erik Bjerck Hagen (2018) definerer realismen som 

skjønnlitteratur som skildrer virkeligheten slik den er. Videre sier han at «Oftest vil realistisk 

litteratur gjengi trekk ved den ytre virkeligheten, men vi kan også snakke om psykologisk 

realisme, som gjengir tanker og følelser på en troverdig måte. I en realistisk fortelling kan 
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fortellerens subjektive perspektiv og stemme være stert til stede, eller de kan være forsøkt 

gjort mer usynlig» (Bjerck Hagen, 2018). Et viktig poeng er at personene skal være så 

realistiske at de kan ha levd, det samme gjelder miljøet der handlingen foregår. Realistisk 

litteratur skal være virkelighetstro, og den skal skildre samfunnet i sin helhet. Det gjør den 

realistiske litteraturen særlig godt egnet til å ta opp politiske spørsmål og kritisere deler av 

samfunnet som svikter.  

Det er ingen tydelig uttalt kritikk i romanene, tvert imot fokuserer de på en skildring 

og ønsket om å formidle en historie. Trass i dette ser vi likevel at de utfordringene samfunnet 

stod ovenfor på 1950- og 60-tallet kommer tydelig fram, blant annet likestilling mellom 

kjønnene, klassekamp og møtet med barns overgang til ungdoms- og voksenlivet 

ungdomskriminalitet og utenforskap. Bjerck Hagen (2018) vektlegger også elementet 

troverdighet når han tar for seg realismen. Personene det skrives om kan ikke være stiliserte 

eller for typete, de må være troverdige og originale. Dersom personene ikke fremstår som 

realistiske kan man ikke lenger snakke om realistisk litteratur, selv om skrivemåten fremdeles 

kan kalles realistisk. Den typisk realistiske skrivemåten gjengir tanker og følelser på en 

troverdig og virkelighetstro måte. Fortellerstemmen står sentralt, den kan være både subjektiv 

og tilbaketrukket, eller sterkt tilstede.  

 Av Rottem (1999) blir Seierherrene beskrevet som en krysning mellom sosial og 

psykologisk roman, og det realistiske er hele tiden til stede for å knytte disse to sammen. Det 

er historien om en mor som flytter fra utkant-Norge for å søke lykken i storbyen og om 

arbeidsklassens strev for å oppnå velstand. Det er historier om skolebenken på 1960-tallet i 

Norge, om fellesskap og utenforskap, det er noe som treffer alle lesere, noe alle kjenner igjen. 

Jacobsen selv sier at det må være et element av gjenkjennelse i historiene vi leser, for at de 

skal treffe oss (Gørvell, 2016). Dette er som nevnt et sentralt trekk i realistisk litteratur. I 

Seierherrene står fortelleren Rogern i sentrum, han forteller sin historie, om sin barndom og 

oppvekst, om sine familieforhold og om drabantbyen fra et subjektivt perspektiv. Det er en 

tydelig jeg-fortelling med troverdig gjengivelse av både miljø og personer.  

Basert på Nilsens egne forklaringer om motivasjonen bak og inspirasjonen til 

Skyskraperengler, er det naturlig å plassere den i den realistiske tradisjonen. I et intervju med 

redaktør og forfatter Alf Van der Hagen fra 1996, forteller Nilsen at motivet hennes var å 

skildre stemningen som dominerte da drabantbyen tok form, og for å vise at det ikke alltid har 

vært et hardt og brutalt oppvekstmiljø i drabantbyen: «Det jeg ville skrive om, var disse 

første, historiske årene hvor det hersket en helt spesiell nybyggerstemning (Van der Hagen, 

1996, s. 5). Særlig er det viktig for Nilsen å fremheve at det til tross for et tøft miljø, også er 
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mange gode verdier å hente i drabantbyen. Det er et tydelig fellesskap, en «vi mot de andre»-

mentalitet blant ungdommene, en mentalitet som kan ha vokst fram etter år med baksnakking 

av drabantbyene. Gjenkjennelsesaspektet er vel så viktig her, og både miljø- og 

personskildringene er realistiske. Rottem (1999) legger vekt på Nilsens tilknytning til området 

når han plasserer romanen innen realismen, fordi det legger grunnlaget for de autentiske og 

troverdige gjengivelsene av miljøet. Også i Skyskraperengler er det en tydelig 

fortellerstemme. Likt som i Seierherrene er det en subjektiv jeg-forteller som gir leseren et 

unikt innblikk i oppvekstmiljøet på Bøler på 1950-tallet.  

Jacobsen på sin side er helt tydelig på at Seierherrene ikke er noen selvbiografisk 

roman, men at han naturlig har hentet en del inspirasjon fra eget liv og oppvekstmiljø. I 

romanen er handlingen lagt til Årvoll i Oslo, samme sted som Jacobsen vokste opp, og 

hovedpersonens navn, Rogern, er påfallende likt forfatterens eget navn. Selv har han uttalt at 

han selv ikke var «Guds beste barn» da han vokste opp, og at han opplevde oppvekstmiljøet 

som røft og utfordrende (Rottem, 1999). Det er elementer som vi ser igjen i Seierherrene og 

hvordan Rogern utvikler seg gjennom romanen. Jacobsen er også klar på at det ikke er hans 

mor som har vært modell for Marta, hovedpersonen i den første delen.  

 

Men rent faktisk er ikke Seierherrene et portrett av min mor. Alle som kjente henne, 
ser at hun ikke er modell for Marta. Min mor hadde for det første en mye jævligere 
barndom enn Marta. Marta har ikke så tung barndom, det er mer 
sånn average fattigdom. Men selvsagt, det er store deler av mors historie, det er 
hennes stoff, det er hennes miljø, det er hennes bevegelser gjennom tida. (Gørvell, 
2016) 

  

På en annen side sier Jacobsen at han ikke kunne ha skrevet denne historien mens moren 

levde, fordi den ville bundet han for mye. Det er for han, et tydelig skille mellom å hente 

inspirasjon fra et miljø og omgivelser, også historier og liv, og å skrive om faktiske folk og 

deres liv, i ren Knausgård-stil, ifølge han selv (Gørvell, 2016).  

 

2.2 Forfatterne og verkene 

 

2.2.1 Tove Nilsen 

Tove Nilsen (f. 1952) debuterte på 1970-tallet med romanen Aldri la dem kle deg forsvarsløst 

naken i 1974. Romanen er tydelig preget av 1970-tallet kvinnekamp, og abortsaken som 

preget samfunnsbildet på den tiden (Andersen, 2008). Professor og litteraturkritiker Øystein 
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Rottem (1999) karakteriserer forfatterpersonligheten Tove Nilsen som åpen, nysgjerrig og 

kunnskapstørst. Han begrunner karakteristikken med å vise til hvordan hun fremstår som en 

mer tradisjonell, episk forteller, som legger vekt på plot, handling og menneskeskildringer 

som fremstår som levende og ekte. Han trekker også fram hennes evne til å forene ulike 

kunnskapsområder inn i sitt eget forfatterskap, for eksempel antropologi og filosofi (Rottem, 

1999). Nilsen selv forteller at essensen i skrivingen hennes er «hengivelsesmot», at hun 

forsøker å hengi seg til sin innerste stemme, sin indre forfatterinne og sitt romanstoff uten å 

frykte hvordan mottakelsen vil bli (Van der Hagen, 1996). I Nilsens tekster kan man se en 

forfatter som er dratt mellom følelser og tanker, sanser og intellekt. Følsomheten til Nilsen 

ligger ikke bare i at hun tydelig gir uttrykk for sine følelser, men også – og kanskje først og 

fremst – i den sanselige omgangen med objektene hun tar for seg og beskriver. Rottem 

beskriver henne som «blikkets forfatter» (Rottem, 1999, s. 132-133). I et intervju med Alf 

Van der Hagen i 1996 forteller Nilsen selv om sitt forfatterskap og sine romankarakterer:  

 

Å skrive eller å lese er for meg å begi seg inn i et annet liv, inn i en annens verden, og 
ta inn over seg andre tankebilder. En roman er et åpent univers som du kan velge å gå 
inn i eller ikke. Derfor liker jeg å skrive åpent, slik at leseren ikke helt kan gripe 
personen og heller ikke forstå personen fullt ut som en helstøpt figur. (Van der Hagen, 
1996, s.2) 

 

For Nilsen er det viktig at karakterene er uforutsigbare og dynamiske. Det kan vi se i flere av 

hennes romaner. Forfatterskapet til Nilsen har per april 2020 resultert i 33 romaner, med 

handlinger som spenner over store deler av verden. Kampen mot rasisme og diskriminering er 

noe som tydelig står Nilsen nært. Hun har etterlyst en tydeligere stemme hos sine 

forfatterkollegaer, og har et tydelig behov for å skrive på vegne av de svake i samfunnet.  

  Skyskraperengler er på mange måter et brudd med annen litteratur Nilsen har skrevet. 

Den inneholder flere språklige og selvbiografiske trekk enn de foregående, og det er også 

første gang hun går tilbake til røttene sine. Selv har hun sagt at romanen var en av de letteste 

hun har skrevet, og at det tok tid før hun turte å gyve løs på sin egen barndom. 

Skyskraperengler blir betegnet som en publikumssuksess. Den ble solgt i over 100 000 

opplag, og ble tildelt Språklig samlings litteraturpris (Rottem, 1999). Etter Skyskraperengler 

tok det tid før hun igjen ville bevege seg inn i det samme miljøet igjen, og først 13 år etter, i 

1996, kom Skyskrapersommer som er en form for fortsettelse på historien som formidles i 

Skyskraperengler. Året etter, i 1997, fulgte hun opp med G for Georg, som forteller historien 

til en av bipersonene i Skyskraperengler og Skyskrapersommer. I Skyskrapersommer har Tove 
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blitt to år eldre, hun er fremdeles lidenskapelig opptatt av lesing og romaner. Spesielt fascinert 

er hun av Sovjetunionen, hjemlandet til favorittforfatteren Fjodor Dostojevski. Dette er 

sommeren da Tove går fra å være et tillitsfullt barn til å bli en opprørsk ungdom. Midt i dette 

står forholdet til venninnene Siri og Rita, og ikke minst et begynnende forhold til Goggen, den 

tøffe, eldre gutten som mykner opp når han er sammen med Tove (Nilsen, 1996). Romanen G 

for Georg handler vel så mye om forholdet mellom Tove og Goggen, som det gjør om hans 

utfordringer. G for Georg (1997). I siste del av Skyskrapersommer knivstikker Goggen sin 

egen far i et oppgjør etter årevis med vold. Derfor starter G for Georg med at Goggen er på 

ungdomsanstalten Bastøy. Etter en samtale med Tove velger han å rømme, og Tove er den 

eneste han stoler på. Han er på rømmen med en eldre gutt, og han og Tove har flere 

hemmelige møter (Nilsen, 1997). Den siste romanen i serien om Tove kom i 2010. Nede i 

himmelen handler om sommeren da Goggen kommer tilbake fra Bastøy, men forholdet 

mellom dem blir fullstendig endret. De er blitt 16 år gamle, og fortelleren er også blitt voksen. 

Hjemme har kranglene mellom Toves foreldre blitt enda større og mer voldsomme, og hun 

slites mellom foreldrene i jakten på hennes lojalitet.  

Handlingen i Skyskraperengler er lagt i husmorens gylne tidsalder, og forventningene 

til jenter og gutter var ulike. Likevel ser vi at hun ikke er like skarp i kritikken som i tidligere 

forfatterskap, men hun undrer seg større grad over de kjønnslige ulikhetene og utfordringene. 

Det komme særlig fram i fremstillingen av barnas usikkerhet og seksuelle utforskertrang, 

deres drømmer om framtiden og hvordan de tar etter sine foreldre. Kritikere skriver at 

romanen gir et autentisk bilde av miljøet i Oslo øst og drabantbyene. Nilsen høster også ros 

for sin skrivemåte, der hun forsøker seg på, og i stor grad lykkes med, en naivistisk stil som 

kreves for å innta rollen som 11 år gammel jente. Det gjør hun ved å skrive i jeg-form, men 

også ved å benytte seg av språk og uttrykksmåter som er nødvendig, for å overbevise leseren 

om at det er 11 år gamle «Tove» som forteller sin historie (Rottem, 1999). Romanen er 

kvinnesolidarisk i den forstand at det er jentene og deres mødres stemmer som er sterkest og 

som driver handlingen framover. 

 

2.2.2 Roy Jacobsen  

Som mange andre forfattere som debuterer på 80-tallet tar Roy Jacobsen avstand fra den 

moraliserende og pedagogiske formen, særlig den som springer ut av det politiske bakteppet. 

Likevel anses han for å være en realistisk forfatter snarere enn en modernistisk. Han regnes 

som en av de mest fremtredende forfatterne innen den realistiske tradisjonen, med sin klare 

sosiale profil og sine miljøskildringer (Rottem, 2009). Han har vist et bredt register i 
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skrivingen sin, og har skrevet både romaner og noveller. I 1982 fikk han Tarjei Vesaas’ 

debutantpris for novellesamlingen Fangeliv. Novellesamlingen er engasjerende og sosialt 

bevisst, og ble oppfattet som en motvekt til den nymoderne litteraturen som mange, ifølge 

Rottem (1999), hadde gått lei av. Flere av novellene i samlingen handler om ungdom fra 

drabantbyene i Oslo, unge menn som har kommet på kant med samfunnet og som sliter med å 

få orden på livet sitt. Erfaringene og observasjonene er nok i stor grad hentet fra egne 

erfaringer og oppvekst i Groruddalen, et motiv som vi kjenner godt fra Seierherrene.  

Fortellermåten til Jacobsen er klar og muntlig, preget av en unik innsikt i mange ulike 

miljøer og mennesketyper. Skrivemåten og språket er knapt og konsist, og tanker, replikker 

og hendelser taler for seg. Denne skrivemåten har Jacobsen beholdt og videreutviklet gjennom 

forfatterskapet. Det kan tidvis minne om skrivemåten til Ernst Hemingway og den norske 

forfatteren Arthur Omre, som forfatteren selv har nevnt som viktige inspirasjonskilder 

(Rottem 1999). Jacobsens karakterer preges ofte av en dunkel stemning, og både karakterene 

og handlingen i romanene hans har gjerne «blindrom», eller «hull» som Rottem kaller det. 

Det vil si at det presenteres hemmeligheter for leserne, hemmeligheter som man ikke får et 

fullt og helt svar på. Dette åpner opp for at leseren selv kan trekke slutninger, og tekstene 

overlater mye til leserens fantasi når det kommer til å tolke og fullføre dem (Rottem, 1999). 

Fortellingene til Jacobsen er spennende og underholdende, og de vitner om en stor 

fortellerglede. Når Jacobsen formidler historier er det ofte de store fortellingene, om liv, 

kjærlighet og identitet det dreier seg om. Nettopp av den grunn blir Seierherrene løftet fram 

som en av de viktigste slekts- og oppvekstromanene i vår litteraturhistorie. Selv løfter 

Jacobsen fram Knut Hamsun, Axel Sandemose, Fjodor Dostojevskij, Graham Greene og John 

le Carré som viktige litterære forbilder (Rottem, 1999).  

I 1991 ble Seierherrene utgitt, og boken ble en av de største suksessene i nyere tid. 

Den kom i 100 000 opplag, og ble en lesersuksess ingen hadde drømt om. I dag er det totale 

salget oppe i 400 000, og romanen har vunnet Bokhandlerprisen og vært nominert til Nordisk 

Råds Litteraturpris (Gørvell, 2016). Romanen fungerer som et speil på den politiske og sosiale 

utviklingen av samfunnet fra 1920 tallet og fram til 1980-årene. Selv kaller Jacobsen perioden 

for «Det store spranget», framveksten av det sosialdemokratiske samfunnet (Rottem, 2009). 

Seierherrene er delt i to, og er til sammen nesten 650 sider lang. I et intervju med Hallgeir 

Opedal forteller Jacobsen at oppdelingen av romanen er viktig. Det er to forskjellige stemmer 

som forteller to ulike historier, derfor må den så tydelig deles i to (Gørvell, 2016). Romanen 

kalles en «slektskrønike», og strekker seg over tre generasjoner, en far, hans datter og hennes 

sønn. I den første delen av romanen er handlingen lagt til helgelandskysten og arbeidermiljøet 
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der, året er 1927. Denne delen heter Martas sang. Vi føler Johan Strand og hans slit og strev 

for å få endene til å møtes. Etter hvert følger vi hans datter Martas historie, og hennes ferd fra 

det harde og ugjestmilde nordnorske kystmiljøet til det kalde og tøffe bymiljøet i Oslo. De 

sosiale skillene kommer tydelig til syne, og Jacobsen beskriver et sjokkartet møte med 

hovedstaden for Marta. Men etter hvert tilpasser hun seg omgivelsene, finner seg en god jobb, 

gifter seg og stifter familie. Sammen med ektemannen, den klassebevisste Frank, får hun tre 

sønner. En av disse er Rogern, den neste hovedpersonfortelleren (Jacobsen, 2014). I denne 

delen av romanen blir vi vitne til hvordan Norge endrer seg fra bondesamfunn til industristat, 

og hvordan arbeideren og bonden må løsrive seg fra sitt opphav for å henge med i utviklingen. 

«Seierherrenes første del er proletarlitteratur i nyrealistisk ånd og av ypperste kvalitet», 

skriver Rottem (Rottem, 1999, s. 630). Særlig løfter Rottem fram Jacobsens skildringer av 

møtet Marta har med storbyen som et spesielt godt parti i romanen «I skildringen av den 

usikre og ydmyke nordlandsjentas sjokkartede møte med hovedstaden er den sosiale 

kronikøren Jacobsen på sitt aller beste» (Rottem, 1999, s. 631). Den andre delen av 

Seierherrene er lagt til etterkrigstiden i Oslo, og Marta og familien har bosatt seg på Årvoll, 

helt nederst i Groruddalen. Denne delen heter «Gutt» og er skrevet nærmest i dagboksform. 

Som mange andre familier etter krigen, opplevde også familien til Marta at boligpresset hadde 

økt, og at de nye boligene i høyblokkene var attraktive. De blir blant de første som flytter inn i 

drabantbyen helt nederst i Groruddalen. Stilen i den andre delen av romanen er mer urban, 

språket er mer ungdommelig og jeg-fortelleren, noe som er med på å underbygge Rogern som 

forteller. Fortellingen har flere humoristiske undertoner i skildringen av oppvekst og 

nærmiljø. Selv om historien vitner om et tøft oppvekstmiljø, er tonen vesentlig mer lettbent 

enn i den første delen. Handlingen tar for seg jeg-personens opplevelse av å vokse opp i 

drabantbyen, ungdomsopprør, fellesskap og kamp, jappetid og teknologisk utvikling.  

 

 

3.0 Historisk kontekst  

For å forstå hvordan Rogerns og Toves oppvekst var, må vi forstå rammene rundt 

oppvekstsituasjonen. Det innebærer å se hvordan drabantbyen ble bygget, hva som var 

hensikten og hva som var tanken bak. Blant annet hadde arkitektene store planer om 

grøntområder og lekeplasser for barna. Det er også viktig å se på samtidens syn på barn, kjønn 

og samliv for å forstå hvordan barna opplevde å finne sin egen identitet.  
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3.1 Drabantbyen  

Drabantbyene skulle være løsningen på Oslos enorme boligmangel i årene etter andre 

verdenskrig, og de første spadetakene ble tatt på Lambertseter i 1951, Norges første 

anerkjente drabantby. I dag bor det flere beboere i drabantbyene i Groruddalen enn det gjør i 

hele Stavanger (Benum, 2002). Boligmangelen kom blant annet som et resultat av storstilt 

tilflytting til de større byene, en konsekvens av effektivisering av landbruket og traktorens 

inntog som førte til et mindre behov for bønder. Berge Furre (2007) kaller tendensen «Flukta 

frå landsbygda». Sentraliseringen var et populært diskusjonstema, og det var ikke sjeldent at 

elever fikk i oppgave å skrive stiler om fordeler og ulemper ved å flytte inn til byen. For unge 

og håpefulle var byen både tiltrekkende og spennende. Noen av fordelene som ble nevnt var 

bedre lønn, kortere vei til lege, forretninger og kulturarrangementer. Med mange tilflyttere ble 

det et press i boligmarkedet, ventelistene ble lange, og mange slet med å få seg bolig. 

Løsningen ble drabantbyer, den første av dem finner vi på Lambertseter, en sentral del av det 

som skulle bli kalt «Østensjøbyen» (Senje, 1985). «Lambertseter ble framtida: Drabantbyane 

skulle liggja i ein krans rundt hovudstaden og andre større byar» (Furre, 2007, s. 160). OBOS 

var utbyggeren, og målet var å gi folk flest en mulighet til å leve ut familiedrømmen i 

sentrumsnære omgivelser. 

En av de viktigste forutsetningene for at drabantbyen skulle vokse fram var 

sammenslåingen mellom Aker og Oslo kommune i 1948. I årene fram mot sammenslåingen 

hadde Oslo i flere tiår trykket mot sine yttergrenser, og tidvis også presset seg inn i 

nabokommunen. De trange bygrensene ble ifølge Edgar Benum (2002) oppfattet som et 

hinder for byens utvikling, og noe måtte gjøres med den stadig voksende bolignøden. 

Bolignøden hadde vart siden århundreskiftet. Allerede i 1908 hadde Oslo foreslått en 

sammenslåing med Aker, men det ble det ikke noe av, ettersom Aker var negativt innstilt til 

både sammenslåing og utvidelse av Oslos grenser. Det skal likevel sies at Aker tilpasset sine 

grenser i 1946, og at Oslo da fikk tilgang til områdene rundt dagens Etterstad, der det lå flere 

tyskerbrakker og russiske fangeleirer (Gjerland, 2016). Den endelige løsningen kom likevel 

med den politiske radikaliseringen etter krigen, da det tradisjonelt sett høyrestyrte Aker fikk 

ordfører fra Arbeiderpartiet. Dette sikret et flertall for sammenslåing.  

 Arbeiderpartiet var også på andre måter viktig for framveksten av drabantbyene. For 

Arbeiderpartiet ble det en merkesak at alle skulle ha rett til egen bolig. Da gjaldt det å bygge 

effektivt og billig. I perioden 1950 til 1970 ble det bygd omtrent 28 000 boliger årlig. 

Husbanken kunne tilby offentlig lånefinansiering med rimelige krav om egenkapital, noe som 
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gjorde boligdrømmen realistisk for mange arbeidere. Dersom man ikke hadde egenkapital 

eller evne til å kjøpe egen bolig umiddelbart, kunne man bli medeier i et borettslag, og sakte 

men sikkert kjøpe sin egen bolig gjennom subsidierte rentesatser og lang nedbetalingstid.  

Kravene til standarden på boligene økte også i takt med en økende levestandard. Over tid ble 

store og moderne boliger ettertraktet (Furre, 2007). 

 

3.1.1 Byggemåte og formål 

Sammenslåingen ga den nye storkommunen flere etterlengtede muligheter. Etter 

sammenslåingen stod storkommunen med aksjemajoriteten i Ekebergbanen, og gjennom den 

fikk de råderett over tomtene i lambertseterskogen. Det betydde at utbyggingen av 

Lambertseter som en drabantby etter engelsk modell, kunne starte. Det var OBOS (Oslo 

Bolig- og Sparelag) som fikk feste til mesteparten av eiendommene (Senje, 1985). Likevel var 

det viktigste med kommunesammenslåingen at man skaffet seg mulighet til en storstilt 

boligreisning i Groruddalen. Bolignøden var som nevnt stor, og etter krigen ble situasjonen 

stadig mer forverret. Bolignøden ble omtalt som et sosialt problem, og den ble etter hvert 

utålelig. Under krigen hadde boligbyggingen stanset helt opp, og krisen ble desto mer kritisk 

da giftemål og barnefødsler skjøt fart i etterkrigsårene. Det gjaldt derfor å bygge mange 

boliger, og de måtte bygges raskt. Det var også et uttalt mål for kommunen at boligene skulle 

skape et sunt og moderne bomiljø for det sunne og moderne mennesket. Dette skapte også 

utfordringer for utbyggerne. De tidligere trange bygårdene med lukkede utearealer skulle nå 

erstattes med høyhus og lyse, luftige tun, og grenser til friområder. Her skulle altså det 

moderne mennesket få utfolde og utvikle seg (Benum, 2002).   

Det sunne og moderne mennesket ble sentralt i hele utbyggingen av drabantbyen. Dette 

innebar en ny tankegang. Boligreformatorer brukte begrepet «bo riktig»-tankegang. Benum 

skriver videre at de var opptatt av mentalhygieniske hensyn, i tillegg til normale hygieniske 

hensyn: 

  

Kott og skap skulle fjerne rot som kilde til ergrelse og familiekonflikter, men også gjøre 
det lettere å holde rent. Hensynet til renslighet og hygiene fikk større gjennomslag enn i 
førkrigsboliger bygd for «vanlige folk» også ved at badet ble større og fikk en mer sentral 
plassering i leiligheten, ved at alle vegger, og spesielt kjøkkenet skulle lages av materialer 
som var vaskbare, og ved at kjøkkenet ikke skulle være for stort. Det siste kunne friste til 
å videreføre vaner som hygienikere oppfattet som uheldige – som å bruke kjøkkenet som 
oppholdsrom eller soveplass. (Benum, 2002, s. 16)  
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Boligene som ble bygget var hovedsakelig to- og treroms, samt noen fireroms. Også her ble 

de mentalhygieniske målene avgjørende. Barna skulle selvstendiggjøres og ha muligheter til å 

drive med sine egne aktiviteter uten for sterk innblanding av de voksne. Foreldrene skulle ha 

et eget soverom, og jenter og gutter skulle ikke behøve å dele rom etter en viss alder. Disse 

prinsippene om å «bo riktig» ble dominerende gjennom byggingen av flere blokker i både 

Groruddalen og rundt Østensjø (Benum, 2002). Selv om bolignøden var prekær, avsto 

boligreformatorene å benytte billige byggemetoder som kunne gitt raskere resultater. Det 

sunne og moderne mennesket skulle løftes fram som idealet, og for å utvikle de riktige 

egenskapene måtte de mentalhygieniske tiltakene være på plass, og prinsippene for å «bo 

riktig» måtte være nådd. Det sunne mennesket, var ifølge Benum (2002), både, aktivt, 

harmonisk og arbeidsdyktig. Det skulle videreutvikle og trygge demokratiet, og skape et 

økonomisk grunnlag der det er nok til alle. Det var den åpne blokkbebyggelsen som skulle 

være rammen rundt familiens nye, sunne livsstil.  

 Men det var ikke bare de psykologiske og hygieniske som var avgjørende for 

utbyggingen. Også sosiale tanker preget utbyggingen, særlig på Lambertseter. Tanken var å 

skape et sosialt fellesskap gjennom utviklingen av felles institusjoner og møteplasser. Dette 

ble kalt «nabolagsprinsippet». En av teoretikerne og talsmennene for denne tanken var Erik 

Rolfsen, byplansjef fra 1947 til 1973 (Anker, 2009). Inspirasjonen ble hentet fra mange ulike 

steder, men det tydeligste forbildet finner vi nok i engelske «New Towns», som Rolfsen 

hadde stiftet bekjentskap med under eksil i London under krigen. Arkitekten bak var David 

Abercrombie, og ideene sprede seg også til andre deler av Europa (Benum, 2002). 

Utbyggingen av de sosiale institusjonene skulle trinnvis ligge i et hierarki, der det nederste 

trinnet var de små og nære lekeplassene til de minste barna. Trinn to, nærhetsgruppen, skulle 

befinne seg innen et par hundre meters avstand og inneholde barnehage, nærbutikk og 

lekeområder for større barn. Nærhetssenteret skulle være trinn tre, her skulle man kunne finne 

folkeskolen, daghjem, helsestasjon, aula, ungdomsklubb, møterom, vaskeri, hybelhus og et 

større utvalg nærbutikker. Øverst i hierarkiet – trinn fire – skulle være bydelssenteret, som 

skulle være i sentrum for hele den nye bydelen. Sykehus, idrettspark, bad, kirke, bibliotek, 

kino, samfunnshus, foreningslokaler, restauranter, butikker, kontorer, verksteder og høyere 

skole var det man kunne regne med å finne her. Det trinnvise hierarkiet var nøye planlagt og 

tilrettelagt for at de sosiale båndene skulle knyttes mellom innbyggerne (Benum, 2002).  

Den sosiale tanken møtte raskt på flere utfordringer. En av dem var at drabantbyen 

ikke fungerte på den sosialt utjevnende og samlende måten som de hadde tatt høyde for. 

Målet var at drabantbyen skulle gjenspeile den sosiale og aldersmessige sammensetningen i 
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byen som helhet. Men den typiske drabantbybeboeren var unge voksne som hadde, eller som 

planla å stifte familie. En annen utfordring var at utbyggingen av de sosiale nærhetstilbudene 

ble utbygd for sakte og at de var mangelfulle. Bolignøden førte til at boligene ble prioritert, og 

dermed ble nærsenter, skoler og andre tjenester nedprioritert. Der husbanken finansierte 

boligene, var det lite penger til fellesarealene (Benum, 2002). Et eksempel på dette er 

Lambertseter. I 1952-54 flyttet de første beboerne inn i Marmorberget borettslag. Riktignok 

kom skolen opp og i gang fra 1953, men andre behov som lekeplasser, butikker, 

forsamlingshus, idrettsplasser, fritidsområder og lignende kom mye senere. Et eksempel er 

kjøpesenteret på Lambertseter som kom først i 1958, men som ikke ble fullført før 20 år 

senere. Beboerne måtte starte aksjoner for å få på plass lekeplasser og et ungdomssenter, og 

hverken T-bane eller telefon var på plass da beboerne flyttet inn, det kom først noen år senere. 

I tillegg bommet planleggerne fullstendig på antall biler, de trodde det skulle være nok med 

en bil for hver femte leilighet. For å sette det i perspektiv, ble den norske bilparken fordoblet i 

perioden 1960 til 1964 (Monsrud, 1999). Trass i at de fleste beboerne var på samme plass i 

livet, kom de fra ulike steder med ulik bakgrunn. Ingen kjente hverandre, området var ukjent 

og under utbygging og av den grunn ikke særlig koselig og innbydende. Men utfordringene 

bar også med seg løsninger. På Lambertseter slo flere av de misfornøyde seg sammen for å 

bedre områdene sammen gjennom dugnad på fritiden. Slik ble de bedre kjent med naboer, og 

sakte men sikkert ble de fortrolige med det nye området de hadde bosatt seg i (Senje, 1985). 

Sigurd Senje (1985) hevder også at den gode drabantbyutviklingen skyldes effektive og 

pågangsrike beboere, i tillegg til utbyggerne og planleggerne. 

 Institusjonene som skal sørge for selvstendighet og fellesskap er viktige for mer enn 

bare det sosiale. Det er ikke alle forsteder som uten videre kan kalle seg drabantbyer. Det kom 

fram i en diskusjon mellom lokalhistoriker og forfatter Ivar Sekne og forfatter og 

byhistorieutvikler Leif Gjerland i 2016. Gjerland (2016) hevder at Etterstad, som ble utbygget 

som boligområde kort tid etter krigen, altså før Lambertseter, også er en drabantby. Sekne 

(2016) avviser denne påstanden med å liste opp en del krav og kriterier som må oppfylles for 

å kalle en bebyggelse for drabantby. Viktigst er at avstanden til moderbyen må være av en 

viss størrelse, og at drabantbyen derfor kan oppfattes som en egen og selvstendig «by». Den 

må være planlagt ut fra et visst folketall, som bør være på minst et par tusen, ha egne skoler, 

kirke, arbeidsplasser og samfunnshus. Samtidig er det viktig at drabantbyen har den korrekte 

utformingen med «drabantbyblokker» og punkthus1.  

 
1 Punkthus er høye frittliggende hus med liten grunnflate. De bør ha minst åtte etasjer (Thue, 2009). 
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3.1.2 Kritikk av drabantbyen  

Drabantbyen har vært utsatt for mye kritikk. Kritikken har kommet fra mange ulike hold, og 

har lagt vekt på ulike utfordringer, blant annet som følge av arkitektur og utbyggingsprosess. I 

nyere tid har drabantbyen særlig vært i fokus for sine integreringsutfordringer og store andel 

innvandring. Jeg skal likevel legge mesteparten av fokuset på de sosiale problemene som 

vokste fram og kritikken knyttet til de sosiale utfordringene som preget drabantbyene i årene 

de ble bygget ut og påfølgende år, altså fra 1950-tallet og utover 1970-tallet.  

«Nabolagsprinsippet» med ensartede borettslag og hierarkiske utforming skulle sees 

som et fysisk svar på verdiene som representerte etterkrigstidens sosialdemokratiske Norge. 

Gruppedannelsen skulle sikre en likeverdig fordeling av goder til befolkningen, og 

fellesskapsverdiene skulle opphøyes gjennom nabolagsenhetene og fellesanleggene. Et 

premiss for dette var at alle servicetilbud skulle være tilgjengelige innen kort rekkevidde 

(Guttu, 2002). Som nevnt tok det lang tid før servicetilbudet var tilfredsstillende, utbyggingen 

tok tid, og lenge var livet i drabantbyen både komplisert og tungvint. Av de elementene som 

fikk mest kritikk i drabantbyen, var det nok det manglende servicetilbudet som fikk 

gjennomgå av flest. På slutten av 1950-tallet ble det reist en omfattende kritikk mot 

drabantbyen, den kom fra sosialsiden i kommunen. Her ble det i stor grad lagt vekt på den 

voksende ungdomsproblematikken. Drabantbyen ble omtalt som et «gørr» sted å bo, og 

mange mente at det var «en livløs, uspennende gate der gatelykten over møtestedet er nesten 

eneste aggresjonsobjekt. Intet varmt sted alle dystre vinter- og høstkvelder, ikke ly for regn, 

ikke kino, absolutt ikke muligheter til utfoldelse» (Guttu, 2002, s.59). Beskrivelsene kom 

under en rundbordskonferanse som ble arrangert av Norsk Forening for Sosiale Arbeide, og 

det var blant annet fritidsleder Herman von der Lippe som uttalte seg kritisk til drabantbyen. 

Det var bred enighet om at manglende fellesanlegg måtte ta en stor del av skylden for 

vanskelighetene drabantbyen møtte på. I et forsøk på å forsvare seg uttalte Rolfsen at «det 

ville ha blitt et skrik hvis man hadde avsatt en del materialer til dette, det ble presset på 

boliger for enhver pris» (Guttu, 2002, s. 59). Arbeiderpartiets arbeidsprogram konkluderte 

med å kreve avsatt plass til butikker, service, lekeplasser, idrettsplasser og samfunnshus, men 

de var tydelige på at «alt dette ikke kunne settes i full stand med en gang». Bakgrunnen for 

dette var å gi beboerne, og særlig ungdom, en enklere hverdag, samt å forhindre 

småkriminalitet og hærverk (Guttu, 2002).  
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Også fra samfunnsvitenskapelig hold kom det kritikk mot nabolagstekningen. Her var 

kritikken i stor grad knyttet opp mot beboernes sosiale behov. Som nevnt var det sosiale 

fellesskapet og samholdet mellom beboerne viktig for planleggerne. Samfunnsviterne mente 

derimot at mange beboere ikke ønsket tett kontakt med sine naboer, og at «storbymennesket» 

fikk dekket de fleste av sine sosiale behov utenfor boligområdet. De fastslo at nabokontaktene 

og samholdet fra krigstida ikke lenger var tilstede, og at nye, moderne samlivsformer begynte 

å vokse fram. Også her trekkes manglende servicetilbud fram som en årsak. Det var 

manglende møteplasser, og et komplisert hverdagsliv førte til depresjoner og mistrivsel. 

Arkitekt Odd Brochmann uttrykte at «Sovebyene» var «kjedelige, både å se på og bo i» 

(Guttu, 2002, s. 61).  

Trafikkutfordringene ble også store for drabantbyene. Som nevnt ble også bilen en stor 

utfordring, og kritikken mot manglende parkeringsplasser og tilrettelagte veiforbindelser kom 

raskt. Frykten for «massebilisme» kom hovedsakelig fra de sosialdemokratiske kreftene. 

Skrekkscenarioet var USA og forstedene der, samt kapitalismen som kom med bilhandelen. 

Likevel var det mødre og kvinner som skulle løfte denne kritikken til nye høyder. Kirsten 

Jæger spurte i Arbeiderbladet om bilen skulle «ha det godt og varmt om natten i garasjen som 

står tom om dagen, mens barna går ute i all slags være om dagen og er i konstant fare på veier 

og gater – på grunn av bilen» (Guttu, 2002, s. 64). Det ble diskutert høylytt hvorvidt bilenes 

behov skulle komme framfor barnas behov om lekeplasser og barnehager.  

I nyere tid har kritikken endret seg, men Groruddalens drabantbyer får fremdeles 

kritikk. Groruddøl Øyvind Holen kaller området «bekymringens dalføre». Han mener 

kritikken har vart siden 1960-tallet, og at hudfargen til befolkningen er noe som har kommet 

de siste tiårene. Holen poengterer at Groruddalen ikke var noen landsbyidyll før de ikke-

vestlige innvandrerne oppdaget dalen. Hvorfor det er så mange innvandrere som bosetter seg 

blant annet i Groruddalen, har han ingen konkrete svar på, men han lufter flere ulike 

muligheter. Ett av svarene er trivsel, og Holen siterer Dag Solstad «Det forekommer meg at 

de som bor her kanskje trives. Bare mistanken gjør meg stiv av skrekk» (Holen, 2016, s.13). 

Videre poengterer han at livet i blokk og rekkehus for mange er en mellomstasjon, et stopp på 

veien vestover slik at man kan vise at man har lykkes økonomisk. 
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3.2 Husmoren  

Idealfamilien i 1950- og 60-årene var sentrert rundt den kjønnsdelte, isolerte kjernefamilien. 

Denne typen familie var basert på to generasjoner: foreldrene og barna, og inneholdt klare 

kjønnsroller- og normer. Dette var industrialismens modellfamilie, der forsørgeren, altså far i 

huset, var bindeleddet mellom familien og samfunnet for øvrig. Hans hustru var ansvarlig for 

hjem og omsorg av barn (Furu, 2016).  

I dag er kvinner i Norge blant de mest likestilte i hele verden, og innen høyere 

utdanning dominerer ofte kvinnene i prestisjestudiene. Det er likevel ikke langt tilbake til 

tiden da mødre flest var hjemmeværende. Iris Furu (2016) løfter fram 1950- og 60-tallet som 

husmorens glansdager, tusenvis av kvinner gikk på husmorskoler der de bodde på internat og 

lærte alt det grunnleggende en husmor trengte å kunne for å stelle og administrere et hjem. 

Statistisk sentralbyrå konkluderte med at det i 1960 var 745 266 kvinner som kunne 

kategoriseres som husmødre, det tilsvarer 55% av norske kvinner over 15 år (Furu, 2016). 

Man kunne derfor si at hjemmet var Norges største arbeidsplass, dog uten lønn. Blant disse 

kvinnene finner vi også dem som hjalp til med gårdsdrift og arbeidet i fiskerinæringen på si 

av husmorarbeidet. For ikke å snakke om alt det kvinnene gjorde utenfor husets fire vegger, 

dugnadsarbeid, frivillig arbeid, deltagelse i misjonsforeninger og andre foreninger av ulikt 

slag var bare noen av fritidssyslene en kvinne ofte kunne ha på den tiden (Furu, 2016). 

«Kjernefamilien» stod som nevnt sterkt, og de fleste kvinner giftet seg tidlig. To av tre 

kvinner som giftet seg på slutten av 1950-tallet var under 25 år, for menn gjaldt det en av fem. 

Samtidig stabiliserte fødselstallene seg på rundt 60 000 barn årlig, noe som var 20 000 flere 

enn bare tyve år tidligere. Men det var ikke slik at kvinnene fikk større barneflokker, det var 

heller flere som giftet seg og fikk barn. Furre (2007) hevder at ekteskapet fremstod som en 

tryggere livsform på grunn av optimisme og økonomisk trygghet. Dette, kombinert med en 

boligvekst som favoriserte kjernefamilien, var en av grunnene til den lave ekteskapsalderen 

og antall giftemål. 

 Husmorsforbundet skulle ta vare på husmødrene dersom de trengte støtte og 

veiledning. Å være husmor var en krevende fulltidsjobb, og akkurat som andre arbeidende var 

husmødrene opptatt av sine plikter og rettigheter. I 1915 ble Norges Kvinne- og 

Familieforbund opprettet. I 1933 endret de navnet til Norges Husmorforbund. Det var en 

frivillig organisasjon, som fungerte som en sosialpolitisk bastion i 1950- og 1960-årene, og 

hadde i 1959 65 000 medlemmer (Furu, 2016, s. 22). I dag heter foreningen Norges Kvinne- 

og Familieforbund, og har omkring 4000 medlemmer (kvinnerogmfamilie.no, 2018). 
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Husmorsforbundet var bare en av flere organisasjoner kvinnene kunne organisere seg i. For 

ifølge Husmorens arbeidsbok fra rundt 1960, var det ikke rent lite ansvar som lå på 

husmorens skuldre:  

 

Det er husmoren som er hjemmets sentrale person, dets økonomisjef, dets 
sosialkurator, dets helsemessige ansvarshavende og dets kulturelle veileder. Hennes 
yrke er landets største og uomstridt viktigste, hennes arbeid favner over et meget vidt 
område, og hun trenger å få all den veiledning og alle de hjelpemidler som kan stilles 
til hennes disposisjon. Hver dag melder det seg spørsmål av de forskjelligste slag som 
hun trenger å få øyeblikkelige, nøkterne og pålitelige svar på. (Furu, 2016, s. 5) 

 
I denne avhandlingen er husmoren viktig av flere grunner. Først og fremst er hun viktig fordi 

de to romanene som analyseres og sammenlignes er oppvekstromaner hvor handlingen er lagt 

i husmorens gullalder. Husmorens sentrale rolle kommer også tydelig til syne i både 

Seierherrene og Skyskraperengler. Synligheten vitner om viktigheten til denne rollen i barnas 

oppvekst. For det andre er husmorsrollen sentral fordi den gir føringer for og forskjeller 

vedrørende oppdragelse av gutter og jenter. Det var forventet at jentene skulle bli husmødre 

og gå i lære hos sine bestemødre, tanter og mødre og på skole, mens guttene skulle oppdras 

slik at de kunne forsørge familien sin. 

  

 

4.0 Identitet 

Oppvekst og identitet er to begreper som er tett knyttet sammen. Siden denne oppgaven skal 

handle om oppvekst i drabantbyen er det interessant å se på identitetsbegrepet og knytte det 

sammen med både oppvekst og sted. Trond Thuen har forklart at identitet kan oppfattes slik: 

«Steder har det til felles med personer at de omtales med egennavn. Både steder og personer 

oppfattes altså i grunnleggende forstand som unike, enestående. Slik sett er de individuelle 

eller udelelige, de utgjør en avgrenset helhet som ikke kan brytes ned i flere bestanddeler.» 

(Thuen, 2001, s. 79).  

 

4.1 Begrep og definisjon 

«Hvem er jeg?» Det er et eksistensielt spørsmål som vi stadig vekk stiller oss. Identitet kan 

være mangt, men de fleste forskere konkluderer med at svaret ofte er kompatibelt med vår 

identitet (Alsaker og Kroger, 2006; Eriksen, 1997; Schiefloe, 2011; Verkuyten, 2005). Først 

og fremst har vi de formelle identitetsmarkørene som står i passet vårt, etnisitet, 
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statsborgerskap og lignende. Deretter handler det om hvem vi opplever at vi er. Yrke, 

seksualitet, politisk engasjement og lignende spiller en vel så stor rolle i vår 

identitetsforståelse. Vår identitet er i stor grad det vi ser i speilet når vi speiler oss (Alsaker og 

Kroger, 2006). Men selv om identitet er med på å definere hvem vi er, er det vel så viktig å 

finne en likhet med andre. Gjennom ulike identitetsmarkører inngår vi i ulike fellesskap med 

andre mennesker som deler de samme interessene eller kjennetegnene som oss. Jeg velger 

derfor å skille mellom sosial identitet og individuell identitet. Den sosiale identiteten handler i 

større grad om aspekter ved identiteten som vektlegger likheter og forskjeller fra andre 

mennesker (Verkuyten, 2005). Verkuyten (2005) sier videre at vi opptar ulike sosiale 

identiteter gjennom plasseringer i ulike sosiale grupper. Eksempler på slike sosiale grupper er 

etnisitet, kjønn, sosial klasse, fritidsinteresser eller yrke, og det er medlemskapet i disse 

gruppene som er de sosiale identitetene. Vi har gjerne flere sosiale identiteter, og det er 

konteksten som avgjør hvilken av de som kommer sterkest til uttrykk. Vi kan altså si at sosial 

identitet i stor grad handler om kategorisering av oss og andre mennesker, og den konstrueres 

av oss i møte med andre mennesker (Verkuyten, 2005). Individuell identitet handler derimot, 

ifølge Schiefloe (2011), om vår egen oppfatning av oss selv. Denne selvoppfatningen forstås 

som et produkt av en individuell konstruksjonsprosess, påvirket av kulturelle, sosiale og 

personlige elementer. De sosiale og kulturelle elementene er særlig utsatt for endringer og 

påvirkning utenfra fordi sosial og kulturell identitet også er med på å uttrykke hvem vi er. 

Derfor er valg av omgangskrets også en del av vår identitet, det handler om hvem vi 

identifiserer oss med og hvordan vi vil fremstå for andre.   

 

4.2 Arbeiderklasse og identitet 

En viktig del av vår identitet er gjerne knyttet opp mot klassetilhørighet. Det kommer særlig 

godt til uttrykk hos hovedpersonene i Seierhererne og Skyskraperengler, der arbeiderklassen 

står sterkt. En klasse er en hierarkisk laginndeling av mennesker i et samfunn. 

Klasseforskning handler i stor grad om hvordan lagdelingen produseres, opprettholdes og 

reproduserer, samtidig som det diskuteres hvordan klassestrukturen endrer seg med tid og 

sted, og hvor klasseskillene går. I denne sammenhengen er det snakk om en 

«samfunnsklasse», som betegnes av «en eksisterende sosial gruppe der det foregår 

samhandling og eventuelt politisk bevissthet om klassens eksistens» (Næss, 2010, s. 95). 

Ifølge Store norske leksikon defineres arbeiderklassen egentlig som «betegnelse på de 

mennesker som driver kroppsarbeid» (Bull, 2019). Men alle som har et arbeid kan regne seg 
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som arbeidere, og der kommer klassebevisstheten inn. Marx klassifiserte arbeiderklassen som 

den delen av den voksne befolkningen som ikke eide noen produksjonsmidler, men som måtte 

selge sin arbeidskraft. Klassesolidaritet har alltid stått sterkt hos arbeiderklassen, og var lenge 

et moralbud med høy rang for mange arbeidere. Det har ført til at arbeidere samlet sett har fått 

det bedre de siste hundre årene. I nyere tid har levevilkårene til arbeiderklassen økt i vestlige 

deler av verden: 

 

I det siste hundreåret er arbeiderklassens levestandard sterkt bedret i 
industrisamfunnene i Europa og Nord-Amerika. Reallønnen ble mer enn tredoblet i 
Norge fra 1870 – 1980-årene. Dertil kommer ferie og kortere arbeidsdag. I tillegg til 
lønningene får arbeiderklassen dessuten en del av nasjonalinntekten i form av sosiale 
trygder, offentlig helsehjelp og skolevesen også videre (Bull, 2020). 

 

Det har med andre ord foregått en relativt omfattende utjevning av klasseforskjeller i store 

deler av verden. Spesielt i etterkrigstiden ser vi en klar forbedring av arbeiderklassens levekår. 

Et godt eksempel er feriehjemmene som vi skal se nærmere på i analysedelen.  

På grunn av mangelen på makt har arbeiderklassen vært nødt til å organisere seg for å få til 

endringer. Mange samlet seg om arbeiderbevegelsen og sosialismen for å kjempe gjennom 

sine krav. Det ser vi tydelig gjennom for eksempel fagforeninger, som hadde som formål å 

fremme medlemmenes interesser overfor arbeidsgiveren. De første fagforeningene ble dannet 

på midten av 1800-tallet, og mot 1900-tallet kom det flere titalls nye organisasjoner, 

hovedsakelig dannet av håndverkere. Først i 1890-årene begynte de ulærte og mindre faglærte 

arbeiderne å organisere seg, og den største og mest kjente, Arbeidernes faglige 

landsorganisasjon, senere kjent som Landsorganisasjonen (LO), ble dannet i 1899 (Gisle, 

Stokke og Thingsaker, 2020). Det var aldri et forbud mot arbeidstakerorganisasjoner i Norge, 

slik som i mange andre europeiske land, men på grunn av arbeidsgivernes represalier var det 

mange som ikke organiserte seg. Først da Norsk Arbeidsgiverforening ble grunnlagt i 1900 

anerkjente de to fagforeningene sin naturlige motpart, og de ble reelle forhandlingspartnere. I 

de fleste land er det i dag allment anerkjent at fagforeningene har sin naturlige plass i et 

moderne samfunn, og at de er en viktig faktor for å øke arbeidernes levestandard og å skape et 

mer demokratisk samfunnsliv. I demokratiske land regnes fagforeningene som en viktig 

bidragsyter for å påvirke statsmakten, særlig innen den økonomiske politikken og sosial- og 

trygdelovgivning (Gisle, m.fl., 2020). Arbeiderne organiserte seg også etter hvert innen 

politikk. Selv om partiet Det norske arbeiderparti ble dannet allerede i 1887, var det først i 

1903 at partiet fikk sine første representanter på Stortinget. Helt frem til 1930-årene regnet 



24 
 

partiet seg som revolusjonært, deretter endret de sin retning til å bli en reformistisk linje 

(Tvedt, Bull og Garvik, 2020). Arbeiderpartiet hadde sin storhetstid i etterkrigstiden, og 

regnes som en avgjørende faktor for byggingen av det norske velferdssamfunnet og det 

sosialdemokratiske styresettet. 

 

4.3 Relasjoner og identitet 

Mennesket er et sosialt vesen, avhengig av andre mennesker både for å fungere som en del av 

et fellesskap, grupper og samfunnet som helhet, og også for å fungere som individer. 

Tilhørighet og fellesskap er en av de sterkeste sosiale behovene vi har, og det styrer både 

preferanser og atferd hos oss. De viktigste sosiale arenaene våre finner vi på mikronivå. Den 

meste sentrale av disse er familien, men vennskap og relasjoner med andre jevnaldrende er 

også avgjørende (Schiefloe, 2011). Familien som begrep er vanskelig å definere og fortolke, 

fordi det finnes så mange ulike konstellasjoner som representerer begrepet. Men vi kan si at 

det dreier seg om en felles husholdning og en subjektiv opplevd tilknytning og tilhørighet til 

gruppen (Wærness, 2008).  

Gjennom oppveksten møter vi jevnaldrende i flere sammenhenger, i gata der vi bor, i 

barnehagen og på skolen, gjennom fritidsaktiviteter og via våre foreldre og deres venner. I 

følge Schiefloe (2011) er ikke valget av venner tilfeldig. Vi knytter bånd til mange vi møter 

gjennom oppveksten. Vi velger å knytte sterkere bånd til noen, mens andre forblir 

bekjentskaper og overflatiske relasjoner. Når vi velger venner, er det ofte basert på likhet med 

oss selv. Både forskning og erfaring sier at vi føler oss mer tiltrukket sosialt av dem som har 

egenskaper som ligner våre. «Det er enkelt å kommunisere og bli enig med noen som er 

relativt lik oss kulturelt, utdanningsmessig og sosioøkonomisk. Når den kulturelle avstanden 

er liten snakker vi samme språk og er på bølgelengde når det gjelder livsstil, verdier, 

holdninger og normer» (Schiefloe, 2011, s. 335). Vi får også bekreftet riktigheten og 

fornuften i våre preferanser og synspunkter, når vi finner noen som er like oss selv. Dette 

gjelder også kjærligheten og ekteskapet. Det er svært uvanlig at mennesker inngår ekteskap på 

tvers av store kulturelle og statusmessige skiller (Sschiefloe, 2011). Selv om det var 

forskjeller og ulikhet hos beboerne i drabantbyene, var likevel idealbeboerne en kjernefamilie 

med små barn, og når man leser om oppvekst i drabantbyene kommer det svært tydelig fram 

at det er mange barn samlet på en plass. Dette skapte nok grobunn for mange gode vennskap, 

for når man bor i blokk deler man noe eget, man deler bolig. Det er med på å skape en unik 

fellesskapsfølelse. Det var også lett å finne noen med samme sosiale bakgrunn og preferanser 
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som en selv. Dette gjelder både vennskap mellom foreldrene, men også mellom barna. 

Samtidig ble det også mer synlig dersom man falt utenfor. Mange av familiene i drabantbyen 

hadde bakgrunn fra arbeiderklassen, et miljø som var kjent for å være hardt og brutalt. På 

bakgrunn av det var også både mobbing og mangel på vennskap utbredt, samt 

familierelasjoner preget av fravær og mangel på omsorg. Fellesskapsfølelsen kan derfor ha 

vært avgjørende og viktig for noen, mens den for andre kan ha forsterket følelsen av 

ekskludering og utenforskap.  

 

5.0 Litteraturteori  

Siden drabantbyen spiller en svært stor rolle i min oppgave var det viktig for meg å finne 

litteraturteori som støtter opp under forholdet mellom mennesker og steder. Av den grunn var 

det naturlig å legge vekt på stedsteori. Jeg kommer også til å se nærmere på tilknytningsteori, 

fordi oppvekst og identitet er tett knyttet sammen med tilknytning til andre mennesker. 

Tilknytning til sted og mennesker blir dermed essensielt.  

 

5.1 Stedsteori  

Stedet er overalt. Vi lever på steder, vi har sterke følelser knyttet til steder, vi endrer steder og 

vi flytter fra ett sted til et annet. Noen har også egne personlige steder som de søker til for å få 

fred og ro i en hektisk hverdag. Stedet står sterkt i hele vår tilværelse, stedene former oss, og 

vi skaper stedene. Vår identitet er ofte i sterk tilknytning med enkelte steder. Vi har ofte en 

sterk tilhørighet til stedet vi kaller hjem, og stedet vi vokser opp. Stedsteori blir med andre ord 

veldig sentral i denne avhandlingen. Ifølge professor Anne-Marie Mai og forsker Dan 

Ringgaard fra Danmark, gaper stedsteorien over mange områder, alt fra geologi til 

antropologi og arkitektur. Det er altså ikke en teori innen en bestemt vitenskap som er utprøvd 

og forsket på over tid, men heller en samling av teorier som er hentet fra mange ulike områder 

(Mai og Ringgaard, 2015). Dette stadfester hvor viktig stedet er, og hvor omfattende 

stedsteorien er. Stedsteorien er tett knyttet opp mot fenomenologien, men samtidig skiller den 

seg tydelig fra den. Stedet er ikke abstrakt, slik fenomenologien kan være. Stedet er konkret, 

sanselig og forbundet med en grunnleggende betydning for individet. Menneskets liv foregår 

på steder, og vi investerer følelser og mening til stedene vi befinner oss i (Mønster, 2009). 

Interessen for sted og stedets betydning har vokst voldsomt de siste tiårene, grunnen til det er 

kompleks, men det kan blant annet begrunnes med globaliseringen som gjør verden mer 
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uforutsigbar og folket mindre stedbundne enn tidligere. Globaliseringen endrer også stedene 

for oss. Stedets identitet er relasjonell, og globaliseringen krever at vi definerer stedene 

annerledes, mulig endres hele vår forestilling om hva stedet er (Mai og Ringgaard, 2015). 

Samtidig legger Louise Mønster (2009) vekt på at forskere i lang tid har fokusert på mer 

abstrakte elementer som rom og av komplementære tidsbegreper. Også Mønster poengterer at 

stedsteorien får et sterkere fotfeste utover siste del av det 20.århundre. Slik som Mai og 

Ringgaard gir hun også globaliseringen noe av skylden for den forholdsvis nye interessen for 

stedets betydning. Et viktig poeng hos Mønster er at globaliseringen fører til en tydeligere 

indifferens til stedene, og at de betyr langt mindre for oss nå enn tidligere: «Umiddelbart har 

globaliseringen nemlig haft den effekt, at stedernes specificitet og betydning er blevet 

udjævnet» (Mønster, 2009, s.1). Siden handlingen i romanene er lagt til 1950- og 60-årene, 

altså før globaliseringen ble så voldsom som den er i dagens samfunn, legger jeg til grunn at 

stedet betyr mye for karakterene i romanene.  

 Mai og Ringgaard viser også til en teori som er presentert av geografen Tim 

Cresswell. Han hevder at det er tre elementer som må være på plass for å kunne kalle noe et 

sted. De tre elementene presenterer han i sin bok Place: A short introduction (2004). Det 

første er plassering (location), det andre er en fysisk form (locale) og det siste er en 

fornemmelse for stedet (sense of place). I den engelskspråklige delen av verden står 

fornemmelsen for stedet sterkt, og den dekker alle subjektive forbindelser til stedet. Et sted 

oppstår først i møte med et subjekt som sanser, erindrer og har viten om stedet i forhold til 

andre steder (Mai og Ringgaard, 2015). Det subjektive møtet med stedet er også det som er 

mest relevant å forholde seg til når jeg skal knytte dette opp mot tilhørighet og identitet. En 

annen geograf ved navn Doreen Massey, interesserer seg også for fornemmelsen individet har 

for et sted. Hun legger vekt på en historisk spesifikk fornemmelse og dens sosiologiske 

forutsetninger; «A Global Sense of Place» (1994). Massey presenterer en stedsoppfatning som 

er videreutviklet av Cresswells teori. Første punkt er en tett forbindelse mellom stedet og en 

bestemt og klar identitet som individet innehar. Deretter må det være et ønske om å vise 

hvordan et sted har autentiske røtter i historien. Til slutt må det være et behov for klare 

grenser, eller fornemmelsen av disse, som skiller stedet fra resten av verden utenfor. Stedet 

blir også definert av det som befinner seg utenfor grensene, fordi grensene er åpne og alt, 

mennesker, tanker, ideer, etc., kan krysse grensene og bevege seg ut og inn til stedet (Mai og 

Ringgaard, 2015). Det er også en vedtatt sannhet at et sted kan bety noe helt forskjellig fra 

individ til individ. Mange steder vil neppe vekke de store følelsene hos oss, men det er de 

stedene som gir oss de store emosjonene som er viktige i denne sammenheng. Jeg velger å 
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legge mest vekt på det subjektive og individets forhold til stedet, altså det emosjonelle. 

Tilknytningen individet har til stedet avgjør dets betydning. Den emosjonelle reaksjonen kan 

være både positiv eller negativ. Et eksempel på dette er hjemstedet og hvordan vi reagerer i 

møte med vår hjemplass. Hvordan vi har opplevd oppveksten ved hjemplassen er avgjørende 

for hvordan vi vi reagere emosjonelt i møte med den som voksen. På en annen side er det 

subjektivt hvorvidt en oppvekst kan ansees som god eller dårlig, det er mange faktorer som 

spiller inn her.  

 Hjemstedet, eller huset, er et viktig emne for Gaston Bachelards forskning. Bachelard 

utga i 1958 The Poetics of space, der introduserte han topoanalysen, altså stedsanalysen i 

litterær strid mot blant annet psykoanalysen, og i forlengelse av fenomenologien. Der 

psykoanalysen legger vekt på individets forhold til andre mennesker og til seg selv, legger 

stedsanalysen vekt på forholdet mellom mennesket, stedet og tingene. Man kan derfor ikke 

utelukkende se på forholdet mellom menneskene, man må også ta hensyn til stedene de 

befinner seg på, eller har tilknytning til. Forholdet mellom menneskene og stedene må 

studeres gjennom de bildene mennesket skaper av tingene, i Bachelards tilfelle: poesien. Man 

kan derfor si at Bachelard studerer stedet via det imaginære (Mai og Ringgaard, 2015, s. 11). 

Huset, eller hjemmet står sentralt i hans analyse:   

 

Huset er som en krop utenpå kroppen, fordi vi er vokset op i det, og fordi det har 
aflejret sig i vores erindring. Vi har beboet huset, som derfor er blevet en del af vores 
krop og forestillingsverden. Samtidig er huset åbent og i stadig utveksling med naturen 
og universet udenfor (Mai og Ringgaard, 2015, s. 11).  

 

Hjemmet forsterkes derfor som en trygg base som er med på å forme både individet og 

individets forestillingsevne av verden utenfor, og som er med på å forberede individet på livet 

utenfor. Huset, eller hjemmet, er en del av oss og vil prege våre handlinger og tanker. Som 

Bachelard poengterer er det samspillet mellom naturen og universet utenfor hjemmet som 

sammen med huset skaper denne trygge basen. Vi kan derfor legge vekt på hjemstedets 

betydning for individet, og ikke bare huset, eller hjemmet alene. Også Per Thomas (2006) 

legger vekt på hjemstedet som noe med symbolsk verdi for individet. Det kan man blant annet 

se i Markens Grøde av Knut Hamsun (1917), der Sellanrå blir opphøyet som den ideelle 

hjemplassen, og der alle utenfor fremstår som utro rivaler. Dette ekstreme synet på 

hjemplassen er nok ikke gjennomgående, men et godt eksempel på den monogame plass-

ideologien som romantiserer og opphøyer hjemstedet (Andersen, 2006).  
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I kontrast til den monogame plass-ideologien finner vi «Plass-polygami», et begrep 

som ifølge Per Thomas Andersen (2006) ble lansert av den tyske sosiologen Ulrich Bech 

(1997). Det går ut på at man har tilknytning til og elsker to eller flere steder på samme tid, at 

man har en hjemplass og en plass som betyr tilnærmet like mye, et hjem nummer to. Begrepet 

er en del av en teori Andersen står bak, teorien om at identiteten vår er tett knyttet sammen 

med geografien vi beveger oss i. Han skriver blant annet at våre liv er preget av «en sterk 

indre mobilitet i forbindelse med identitetsdannelse og valg av livsbane» (Andersen, 2006, s. 

17). Identitetsdannelsen og den indre mobiliteten kan knyttes opp mot blant annet hvor vi bor, 

hvordan vi bor og hvem vi bor sammen med. Beboerne i drabantbyene kom som nevnt fra alle 

landets kriker og kroker, det er derfor rimelig å anta at plasspolygami er et begrep som er 

passende for flere av drabantbybeboerne. Et sted defineres ut fra det som befinner seg på 

andre siden av grensen, nettopp fordi grensene er åpne. Alt, for eksempel mennesker, tanker 

og ideer, kan forflytte seg over grensene, akkurat det som skjedde ved tilflyttingen til 

drabantbyene. Alle individene som bor på et sted er komplekse, de har ulike historier og 

identiteter, dette er også med på å styrke mangfoldet til et sted. Alle som bor der er med på å 

utvikle og endre stedet over tid. Det spesielle ved stedet defineres nettopp gjennom dets 

utvekslinger med det utenfor (Mai og Ringgaard, 2015). Drabantbybeboerne er avgjørende 

når vi snakker om en felles drabantby-kultur, det er de selv som har dannet denne, og de har 

selv vært med på å definere plassen de bor på. Det har de gjort ved å ta med seg impulser fra 

tidligere steder de har hatt tilknytning til. Drabantbyen representerer mangfoldet og plass-

polygamien.  

Louise Mønster sier at «menneskets behov for en stedlig tilknytning er meget 

fundamental – da, endda så basalt, at man kan tale om, at vores stedsøgen nærmer sig en 

drift» (Mønster, 2009). Dette baserer hun på Ian Nairn som i The American Landscape (1965) 

hevder at vi mennesker har, helt fra fødselen av, et behov for å identifisere oss og ha en 

relasjon til omgivelsene våre. Behovet knyttes opp til det gjenkjennbare og kjære. Vi er 

avhengige av å ha kjente omgivelser rundt oss som vi kan knytte oss til (Mønster, 2009). Den 

grunnleggende trangen til å delta i våre omgivelser slik at vi føler oss hjemme, er ikke noe 

nytt og overraskende. Det vet vi selv ved å kjenne på våre egne erfaringer og opplevelser. 

Behovet for å ha en tilhørighet og en mulighet til å påvirke stedet vi har tilhørighet til er 

viktig. Dette styrker også ideen om hjemmet eller hjemstedet som en trygg base som ruster 

oss for livet som kommer. Selv om voksen kan det være godt å komme hjem til sin 

barndomshjemplass, og det kan samtidig være vel så godt å komme hjem til sitt nåværende 

hjem etter å ha vært på hjemplassen. Samtidig ser vi hvordan mange forsøker å legge et 
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personlig preg på upersonlige plasser, som for eksempel kontorpulten sin (Mønster, 2009). Vi 

trenger å kjenne oss igjen og være aktiv i utviklingen av områdene rundt oss for å trives. Som 

nevnt blir steder til gjennom mennesker og vår evne til å skape atmosfærer der.  

 

5.1.1 Stedet og litteratur 

Det er en tydelig sammenheng mellom stedet og litteraturen. Litteraturforskere har de seneste 

årene begynt å fatte interesse for stedet som fenomen. Men det er langt fra et etablert begrep i 

litteraturteorien. I mange år har man selvsagt analysert litterære verks rom, miljø og 

omgivelser, blant annet gjennom litteratursosiologien. Nå har man også flyttet fokuset over på 

hvordan eksterne forhold springer ut fra en spesifikk stedlig synsvinkel (Mønster, 2009).  

Når vi trekker fram forholdet mellom sted og litteratur, og hvordan vi skal nærme oss 

forholdet mellom dem, viser Mønster til to andre teoretikere. Den første av disse er den irske 

forfatteren og nobelprisvinner Seamus Heany. Han legger vekt på forfatterens tilknytning til 

stedet og hvordan det behandles i litteraturen. Heanys essay «The Sense of Place» fra 1977, 

tar for seg ulike tilnærmingsmåter til stedet. Han skiller mellom en konkret, opplevd, ikke-

lærd og ubevisst tilnærming og en mer abstrakt, lærd, akademisk og bevisst tilnærming 

(Mønster, 2009). I tittelen på Heanys essay ser vi at han legger vekt på «sense», altså en 

fornemmelse av stedet. Begrepet refererer til både det sanselige og det meningsfulle, til et 

konkret, kroppslig inngrep, og en mer abstrakt og intellektuell tilgang (Mønster, 2009). Den 

andre teoretikeren Mønster viser til er Franco Moretti, en italiensk professor i engelsk og 

komparativ litteratur. Moretti er nærmere tilknyttet litteraturkritikken, og er interessert i 

hvordan forskeren undersøker forholdet mellom tid og sted. Morettis bok Atlas of the 

European Novel (1997) handler om hvordan litterær geografi kan ta form i henholdsvis 

«space» i litteraturen og litteraturen i «space» (Mønster, 2009). «Space i litteraturen» lar det 

fiktive elementet dominere, og man konsentrerer seg om hvordan bestemte verk og forfattere 

framstiller et gitt sted. Mens det i litteraturen i «Space» fokuseres på de virkelige og historiske 

stedene (Mønster, 2009). 

 Heaney og Moretti representerer to kjente retninger innen forholdet mellom sted og 

litteratur, men det betyr ikke at det ikke finnes andre innfallsvinkler. Det finnes mange ulike 

måter å studere forholdet mellom litteratur og sted på. Blant annet kan man studere hvordan et 

verk skildrer et gitt sted, eller hvordan et verk har blitt påvirket stedet det har blitt til i. Det 

kan også handle om hvordan litteraturen reflekterer over den nære relasjonen mellom jeget og 

omverdenen, altså hvordan den forholder seg til sin omverden som et sted, eller til jeget som 

et stedlig vesen (Mønster, 2009). Den siste måten å tilnærme seg forholdet mellom litteratur 



30 
 

og sted er essensiell fordi den fokuserer på hvordan mennesket og omverdenen interagerer, og 

den ser på hvordan mennesket forstår seg selv i relasjon med sine omgivelser. Den ser også på 

hvordan disse stedene først blir meningsfylte i møte med mennesket, fordi de er til for 

menneskets bevissthet (Mønster, 2009). Det er ingen tvil om at litteraturen er et særlig godt 

egnet medium til å fremme refleksjon rundt dette forholdet. Som en konsekvens av 

globaliseringen og urbaniseringen ser vi også hvordan forfatterne igjen trekker fram naturen 

som et sted som skaper fred for individet, og som er en kontrast til byenes bråk og larm. Det 

igjen viser hvor tett litteraturen er knyttet opp mot naturen og det naturlige.  

 

5.2 Tilknytningsteori  

 En av de mest anerkjente innenfor det psykoanalytiske feltet er barnepsykiater og 

psykoanalytiker John Bowlby (1907 – 1990). Innenfor menneskets ubevisste sjeleliv har han 

valgt å forske på barn og deres tilknytningsevner. Den britiske psykiateren står bak den 

anerkjente tilknytningsteorien, og han har i lang tid har forsket på barn og deres forhold til 

omsorgspersonene. Sentralt i forskningen stod forholdet mellom barn og voksne, og hvordan 

barna oppretter og opprettholder tilknytning til de voksne. Forholdet mellom barn og foreldre, 

har ifølge Bowlby mye å si for deres sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling. Gjennom 

denne forskningen kom han fram til begrepet «sikker base». Barn som opplever å ha en sikker 

base hos sine primære omsorgspersoner vil ha lettere for å forlate basen for å utforske verden 

utenfor. De er trygge på at de kan returnere til den sikre basen dersom de føler seg utrygge, og 

de føler derfor en større frihet til å utforske og leke utenfor. Barn som ikke har en trygg base 

vil i mye større grad føle en form for avhengighet av sine primære omsorgspersoner, og de vil 

føle seg utrygge og redde dersom de må forlate den sikre basen. Barn som ikke opplever en 

sikker base vil sjeldent forlate den frivillig (Bowlby, 1990). Foreldrenes, eller andre primære 

omsorgspersoners viktigste rolle er å være en omsorgsgiver, gode omsorgsgivere hjelper 

barnet med å regulere behovet for å være nær den trygge basen. Det gjør omsorgsgiveren ved 

å gi barn nærhet når de har behov for det, men også avstand til å utforske når det trengs. 

Dersom barnet vet at omsorgsgiveren er tilgjengelig, vil det også tørre å forske mer. 

Tilknytningsteorien er ikke bare velegnet for å kartlegge atferdsmønstre hos babyer og 

småbarn, den egner seg også for å forstå handlingsmønstrene til unge og voksne. 

Tilknytningsteorien vektlegger menneskets iboende og naturlige evner til å knytte 

emosjonelle bånd til andre mennesker. Grunnelementet er iboende mennesket fra de blir født 

og helt til de dør. Menneskets evne til å knytte emosjonelle bånd kan likevel variere. Evnen 
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regnes som et vesentlig trekk ved effektiv personlighetsfunksjon og som en del av psykisk 

sunnhet (Bowlby, 1990). Som nevnt tidligere er det spedbarnets umiddelbare emosjonelle 

tilknytning til sine omsorgspersoner som er det første og sterkeste båndet. Dette båndet vil 

vedvare gjennom barne- og ungdomstiden og fortsette gjennom voksenlivet. Bowlby hevder 

at de emosjonelle båndene er en del av de naturlige urinstinktene til mennesket, på samme 

nivå som mat og sex. Grunnen er at de emosjonelle båndene skaper en form for trygghet og 

gir beskyttelse, de er altså en overlevelsesfunksjon (Bowlby, 1990). Den sikre basen er 

avgjørende for at barn blir trygge og for at de skal utforske verden og bli sunne individer som 

knytter bånd til andre mennesker rundt seg. At den første relasjonen de bygger, til foreldrene 

er viktig for at de senere i livet skal være i stand til å bygge gode relasjoner til andre 

mennesker. Tilknytningsteorien er derfor sentral når man skal undersøke forholdet mellom 

barn og deres foreldre, og hvordan forholdet er med på å forme barna videre i livet. 

 

6.0 Barnet som forteller  

Både i Skyskraperengler og Seierherrene er det barnet som forteller historien. Handlingen 

foregår gjennom barnets perspektiv og det er barnets opplevelse av omgivelsene som 

dominerer. I Seierherrene følger vi riktignok Rogern fra han er barn til han blir ung voksen, 

men det er hele veien hans perspektiv som blir presentert, og siden han er barn/ungdom store 

deler av romanen er dette et perspektiv det er viktig å se nærmere på konsekvensene av dette.  

Selv om romanen i stor grad kan oppleves som selvbiografisk, eller at de i det minste bærer 

preg av å være det, er det viktig at vi skiller mellom forfatter og forteller. Det er altså en 

dobbelthet som på påpekes her: begge verkene er ført i pennen av voksne forfattere, men 

fortelleren er et barn, og det er barnets perspektiv som driver historien. Det er også en 

tilbakeskuende fortelling som baserer seg på minner og egen hukommelse, og forfatteren ser 

tilbake på sine opplevelser. Bøkene er altså ikke selvbiografiske, men bygger absolutt på 

forfatternes egne erfaringer. Vi må også se på målgruppen og hvem romanene er tenkt for. 

Seierherrene er en stor roman med et komplekst innhold, som mest sannsynlig er rettet mot en 

voksen, erfaren leser. Språket er også avansert og kan gjøre lesingen utfordrende for mange. 

Skyskraperengler er mye kortere og har en enklere oppbygging, her er også språket mer naivt, 

noe som kan forsvare at yngre, mer uerfarne lesere vil ha glede av romanen. Min konklusjon 

er likevel at romanene i all hovedsak er myntet på voksne lesere som gjenkjenner tidsepoken 

handlingen foregår i, og som verdsetter identitet og oppvekst som tema. For mange voksne 

lesere vil romanene vekke nostalgi og gjenkjennelse. 
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 At fortelleren er et barn, er et viktig grep forfatteren har gjort. Det er ikke noe som det 

vanligvis blir gjort et poeng ut av i narrative analyser, men når tema er oppvekst og identitet 

er det et smart trekk av forfatteren. Innfallsvinkelen blir dermed troverdig, og handlingen vil 

føles ekte. Likevel vil man som leser sitte med en følelse av å gå glipp av viktige elementer, 

for det kommer tydelig fram at barna har en annen oppfatning av verden enn de voksne, de 

opplever verden ulikt og er mer naive. Særlig blir dette tydelig når barnet, eller fortelleren, 

ikke får vite alt i spesifikke situasjoner, men gjør seg opp en tolkning basert på stemningen og 

fragmenter av samtaler de overhører. Et godt eksempel på dette er når moren til Siri i 

Skyskraperengler er syk. Det kommer aldri helt tydelig fram hva som feiler henne, men på 

bakgrunn av noen bruddstykker barna får med seg, så får man likevel en anelse. Barna vil 

aldri være en fullverdig del av voksenlivet, og det vil leseren oppleve som utfordrende. 

Mottakeren må selv tolke basert på de fragmentene som kommer fram gjennom barnets 

opplevelse av en gitt situasjon. Andre faktorer man må ta hensyn til når man leser en roman 

der fortelleren er et barn, er at leseren må tro på fremstillingsformen. Er det realistisk at et 

barn formidler dette? Er språket troverdig? Dette er viktige forutsetninger for kontrakten 

mellom avsender og mottaker. Professor og litteraturviter Jakob Lothe mener det er tre trekk 

som vitner om en upålitelig forteller: 1) fortelleren har ikke tilstrekkelig innsikt i det han eller 

hun forteller, 2) fortellingen blir subjektiv som følge av fortellerens personlige engasjement, 

eller 3) fortelleren representerer tilsynelatende et annet verdisystem enn det den samlede 

diskursen representerer (Lothe, 1994, s. 36). Med tanke på det første punktet, syns jeg både 

Tove og Rogern viser god innsikt i det de forteller om, og de er troverdige som fortellere i så 

henseende. Punkt to, derimot, kan være noe mer utfordrende for begge parter. At fortellingen 

er subjektiv, kan være et nødvendig onde når tema er deres egen oppvekst, men kan det føre 

til at man står overfor en upålitelig forteller? Det er vanskelig å konkludere med et entydig ja 

eller nei her, men selv om engasjementet er stort, er likevel språket tilpasset og referansene 

enkle. Jeg velger derfor å forholde meg til fortelleren som troverdig og pålitelig.  

Den danske litteraturprofessoren Morten Nøjgaard har i sine verk Litteraturens 

univers. Indføring i tekstanalyse (1979) og Det litterære verk (1995) systematisert ulike 

kommuniserende aktører og gjennomgått mottakerinstansen. I Nøjgaards 

kommunikasjonsmodell finner vi det litterære verket i midten, avsender og mottaker er 

plassert på hver sin side av verket. Han understreker også viktigheten av å skille forfatter og 

forteller fra hverandre, og peker på flere stemmer som kommer til uttrykk i en tekst. Han 

mener vi hører følgende stemmer: 1) forfatterpersonen, 2) fortelleren, eller 3) både forfatteren 

og fortelleren (Nøjgaard, 1995, s. 139). Forfatterpersonen vil være en forteller som forteller en 
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historie uten at det nødvendigvis er personlige forhold som ligger bak. Dersom det er 

fortellerens stemme som er tydelig vil det vises gjennom en jeg-forteller som forteller i eget 

navn. I det siste eksempelet viser Nøjgaard til at begge stemmene er tydelige tilstede. For 

eksempel gjennom rammefortellinger, metakommentarer også videre. I både Seierherrene og 

Skyskraperenglene er det tydelig at det er fortelleren som er stemmen som er tydeligst. Begge 

fortellingene er i jeg-form og med eget navn. Det er Tove og Rogern som forteller og 

formidler historiene sine. Nøjgaard ser på en roman med jeg-forteller som en forlengelse av 

monologen. Det er altså slik at barnet eier fortellingen og forteller i sitt navn, selv om vi er 

klar over at det er en voksen forfatter som står bak historien. Man kan derfor diskutere om det 

er jeg-personene (Tove og Rogern) som representerer forfatterne, eller motsatt. Jeg vil nok i 

stor grad argumentere for det første. Jacobsen og Nilsen har valgt Tove og Rognern som 

formidlere av historien, også kan man sette spørsmålstegn ved historien som fortelles tilhører 

Tove og Rogern, Jacobsen og Nilsen, eller alle sammen?  

 Både Skyskraperengler og Seierherrene er jeg-fortellinger som snakker direkte til 

leseren i en «du-form». Det er mange direkte henvendelser til leseren i begge romanene, og de 

henvender seg tydelig til mottakeren for å oppnå en dialog, eller enighet. Et godt eksempel på 

det ser vi i første setning i del to av Seierherrene: «Jeg veit ikke riktig hvordan jeg skal 

fortelle denne historien, for jeg har ennå ikke skjønt hva som skjedde, egentlig, sånn som du 

skjønner at hvis du fiker til en eller annen, så slår’n igjen, eller han stikker av.» (Jacobsen, 

2014 s. 267). Den direkte talemåten skaper en kontrakt mellom forteller og leser, og fører til 

et tettere og mer bindende forhold enn det ville vært ved en generell gjenfortelling av 

oppveksten. «Jeg-et» i romanen blir derfor svært tydelig, og i tillegg til den direkte kontakten 

med leseren, er det en introspeksjon der «jeg-et» er i dialog med sine egne tanker og 

refleksjoner.  Den direkte talemåten og spørsmålene som blir stilt er med på å underbygge et 

barns kontaktsøkende natur, og behov for voksenkontakt. Den tydelige henvendelsen kan også 

være med på å forsvare en tolkning av romanens målgruppe, som en voksen leserskare som 

har opplevd en lignende oppvekst. Den kameratslige tonen skaper en gjensidig gjenkjennelse 

av historien, en form for «du vet»-stemning. Dette premisset er også viktig for å få frem den 

nostalgiske følelsen hos leseren.  

 

6.1 Fortellerteknikk i romanene 

I Seierherrene er det den muntlige og direkte tonen som er den gjennomgående 

fortellerteknikken. Historien fortelles gjennom Rogern som i starten av vår del er 11 år 
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gammel. Det er hans perspektiver som i stor grad er dominerende. Likevel er det noen 

passasjer som fremstår som modne og reflekterte, det er derfor tydelig at forfatteren er en 

voksen person som har en viss avstand til det som blir fortalt. Altså, er det tydelig at forteller 

og forfatter her er blandet sammen. Boken er ikke uttalt selvbiografisk, men forfatteren har 

helt åpenbart hentet inspirasjon fra egen oppvekst, derfor er det ikke unaturlig at disse to 

rollene glir over i hverandre og utfyller hverandre. Tonen preges også av en del introspeksjon 

og undring. Fortelleren og forfatteren er opptatt av å skape en relasjon til leseren. 

Introspeksjonen fører til en mer voksen tone, men samtidig er det ofte en naivitet bak disse 

passasjene. Et godt eksempel på dette ser vi når Rogern reflekterer over sin egen rolle i 

samfunnet: «For når du er gutt, må du kunne løpe, starte på en femøring og løpe, et menneske 

som ikke løper er ingen gutt. Løpet, som boksingen, er arbeiderklassens idrett; den sosiale 

heisen.» (Jacobsen, 2014, s. 425-426). På samme tid er det ikke sikkert at en gutt på 11 år har 

et så bevisst forhold til klasseskiller og hva som ligger i Rogerns uttrykk: «den sosiale 

heisen». Sosial mobilitet er et komplekst begrep og ikke noe barn vanligvis hverken forstår så 

mye av eller bryr seg særlig om. På en annen side er det ikke uvanlig at unge gutter er opptatt 

av idrett og sport, og at de ser hvordan det er med på å definere sosiale klasseskiller. En 

overvekt av betraktningene og observasjonene er likevel preget av et barns utgangspunkt. Det 

kommer også tydelig fram når Rogern opplever noe knyttet til sanser, følelser og store 

øyeblikk, som da Rogern og storebroren Jannik hadde kommet på andre og første plass i det 

tradisjonelle løpet på feriehjemmet i Enebakk:  

 

Vi går sammen over brua med ølkassa mellom oss, jeg kjenner det gynge under 
føttene, kjenner det varme slitte treverket under de ømme fotsålene, hører knirkinga og 
sveivinga i de svære wirene, vi smiler, fattern med ansiktet vendt mot mengden, finner 
muttern og Jannik og Harald og måker seg gjennom, stirrer på Jannik, tar tak i huet 
på’n og dreier det mot seg. Ler. Jannik ler. Det er helt utrulig. Jeg får gåsehud bare jeg 
tenker på det.» (Jacobsen, 2014, s. 293).  

 
Slike øyeblikk gjør ofte stort inntrykk på et barn, sansene blir forsterket, og detaljene blir 

dertil forsterket og brent fast i minnet. Slike detaljer kan være vanskelige å få tak på når man 

har retrospektive tilbakeblikk, men med en gang man er del av noe som oppleves som stort vil 

sansene forsterkes og minnet blir sterkere. Detaljer som lukt og lyder fremheves, det er også 

med på å fremheve minnet og opplevelsen. Det er også slike ting som barn husker. 

Fortellermåten i denne passasjen styrker barnet som forteller gjennom den sterke opplevelsen 

og minnene som følger. 
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 Fortellerstemmen i Skyskraperengler fremstår som naiv og barnslig, det er korte og 

konkrete beskrivelser og observasjoner som gjøres av et barn. Her er det et tydelig at 

handlingen er inspirert av forfatterens egne erfaringer og oppvekst. Til tross for at forfatteren 

er godt voksen, fortelles historien av et barn, nemlig Tove på 12 år. Det er ikke mange 

kompliserte og tunge, filosofiske tankerekker, men enkle og konstaterende bemerkninger. Det 

er en personalforteller, og jeg-personen deler tanker og opplevelser fra sitt perspektiv. Det 

naive språket er preget av et barns perspektiv, og det kommer aller best til syne når Siris mor 

er syk, og barna selv konstruerer et sykdomsbilde basert på de få tingene de får med seg. Det 

blir derfor en sannhet med modifikasjoner som barna forholder seg til. De voksnes tanker og 

perspektiver kommer ikke til syne, og det er barna som forteller om opplevelsene de har i 

fellesskapet. Klassiske barneperspektiver på hva de voksne bedriver kommer stadig til syne, 

de halvveis sannhetene de blir fortalt, alle historiene de dikter opp basert på det lille de får 

inntrykk av, og hvordan de frykter at det skal skje store endringer basert på hvisking og 

mumling blant de voksne. Språket preger også fremstillingen, det er et begrenset ordforråd, og 

feilaktig ortografi. «Jeg reiser meg urolig. Menstruasjon. Blod. Eggstokker. Overgangsalder. 

Damegreier. Jeg vil ikke vite, vil ikke ha sånt innpå meg. Samtidig som et usynlig bånd 

trekker meg mot det, nærmere og nærmere. Mot min vilje.» (Nilsen, 2010, s. 102). Det er 

forfatteren som velger forteller og perspektiv, og fortelleren i Skyskraperengler er altså 

implisert og har til dels begrenset viten. Det er likevel en episk fortelling, en roman, men alt 

det innebærer av virkemidler og prinsipper. Et godt eksempel på det er hvordan fortelleren, 

Tove, bruker sansene sine for å formidle sine opplevelser: «Alle leiligheter har sin lukt. Hos 

Rita lukter det kamfertrekiste som faren har tatt med fra Østen. Hos Siri lukter det våte bleier. 

Hos oss lukter det ikke annet enn «hjemme.» Her stinker det møllkuler og Norsk 

Folkemuseum.» (Nilsen, 2010, s. 81). Sansene, og særlig luktesansen er en viktig del av 

minnet og hukommelsen. Det er ikke uvanlig at glemte minner kommer tilbake i det man 

kjenner en spesiell lukt, lukten er med på å forsterke inntrykket slik at det vil komme tilbake 

igjen dersom man lukter den samme lukten. 

 Selv om det er barnet som forteller historien i begge romanene er fortellertekniken 

svært ulik. Først og fremst er Seierherrene en mye større historie, den strekker seg over 

hundre år og tar for seg utviklingen til en hel slekt. Rogerns historie vektlegges spesielt, men 

også historien han forteller strekker seg over flere tiår. Vi er med på en reise der Rogern 

utvikler seg fra å være en usikker ung gutt som vokser opp i drabantbyen til å bli en voksen 

mann som stifter sin egen familie. Skyskraperengler er derimot en mye kortere roman, og 

handlingen er lagt til våren og sommeren 1959, med noen retrospektive tilbakeblikk. 
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Skyskraperengler er en enkeltstående roman som tar for seg en konkret sommer. Seierherrene 

er skrevet med et mer modent språk, og har en innsikt som viser refleksjon og kunnskap som 

beherskes av voksne. Romanen henvender seg også til leseren på en konkret og kameratslig 

måte, med fraser som «husker du» og «du vet». Skyskraperengler inviterer ikke leseren med 

på samme måte, men er en ren subjektiv jeg-fortelling med personal synsvinkel. Det har for så 

vidt Seierherrene også, men her er fortelleren noe mer allvitende. Selve 

setningsoppbyggingen er veldig ulik i de to romanene. I Seierherrene er 

setningsoppbyggingen lange og komplekse, myntet på en voksen leser som behersker 

skrivemåten. Skyskraperengler er preget av kortere og konsise setninger, språket er også 

enklere her. Et eksempel på setningsoppbygging og språk i Skyskraperengler lyder slik: «Men 

nå kom vi, og ingen visste hvilke nisser vi hadde med på lasset. For her skulle det blir plass til 

tusenvis av etterkrigstidas hussøkende skarer. En hel by for seg, flunkende ny og moderne.» 

(Nilsen, 2010, s. 5). Det er setninger som hovedsakelig består av to leddsetninger, eller en 

hovedsetning. Språket er presist. Et eksempel på setningsoppbygging fra Seierherrene ser slik 

ut:  

Håret er ikke så verst heller, jeg er nødt til å slenge litt på huet for å få det ut av øya, 
møter Tredve Grorud, Stokken, Kina, Ost – nå med lengre hår enn noen annen – på 
Årvollsenteret og slår følge opp Østerheimsveien, forbi Heimen, Skeidbakken og opp 
på Fjellet, der vi sitter i ring, førti, femti ungdommer fra drabantbyene rundt omkring, 
kuler’n med en rev eller et par pils. (Jacobsen, 2014, s. 492). 
 

Sitatet er et godt eksempel på en lang setning som inneholder mye informasjon, og har en 

veldig typisk oppbygging, romanen tatt i betraktning. Jacobsen har en veldig gjenkjennelig og 

fortellende stil gjennom hele romanen, og er dermed noe tyngre i oppbyggingen enn det 

Skyskraperengler er. Jacobsens skrivestil kan sees som mer impresjonistisk enn Nilsens. 

Jacobsen fremstiller subjektive inntrykk i et hurtig tempo, og skildringene er preget av 

konstant bevegelse. Dette ser vi tydelig i eksempelet ovenfor «… slenge på huet … slår følge 

opp … opp på fjellet … rundt omkring … (Jacobsen, 2014, s. 492). Det er mange beskrivelser 

og inntrykk som ikke forklares på noen måte. Nilsen sin skrivestil er derimot mer preget av 

sanser og følelser. Toves stadige kamper med seg selv i møte med handlinger som utfordrere 

hennes moralsk, er eksempler på det. Nilsens skrivestil er ikke direkte ekspresjonistisk, men 

kan absolutt sees på som en motvekt mot den hurtige skrivestilen til Jacobsen, i form av at 

den i noe større grad kobler den indre virkelighetsoppfatningen med det ytre.  
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7.0 Analyse av stedet  

Sentralt i denne avhandlingen står «stedet», eller mer presist vår tilknytning til «stedet». 

Særlig interessant er det å se hvordan stedet er med på å forme oss, og hvordan vi tilpasser oss 

stedet. Drabantbyen er et sentralt sted for karakterene i romanene jeg tar for meg. For noen av 

karakterene fungerer drabantbyen som et trygt fellesskap, mens det for andre gjør livet enda 

verre enn det opprinnelig var. En tilknytning til stedet kan være både positiv og negativ. Vi 

ser eksempler på barn som opplever en oppvekst preget av fellesskap og vennskap, vi ser folk 

som forsøker å rømme fra drabantbyen, utenforskap og lengsel. Et tydelig skille ser vi hos 

barna og de voksne i romanene. Det er flere voksne som er kritiske til drabantbyen enn barn. I 

seg selv er ikke det overraskende, da barn ofte ikke innehar den kritiske tankegangen voksne 

gjerne har. Dette kommer særlig godt fram fordi historien fortelles gjennom barnas 

perspektiver, og det er nostalgien fra forfatternes oppvekst som trolig kommer til syne. Av 

den grunn presenteres stedet mer positivt enn realitetene kanskje er, slik man ofte ser tilbake 

på barndommen som idyllisk og harmonisk. Samtidig er det viktig å huske at mange av de 

voksne hadde tilknytning til andre steder, de var «plass-polygame», i tillegg til at de så tilbake 

på en barndom som var helt annerledes enn den «moderne» oppveksten deres barn opplever. 

Å være plasspolygam vil si at man har tilknytning til mer enn ett sted. Man elsker rett og slett 

to, eller flere, steder på samme tid, og stedene betyr tilnærmet like mye for oss (Andersen, 

2006). Dette gjelder i all hovedsak de voksne i drabantbyen, men det kan også gjelde noen av 

barna som husker oppveksten fra andre steder i landet. Likevel kjenner barna drabantbyen 

som sitt primære oppvekststed, og dermed blir tilknytningen til stedet mye sterkere hos dem. 

Til tross for dette blir vi også kjent med andre syn på drabantbyen, ikke alle kjenner på den 

sterke fellesskapsfølelsen og tilhørigheten. Det spenner fra idyll, lek og harmoni til selvmord, 

kriminalitet og sykdom.  

 

7.1 Seierherrene 

For på fredag myldrer det av unger som hopper paradis og tau og kaster på stikka og 
fedre som parkerer bilene sine og vasker dem, hvis det er pent vær, fedre som er i godt 
humør over at uka er nesten over og stanser opp ved siden av en annen far som akkurat 
har parkert sin bil og åpner kanskje panseret og sier noe om «manufalen» eller 
«plugga» eller «dysa» og andre mystiske, men hyggelige ord mens de smiler og har 
god tid før de går opp til konene som venter med middagen, men som er ekstra 
tålmodige i dag, der de står på balkongen, mens potetene ligger i senga og kjøttkakene 
står i ovnen, og snakker med en annen mor på balkongen ved siden av som også har 
poteter i senga og som røyker en røyk i solskinnet mens de ser ned på mennene sine 
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som sier «plugga» og «manufal» til hverandre og kanskje til og med vinter opp til 
damene før de soper til seg de ungene som tilhører akkurat dem og sier: - Nå er det 
middag, unger. Vi må’kke la muttern vente med maten. Og med en gang middagen er 
over får du gå ut igjen og du kan fortsette å kaste på stikka (…) (Jacobsen, 2014, s. 
308). 

 

Sitatet fra Jacobsens Seierherrene er et godt eksempel på samholdet som presenteres i 

drabantbyen. Et fellesskap blant barna, blant fedrene og blant mødrene – blant familiene som 

bor der. En form for solidaritet og en følelse av at man har noe likt, og at dette er verd å ta 

vare på. Denne formen for oppvekst ser ut til å gi barna trygghet og en felles identitet, på godt 

og vondt. Følelsene av fellesskap kan også komme som et resultat av at man opplevde 

motstand fra dem utenfor. Fredagen løftes i eksempelet fram som en spesielt fin dag, en 

følelse som ikke er helt ukjent for oss i dag heller. Rogern er forteller, og det er han som 

forteller om sin opplevelse av fredagen i drabantbyen, og som barn. Sitatet viser godt hvordan 

Rogern skildrer tilværelsen ut fra sitt perspektiv, et barns naivitet og opplevelse av noe 

hverdagslig og enkelt.  

I Seierherrene er det ikke bare drabantbyen som er et viktig sted. Hjemplassen til 

Rogerns mor er også en viktig del av hele familieidentiteten. Moren har med seg sin 

hjemplass fra Helgelandskysten inn i hjemmet på Årvoll, i form av verdier og holdninger. 

Men det er ikke sånn at hjemplassen idylliseres på en slik måte at den nye hjemplassen ikke 

verdsettes. Familien kjører hjem til hennes hjemplass for å feriere på sommeren, og bilturen er 

med på å definere forholdet moren har til barndomshjemmet og det «nye» hjemmet: «(…) til 

muttern våkner igjen ved Majavatn og snakker normalt Oslomål igjen, og er rolig og gleder 

seg til å komme hjem. For hjemmet hennes er også Oslo og Årvoll og Ungdommenes 

Selvbyggerlag.» (Jacobsen, 2014, s. 422). Å være plasspolygam er utfordrende, fordi man har 

tilhørighet til minst to steder på samme tid. Gjennom morens todelte lengsel blir 

plasspolygamien til en viss grad overført til barna. For eksempel velger Harald, storerbroren 

til Rogern, å flytte tilbake til morens hjemplass på Helgelandskysten. Handlingen kan sees 

som en form for protest mot drabantbyen og miljøet der, men vitner også om en tilhørighet til 

morens hjemplass. Han søker seg tilbake til det hardtarbeidende, enkle og rurale som en 

protest mot det han anser for å være et moderne samfunn i drabantbyen. Bakgrunnen til de 

voksne beboerne i drabantbyen er altså sentral, den påvirker barna og deres oppvekst, og den 

er med på å forme bomiljøet og fellesskapet på en helt spesiell måte. Det plasspolygame 

kommer veldig lett til syne i følgende sitat: 
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 (…) historien vår, alle kompisene, alle vi ble kjent med, ikke fordi vi likte dem ved 
første øyekast, men fordi de var der, i blokka ved siden av, i klassen vår, født av en 
nordlending, eller av en bonde fra Flisa, en arbeider fra Sagene eller Meråker – et eller annet 
menneske som av en eller annen grunn ikke fant å kunne fortsette der det var vokst opp, som 
muttern, men trakk inn til byen for å starte på nytt, løfte seg sjøl etter håret, ut av krigen og 
fattigdommen, ut av historiens trauste grep om dem som skaper verdiene, oppover, gi ungene 
sine flere muligheter enn de sjøl hadde (…) (Jacobsen, 2014, s. 316-317) 
 

Det vitner om at familiene kom fra mange ulike steder, og de har med seg historie og 

drømmer. Sitatet viser også til et fellesskap som kommer til uttrykk i Rogerns bruk av vi-

form. Vennskap oppstod ikke nødvendigvis på grunn av gjensidig interesse for hverandre, 

men fordi man var tilgjengelige for hverandre. Det vitner også om et eget samfunn mellom 

barna, at deres fortid og bakgrunn ikke var like viktig for dem som det kanskje var for de 

voksne. Det var likevel et hierarki, eller en form for rangering innad i barnas eget samfunn, 

men den hadde ikke nødvendigvis så mye med bakgrunnen deres å gjøre. Det kan for 

eksempel handle om uheldige talemåter, utseende eller andre heldige og uheldige laster som 

lå til grunn for rangeringen i hierarkiet.  

I Seierherrene ser vi flere eksempler på at det moderne harmonerer bedre med 

menneskene enn det naturlige. Det er i hovedsak et resultat av at romanen i større grad enn 

Skyskraperengler viser en utvikling og teknologiske ringvirkninger i samfunnet. Den store 

endringen ser vi tydelig når familien er på ferie: 

 

Muttern likte seg ikke noe særlig på feriehjemmet ved Lysern, for det var mer å gjøre 
her i den trange hytta enn hjemme i leiligheten i borettslaget på Årvoll, hun måtte 
vaske opp i ei lita balje og vaske klær til oss gutta, varme vann på et lite primusapparat 
som sto på ei hylle innafor døra (…) (Jacobsen, 2014, s. 267-268). 

 

Sitatet viser en tydelig kontrast mellom det moderne, funksjonelle og lettstelte hjemmet i 

drabantbyen, idealet for boligplanleggerne i etterkrigstiden, og det tungrodde og 

bakstreverske hjemmet før krigen. Altså ser vi en konflikt mellom natur og kultur hos 

mennesket. Utviklingen som raser fremover, og som er svært velkommen, men som preges av 

et savn tilbake til tiden da ting var tyngre og mer fysisk, men samtidig enklere. Det ser vi 

tydelig når Rogern erindrer, «Når jeg skal være helt ærlig, så trur jeg forresten ikke muttern 

hadde det så verst heller, hun lo ihvertfall mer her ute enn inne i borettslaget i byen» 

(Jacobsen, 2014, s. 269). Så et slikt bomiljø ville også oppleves som nostalgisk og fysisk 

tilfredsstillende. Nå hører det også med til historien at Rogerns mor, Marta, har vokst opp 

under harde kår i Nord-Norge, og på den måten er vant med hardt arbeid. Selv om det er 
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krevende, er det også noe hun er kjent med, noe som faller henne naturlig. Kanskje også noe 

hun verdsetter og savner. Man kunne ikke være noen dårligere husmor selv om man var på 

ferie, og til tross for at det var hardt arbeid, var det også en form for lengsel etter enklere, men 

tøffere tider.  

 Lojaliteten til drabantbyen var ikke alltid like sterk selv om tilhørigheten og 

fellesskapet var det. Og selv om mange opplevde en positiv utvikling ved å bosette seg der, 

var det mange som lengtet seg til andre steder, som så på drabantbyen som et steg på vei til 

drømmen. Her kan vi se hvordan drabantbyen for noen ble et steg på veien mot målet: 

 

Det finnes også de som ikke har noen tilhørighet i borettslaget, usynlige sovere som 
ikke deltar i den sosiale smeltedigel, som jobber seint med et eller annet ubestemmelig 
intellektuelt, er vennlig uinteresserte, diskrete, de bor her bare «foreløpig» (…) 
Dessverre er det også noen som har kjøpt seg tomt på Lørenskog, men som aldri får 
råd til å bygge, som snakker om at snart skal de bygge på Lørenskog – der er det mye 
bedre enn her, byggetegningen er snart klare, fin utsikt… (Jacobsen, 2014, s. 404).  

 

For mange var nok ikke drabantbyen en drøm, men et springbrett. Dette kan sees i 

sammenheng med ønsket om sosial mobilitet som mange opplevde i etterkrigstiden. For andre 

var det en etterlengtet bolig, et hjem. Noen ble nok også påvirket av kritikken utenfra, og at 

det ble mye tyngre enn det som var forespeilet. Både med tanke på infrastruktur, og på grunn 

av utfordringene i miljøet som skulle prege drabantbyene i årene framover. Som sitatet viser 

var det flere som ønsket seg en større bolig, og ikke en leilighet. Drømmen var enebolig eller 

villa, men den drømmen var uoppnåelig for mange, og det var nok en del som ble sittende 

igjen i drabantbyen uten mulighet til å komme seg videre. Noen ble igjen frivillig, andre 

ufrivillig. Det kan igjen ha ført til depresjoner og utenforskap. Dette kjenner også Rogern på. 

Selv om hans familie ikke har et tydelig ønske om å flytte vekk fra drabantbyen, opplever han 

kritikken mot drabantbyen som blir sterkere og sterkere. Han er også med på å kritisere 

drabantbyen fra innsiden, og har ingen problemer med å sette fingeren på hva som er de store 

utfordringene den står ovenfor: 

 

Jeg har brukt ordet «tragisk» flere ganger her, og man kan jo spørre seg om alle 
drabantbybeboere er tragiske, ulykkelige på bunnen, eller i hvert fall ulykkeligere enn 
andre mennesker, og det er de, selv om det er en svært beskjeden tragedie, for på tross 
av stedets opprinnelige identitet som oppfyllelsen av arbeiderklassens drøm, et dette 
likevel ikke «målet» i deres liv, slik en villa, en bondegård eller en herskapsleilighet 
på Frogner med en viss nøkternhet kan sies å være målet i en nordmanns liv. Nei, man 
er underveis når man bor i drabantbyen, ikke bare ungene, men også foreldrene; 
virkeligheten er bare så klønete innrettet at man først må tilbringe noen år her i 
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kaninburene (for å samle krefter kanskje, penger, utdannelse, mot, muligheter … hvem 
vet) som igjen bringer oss tilbake til det tragiske, nemlig det at menneskene, også 
norske arbeidere, før eller seinere, som regel kommer til den sure innsikt at «veien» får 
nok bli «målet» likevel, hvis vi skal være ærlige og skitt au, så ille er det da heller ikke 
her, og så fine er vi da heller ikke, at vi trenger en Frognerleilighet (Jacobsen, 2014, s. 
411-412).  

 

Dette sitatet bekrefter mange av tankene fra det forrige sitatet, men det vitner også om en 

selvinnsikt hos Rogern, en bevissthet om at drabantbyen for mange er utfordrende og 

vanskelig. Det er naturlig for mange av beboerne at de ønsker seg videre, de ønsker seg noe 

mer. Men ofte må man ta til takke med hva man faktisk har tilgjengelig også, og gjøre det 

beste ut av det. Som Rogner sier, «så fine er vi ikke på det», og «så snobbete» er vi ikke 

(Jacobsen, 2014).  

Tilhørigheten til et sted vil alltid bli sterkere når man er borte fra det stedet man har en 

tilknytning til. Som barn opplever Rogern å få seg en kompis på feriehjemmet Stein og Jord i 

Enebakk, Gunnar. Gunnar er ikke fra drabantbyen og Rogern opplever å få et nytt syn på 

verden gjennom sin nye venn. De to velger å holde kontakt: «(…) slik at da ferien er over, 

holder vi kontakten, selv om vi bor et godt stykke fra hverandre, bare det er en sjeldenhet i 

drabantbyen som, går det også opp for meg nå, kanskje bare er en liten del av verden, et 

lukket system, og kanskje ikke engang særlig viktig» (Jacobsen, 2014, s. 458). Han får et 

annet perspektiv på drabantbyen, og ser hjemplassen fra Gunnar sitt synspunkt, fra et utenfor-

perspektiv. Han skal flere ganger oppleve å få endret sine perspektiver i møte med verden 

utenfor drabantbyen, blant annet når han blir tenåring får han seg en kjæreste, Laila Rauland. 

Rogern og Laila blir enige om å reise på ferie sammen. Planen er interrail gjennom Europa, de 

er unge og eventyrlystne, planene er få og foreldrene kommer med sine formaninger. Allerede 

når de skal reise fra Oslo merker vi hvordan tilhørigheten til Oslo og drabantbyen – her 

representert av faren – er tilstede: «Fattern på perrongen med henda i lomma på den nye 

firmajakka. Hvorfor synes jeg det er trist? Hvorfor synes Laila aldri sånne ting er triste? Jeg 

aner ikke, men det irriterer meg (…)» (Jacobsen, 2014, s. 550). Denne erkjennelsen av det 

triste ved å forlate faren på perrongen i Oslo henger i hele turen, og gjør at Rogern er i dårlig 

humør. Det er første gang Rogern forlater familien sin på den måten, første gang han reiser på 

ferie fra familien. Faren på perrongen som blir stående igjen når toget går vitner om at Rogern 

innser at livet hans utvikler seg i en ny retning, han vokser opp og skal forlate den trygge 

basen, vel vitende om at den vil være der når han kommer tilbake. På toget sørover mot 

Europa møter de andre ungdommer på interrail, og Laila får mye oppmerksomhet fra en av de 

andre, noe som ikke hjelper på humøret til Rogern. Turen blir ikke slik som Rogern hadde 
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håpet på. Forholdet til Laila blir satt på prøve, og samtidig gnager tristheten og lengselen 

tilbake til det trygge hjemmet. Noen vil kanskje kalle det hjemlengsel. Det hele ender med at 

Rogern forlater Laila og de andre i Spania og reiser hjem før tiden, de gjør det slutt og han 

kommer hjem til drabantbyen alene:  

 

Jeg kommer hjem på Årvoll og hører at det stadig er ekko i oppgangen, som alltid når 
vi kommer fra ferie (…) Gjengen vanker på Badedammen – selvfølgelig. Jeg sitter 
bakpå og holder rundt en sommerbrun Lulu i gul kjole, kjenner henne vrikke baken 
mot meg mens hun ler og gir gass, og jeg vet allerede før jeg ser gjengen tredve, førti 
ungdommer i solhellinga ved Badedammen i Rødbergsveien, at jeg er hjemme igjen. 
(…) Alle er der selvsagt. De syns det smaker med Smirnoff. Det er rever der, Ost ler, 
Stokken trikser med en fotball, Kina er forelsket i Linda. Da mørket faller, bader vi 
med klær på, salto fra toppen av pumpehuset, spiller ingen rolle hvordan du lander når 
du er full og påkledd. Det ender med kåk hos en fyr i Selvbyggerveien, stereoanlegget 
i vinduet mens vi ligger og kliner under syrinbuskene, i sengene til foreldra hans, 
overalt, sånn som det skal være når foreldre og naboer er på ferie og det ikke finnes 
andre mennesker enn oss i hele borettslaget.» (Jacobsen, 2014, s. 557-558).  
 

Hjemkomsten blir presentert som en idyll i kontrast til utlandet. En form for trygghet og 

erkjennelse av hvor man hører hjemme, hvor ting er som forventet og ønsket. Ofte er det kun 

fravær fra en plass som skal til for å vekke til livs følelsene man egentlig har for stedet. Når 

man endelig er hjemme igjen legger man merke til ting man kanskje hadde glemt, eller som i 

hverdagen blir litt borte. Det er ikke uvanlig at unge mennesker ønsker å reise ut i verden for å 

se hva de går glipp av, noen reiser ut og kommer kanskje ikke tilbake. Den dårlige følelsen 

Rogern kjente på da de reiste kan derfor ansees for å være et frempek om at turen ikke vil 

være bra, og at det er feil å reise. Igjen kan vi se hvordan den trygge basen kommer til 

uttrykk. Siden Rogern har en trygg havn, tør han å bevege seg vekk fra den, fordi han vet hvor 

han skal returnere, og den har gjort han trygg på seg selv. Den trygge havnen er foreldrene og 

den tryggheten de har gitt han, men også fellesskapet og vennene han har i drabantbyen. 

Likevel er det en slik reise som er med på å hjelpe Rogern til å forstå hvor godt det er i 

drabantbyen, og hjemkomsten forsterkes med den lykkelige og idylliske stemningen.  

Som en konsekvens av tilflytningen til drabantbyene ble det også et press på områdene  

rundt, offentlige tilbud, infrastruktur og institusjoner. Som tidligere nevnt fikk drabantbyene 

kritikk for manglende servicetilbud, og fordi områdene rundt ikke var klare for å ta imot en så 

stor befolkningsøkning. Akkurat denne problemstillingen kommer til syne i Seierherrene, i 

form av at Rogern, hans brødre og de andre nabobarna ikke fikk gå på sin nærskole. Det førte 

til en mye lengre skolevei enn nødvendig:  
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Sinsen Folkeskole, ettersom Årvoll skole er full. Det bodde jo tusenvis av like gamle 
unger pr. kvadratkilometer i Groruddalen på den tida (…) og hele hurven ble skrevet 
inn på Årvoll, men fordelt på andre skoler etter et system jeg aldri helt har skjønt, og 
vi havnet altså på Sinsen, selv om det betydde en kilometer eller to langs 
Trondhjemsveien – Riksvei 50 -, og ikke den korte veien over Tonsen kirke, ned Bård 
Skolemesters vei til Årvoll, som muttern hadde håpa på, og som fikk henne til grine 
hver gang. (Jacobsen, 2014, s. 318-319) 

 

Det var naturligvis ikke plass til alle de tilflyttende barna i lokalskolen, noe som førte til at 

mange fikk en lengre og mer krevende skolevei enn andre. En tydelig utfordring for 

drabantbyen var altså den eksplosive befolkningsveksten som førte til en tett 

befolkningsmasse på et lite geografisk område. Konsekvensen av det underdimensjonerte 

servicetilbudet var at tilbudet selvsagt ble svekket og dårligere. Skolen er bare ett eksempel på 

det. Likevel trivdes Rogern på skolen, både han og brødrene kom seg greit gjennom 

skolegangen, og hadde det stort sett ganske godt. De måtte i tur og orden passe på hverandre 

og ta følge til skolen. Fordelen var jo selvsagt at mange tok følge sammen, det kan igjen ha 

vært styrkende for fellesskapsfølelsen. Samtidig kan møtet med barn «utenfra» styrke 

drabantby-mentaliteten. Drabantbyene lå praktisk til, nærhet til natur, men samtidig kort vei 

inn til sentrum der flere av fedrene hadde arbeid. Man kan si at drabantbyen dro nytte av å 

ligge et stykke utenfor selve bykjernen, men det førte også til utfordringer når det ble et så 

stort befolkningstrykk på et lite område, og når områdene rundt ikke var dimensjonert for en 

så eksepsjonell vekst.  

  

 

7.2 Skyskraperengler  

Oppveksten i drabantbyen på Bøler skiller seg ikke voldsomt fra oppveksten vi ser i 

Groruddalen og Seierherrene. I Skyskraperengler kan vi lese hvordan 11 år gamle Tove 

opplever kritikken som rettes mot plassen hun bor på, og hvordan det er med på å styrke 

hennes tilknytning til stedet. Tove føler at kritikken er uberettiget:  

 

I de store avisene står det at vi bor i en soveby midt i en steinørken. En journalist 
skriver at barn som vokser opp i grå murblokker mister fantasien. En annen skriver at 
kvinnene i drabantbyer blir erotisk understimulert fordi de ser for få menn. Alt 
sammen skal være skadelig (Nilsen, 2010, s. 125).  

 

Motstand utenfra kan utvilsomt være med på å skape en «oss mot dem»-mentalitet, som igjen 

vil styrke fellesskapsfølelsen. Det ser vi særlig godt ved bruken av «vi» i sitatet ovenfor. I et 
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intervju på Deichmanske bibliotek på Stovner i april 2019 sa Tove Nilsen at romanen til en 

viss grad kom av et behov for å vise at det ble mennesker av dem som vokste opp i 

drabantbyen også. Slik ga hun uttrykk for at det var mye positivt å hente derfra. Det 

gjenspeiler også tittelens engler. Motstanden kan absolutt være med på å styrke forholdet 

mellom stedet og mennesket, og styrke stedsfølelsen hos individet. Louise Mønsters teori om 

hvordan vi mennesker investerer følelser og mening til stedene vi oppholder oss, og som vi 

trives i, styrkes når vi kan lese hvordan beboerne, og særlig barna, i drabantbyen knytter seg 

til stedet de bor. Eller når enkelte tydelig viser avstand fordi de er tettere tilknyttet et annet 

sted, altså er plasspolygame. Dette er individuelt og særskilt, for mange av dem har også 

nostalgiske drømmer om stedene de opprinnelig bodde, og mange går også til grunn i 

drabantbyen, det ser vi eksempler på i begge romanene. Vi ser eksempler på lengsel etter et 

tidligere liv, entusiasme over nåværende bosituasjon og skjebner som ikke klarer å tilpasse 

seg. Blant annet ser vi i Skyskraperengler et eksempel på at drabantbyen kan føre til lengsel 

og savn, og kanskje bidra til enda mer sykdom:  

 

 – Jeg skulle ønske vi bodde i et hus med hage, jeg.  

– Hvorfor det?  

– Mora mi er så lei seg. Hun blir sjuk av all leira.  

– Leira?  

– Hun syns det er så grått og trist her. Og så sier hun at for den som er vokst opp 
mellom farger og blomster i et gartneri på landet, er det som å ikke få puste når man 
må leve uten skjønnhet (Nilsen, 2010, s. 120).  

 

Sitatet er hentet fra en samtale mellom Tove og bestevenninnen Siri. Siris mor er syk og det 

kommer fram at det ikke bare er det fysiske som plager henne. I romanen kommer det fram at 

hun har vært syk siden hun fødte sitt siste barn, men historien blir fortalt gjennom barna og de 

vet ikke helt hva som feiler henne. Det hviskes om underliv, overgangsalder og 

mageproblemer. Ord som for barn oppleves som ekle, skumle og ukjente. Denne 

fortellerteknikken, der vi som lesere får vite like mye som barna, er med på å gjøre fortelleren 

troverdig, og det styrker forståelsen av at det er et barn som forteller historien. Større 

medisinske utgreiinger ville vært uforenlig med et barns syn på situasjonen, kunnskaps- og 

refleksjonsnivå. For Siri og Tove oppleves situasjonen som uklar, men de, særlig Siri, sitter 

med en uforklarlig opplevelse av at drabantbyen forsterker morens sykdom. Barna ser sider 
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ved bosituasjonen de eldre ikke ser, særlig setter de nok pris på mangfoldet av lekekamerater. 

De voksne derimot bærer med seg historier fra et annet liv som barna ikke kjenner til. Siris 

mor er et godt eksempel på dette, i tillegg til den fysiske sykdommen, kan bosituasjonen være 

med på å forverre sinnstilstand og generell trivsel.  

Det er likevel noen som opplever drabantbyen enda tøffere enn Siris mor. I tolvte 

etasje bor urmaker M. Myrdal. Han bor alene etter at kona pakket kofferter og reiste med en 

drosje for flere år siden. Myrdal er mystisk og stille, han holder seg for seg selv. Det fører 

selvsagt til at det lages mange rykter, og både voksne og barn deler sladder om hvem han er 

og hvorfor han er så rar. Selv navnet hans sliter de med å finne ut av, og noen av barna 

begynner plutselig å kalle han for Migen Myrdal: 

 

Om kveldene står M. Myrdal som en svart silhuett på verandaen i tolvte. M. Myrdal er 
gråhåra og bebrilla, han går med kalosjer om vinteren og armstrikker utapå skjorta om 
sommeren. (…) Urmaker Myrdal holder seg for seg sjøl og snakker ikke med noen. 
Han takker nei til alle invitasjoner, får aldri besøk og deltar ikke på noen 
fellesarrangementer. (…) Oss ungene er det eneste han viser noen interesse for. Det 
hender han stanser og ser på når vi klapper land eller klinker kule (Nilsen, 2010, s. 36) 

 

Noen av barna er redde for Myrdal, andre er bare fascinert. Tove får vite at han heter Markus, 

men de fortsetter likevel å kalle han for Migen. I en episode i heisen der hun kommer i snakk 

med han fremstår han både sympatisk, forsiktig, kunnskapsrik, høflig og forsiktig 

kontaktsøkende. Dette i kontrast til ryktene og sladderen rundt han. Ryktene kan være med på 

å bygge en mur mellom han og de andre beboerne. Og dersom man føler seg på utsiden av 

fellesskapet, er det svært vanskelig å presse seg inn. Myrdal er utvilsomt plaget, uten at vi vet 

årsaken til det. Men den ensomme tilværelsen i drabantbyen er sannsynligvis en drivkraft som 

forsterker de problematiske følelsene: 

 

«Migen smiler med det triste smilet igjen. – Takk skal du ha da, sier han og gjør en 
bevegelse med hånda før han trekker den til seg. – Det var fint at jeg kunne hjelpe deg 
med noe. Du må bare si i fra en annen gang. Jeg skulle så gjerne… Jeg nikker og går 
uten å snu meg.» (Nilsen, 2010, s. 93).  

 

Både hos Myrdal og Siris mor ser vi at drabantbyen kan forsterke de vonde følelsene. Det hele 

ender en glovarm dag i juni 1959, når Myrdal hopper fra balkongen sin i tolvte etasje. 

Selvmordet blir beskrevet fra bakkenivå, barna som er på veg hjem fra skolen får se noe svart 

komme flaksende ned fra himmelen «som ei skadeskutt kjempekråke» (Nilsen, 2010, s. 141). 

Blokken fremstår som endeløst høy, like høy som himmelen, og Myrdal blir sammenlignet 
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med en fugl. Dette er med på å gjøre blokken til et symbol på en kald, menneskekonstruert 

ting i kontrast til det naturlige aspektet med himmel og fugl. Samtidig er denne nedenfra og 

opp-teknikken med på å forsterke barneperspektivet i historien, barna er de små som ser opp 

mot alt som virker enormt, stort og høyt for dem. 

Det er viktig å belyse Myrdals skjebne for å tydeliggjøre mangfoldet i drabantbyen, og 

at det var ulike oppfatninger av å bo i en slik enhet. I et så stort fellesskap som det ble i 

blokkene og drabantbyene var det lett å falle utenfor og ikke passe inn. Myrdals skjebne gjør 

stort inntrykk på både barn og voksne i drabantbyen, og selvmordet gir grobunn ytterligere 

rykter og sladder. Selvmordet kommer likevel ikke overraskende på leseren, fordi det så 

tydelig at Myrdal ikke har det godt. Han er isolert fra fellesskapet og står i all sin ensomhet på 

balkongen i tolvte etasje i timevis. Bare det at han står på balkongen og skuer ut, over så lang 

tid, kan tolkes som et frampek. Det tas også opp igjen etter selvmordet:  

 

Nok en gang legger vi nakkene bakover og ser opp mot den øverste verandaen. Der 
Migen pleide å stå kveld etter kveld, som ei støtte i skumringa. For et kvarter sia sto 
han der igjen. Hjertet tikka og slo. Nå er han kjørt bort, innpakka i gråpapir. Død som 
en stein. Tause tirrer vi opp mot tomrommet. Tankene stanger mot panna med 
spørsmål som blir slått tilbake (Nilsen, 2010, s. 143) 

 

Myrdals positur på verandaen om kvelden kan tyde på at han lenge har vurdert om han skal 

hoppe eller ikke. Visuelt ser balkongene på blokka ut som små klipper som stikker ut av 

fjellet, eller rettere sagt betongen. Høyblokka symboliserer et massivt fjell av betong, og 

balkongene som stikker ut er klipper. Måten han falt i døden kan også tolkes som en metafor 

der han representerer fuglen og naturen som må gi tapt for mennesket, byen og 

modernisering. 

I Skyskraperengler ser vi gjennomgående eksempler på både konflikt og harmoni 

mellom natur og by. Dette kan også sees som to ulike arenaer. I blokka regjerer foreldrene, de 

roper inn barna, kjefter hvis de bråker i trappeoppgangen, bestemmer middag, leggetider og 

innetider. Barna opplever de voksnes makt over dem som kvelende: «De voksne spinner et 

nett rundt oss. Som regel slåss vi for å komme fri fra det. Men trådene kleber innerst i nettet er 

det alltid noe som ligger skjult i mørket, noe vi aner, men ikke får fatt på. Det lokker oss rett i 

fella igjen.» (Nilsen, 2010, s. 52). Ute derimot, i naturen, er det barna som regjerer. De har 

riktignok sitt eget hierarki, men det er deres arena. Det er med på å bygge opp under 

kontrasten mellom natur og betong, men også avstanden mellom barn og deres foreldre. Barna 

leker med og i naturen: «Vi klatrer i trærne, svinger oss i greinene, spiser skogsyre og 
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sisselrot, suger sevje av bjørkekvister. (…) Vi river opp blomster og gress og mose og gnir 

hverandre i håret og ansiktet. Dynker hverandre med jord. Varm og fuktig jord.» (Nilsen, 

2010, s. 146) Naturen blir både et fristed og en lekeplass, samt et symbol på det uberørte og 

ekte. Mens drabantbyen da blir det konstruerte og menneskeskapte, noe unaturlig og 

malplassert midt i naturen. Konflikten mellom drabantbyen og naturen er naturlig nok med på 

å styrke stedfølelsen til beboerne, for i drabantbyen har de naturlig tilknytning til både natur 

og by på samme tid. Nettopp det at drabantbyen er omringet av natur og er utskilt fra sentrum 

gir nok en følelse av å bo landlig, men samtidig i et urbant bomiljø. Samtidig er det viktig å 

huske at mange av beboerne kommer fra enda mer rurale omgivelser, så frihetsfølelsen er nok 

likevel noe begrenset for mange. Et godt eksempel er Fru Dahl, en noe snobbete dame som 

bor i Toves blokk, og som er i overkant sorgfull over å ha blitt plassert i første etasje. Hun har 

nemlig med seg en hel dyrehage av utstoppede dyr som stadig trenger en luftetur på 

balkongen. Altså, et behov for å ta med seg naturen inn i det kalde og moderne, 

menneskeskapte bomiljøet.  

 For å finne sin egen arena, fullstendig fri for voksne, har barna funnet «stedet». Et sted 

hvor kun de har tilknytning og eierskap: «Stedet ligger i kjerkeskauen. Det er vårt område, 

kjemisk rensa for foreldre, derfor rangerer det høyere enn alle hemmelige blåveissteder, 

kråkesølvsteder og markjordbærsteder til sammen. Det er selve Stedet.» (Nilsen, 2010, s. 39). 

Et slikt sted styrker samholdet mellom barna, det å ha et sted som bare er deres er viktig både 

for frihetsfølelsen, og for at de skal kjenne på følelsen av å ha et sted for seg selv, uten at de 

voksne blander seg inn. Naturen spiller en stor rolle også her, naturen blir barnas lekeplass, et 

friområde. Naturen blir et gjennomgående symbol, for den vokser og gror, slik som barna. 

Man kan nesten si at naturen og barna lever i en slags symbiose, de vokser og gror parallelt 

med hverandre, i et samspill uten de voksne. På den måten kan drabantbyen og naturen også 

oppleve et samspill med hverandre, fordi de begge blir viktige for barnas stedstilhørighet.  

Det er også slik at det er mange flere lyder i blokker enn det der er i eneboliger og 

rekkehus, det gir en visshet om at flere mennesker er tilstede i samme boenhet, som igjen kan 

gi trygghet. Mange av lydene er utgangspunkt for mange fantasier og livlige historier. 

Samtidig kan lydene virke avslørende og legge grunnlag for rykter og kallenavn, for eksempel 

når Dilla, faren til Silda, kommer sent hjem og er beruset. Lydene blir derfor et symbol på at 

de er flere under samme tak som lever sine liv i et fellesskap. På en annen side viser det også 

hvor liten blokka er, hvor tett knyttet beboerne er til hverandre, samtidig som de bor hver for 

seg og tidvis søker avstand til de andre. Myrdal som bor der, men som likevel er så 
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ekskludert, heisen som går opp og ned og binder blokka sammen, og barna som løper i 

trappene.  

Drabantbyen er veldig liten, men samtidig stor for barna. Geografisk sett er ikke 

drabantbyen særlig stor, den består av en klynge med blokker, gjerne beliggende i en viss 

avstand fra bykjernen. For barna oppleves nok drabantbyen som stor og voldsom, og selve 

arkitekturen og bebyggelsen kan nok forsvare en slik opplevelse. Likevel opplever blant annet 

Tove å innse hvor liten drabantbyen egentlig er når hun møter den store verden utenfor. Ved 

flere tilfeller møter beboerne i drabantbyen på Bøler verden utenfor. For eksempel er faren til 

Rita sjømann som reiser over store deler av verden og har med seg gaver hjem til Rita og 

moren. Han kan fortelle om eksotiske folkeslag og miljøer, og jentene kan drømme seg bort i 

alt som virker spennende og fremmed.  

Globusen er et gjennomgående symbol i Skyskraperengler. Den lyser i vinduene for å 

vise hvor stor verden er utenfor, og hvor liten drabantbyen og Oslo egentlig er. På 1950- og -

60-tallet var det mindre kontakt med verden utenfor enn i det vi opplever i dag. 

Globaliseringen vi har opplevd de siste tiårene har knyttet verden sammen på en helt annen 

måte enn det ungdommene opplevde på den tiden. Barna vokser opp og lever i drabantbyen, 

med alt det innebærer. De har, som nevnt ikke noe særlig forhold til verden utenfor slik som 

foreldrene eventuelt kan ha, selv om disse heller ikke kunne regnes for å være særlig 

verdensvante. Globusen representerer alt utenfor, det skumle, men også spennende: «Når 

natta kom, blei ei lampe tent i globusen. Da sto den der i det mørke rommet og lyste aleine. 

Blågrønn. Underlig vakker og blågrønn. Vi hadde den med oss i drømmene våre.» (Nilsen, 

2010, s. 6). Det er naturlig at barna drømmer om det som finnes utenfor den verden de lever i, 

og selv om vi kan konstatere at verden utfor Oslo og Norge var litt mer eksotisk og 

utilgjengelig da enn nå, så møter likevel barna omverdenen likevel. Gjennom flere hendelser i 

romanen møter Tove og vennene glimt av verden utenfor. Tydeligst er dette når Ritas far 

kommer hjem fra jobb. Han kan fortelle at han har ridd på kameler i ørkenen og elefanter 

gjennom jungelen, at han så vidt har unngått å bli tatt til fange i urskogen i Brasil, nær blitt 

tatt av en Tyfon i Australia og vært vitne til drap på negere i New York (Nilsen, 2010, s. 147-

148). Barna blir presentert for en voldsom og voldelig verden der ute, eksotisk og ute av 

kontroll. Den står i sterk kontrast til den relativt trygge tilværelsen i drabantbyen. For barnas 

del kan det både føre til en styrket stedstilhørighet til drabantbyen, behovet for og søken etter 

trygghet, men også til et behov om å besøke verden utenfor, en tiltrekning til det spennende 

og ukjente. Som nevnt i delen om tilknytningsteori, vil barn som vokser opp i trygge 

omgivelser ha lettere for å søke seg til det utenfor nettopp fordi de har den sikre basen som de 
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kan trekke tilbake til. Drabantbyen på Bøler møter også verden utenfor når det kommer 

russere på besøk til byen, og når Tove og Siri med sine foreldre reiser til Drammen for å se 

sirkus. Alle møtene med verden utenfor og menneskene derfra vil være med på å styrke 

stedstilhørigheten til Tove og hennes hjemplass, fordi man med stadige møter med det som 

finnes utenfor blir mer bevisst på hva som skiller ens egen identitet fra andres. Man 

sammenligner seg med dem som bor på samme plass, og ser hvor ulike man er med dem 

utenfra når de kommer på besøk. Dette skal jeg se nærmere på i neste kapittel.  

 

7.3 Sammenligning 

Tove og Rogern blir representanter for en gruppe barn som vokser opp i drabantbyen i Oslo 

øst på 1950- og 60-tallet. Deres respektive historier er unike, men mange deler deres 

opplevelser og minner. Vi kan derfor si at de blir representanter for alle de andre barna som 

vokser opp på samme sted på samme tid. Oppvekst i en blokk i en drabantby vil for mange 

være tett knyttet opp mot en sterk fellesskapsfølelse. Det er mange gode vennskap og 

opplevelser, men samtidig opplever noen også utfordringer i form av utenforskap og kritikk. I 

et sterkt fellesskap er det ikke lett å falle utenfor. M. Myrdal er et godt eksempel på hvor ille 

det kan gå dersom man ikke finner seg til rette i drabantbyen, og hvordan drabantbyens kalde 

fremtoning kan forsterke negative følelser og tanker. Videre ser vi at både Tove og Rogern 

har en sterk tilhørighet til hjemstedet når de er i møte med omverdenen. Globusen i 

Skyskraperengler er et viktig symbol på verden utenfor og hvor liten drabantbyen kan føles, 

men viser samtidig hvor trygt det er å bevege seg ut i verden når man har en trygg base. Det 

samme kan sies om Rogern når han reiser på interrail med kjæresten sin. Steget ut i den store 

verden virker ikke så vanskelig når man har en god og sterk tilknytning til den trygge basen. 

Følelsene som kommer til uttrykk når Rogern kommer hjem, viser hvor viktig og sterk 

tilknytning han har til sin hjemplass. Hjemplassen fremstår nærmest som en fredelig idyll i 

kontrast til det kaotiske og utfordrende utlandet.  

I Seierherrene ser vi også tydelig hvordan planleggingen av drabantbyene ikke 

nødvendigvis var veldig gjennomtenkt. Mangelen på servicetilbud og skoleplasser kommer 

blir svært synlige. Den samme mangelen er derimot ikke like synlig i Skyskraperengler. Det 

som derimot er svært likt i romanene er de voksnes plass-polygami og hvordan flere av de 

voksne lengter tilbake til andre plasser. I Skyskraperengler ser vi hvordan Siris mor er syk og 

lengter tilbake til hage, jordbruk og natur. I Seierherrene drar familien stadig tilbake til 

morens hjemplass på Helgelandskysten. Rogern undrer seg over morens følelser over å måtte 
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legge fra seg dialekten sin, og hvordan det måtte ha vært for henne. Rogerns storebror, 

Harald, velger til og med å flytte tilbake til morens hjemplass, noe som kan vite om at guttene 

også har en tilknytning til morens hjemplass. Det er ikke bare de voksne som lengter tilbake 

til naturen, barna har også et tett forhold til naturen. Både Rogern og Tove tilbringer mye tid 

blant trær og gress. I Skyskraperengler er det ofte i skogen barna tar kontroll, lever ut sin 

fantasi og søker frihet langt unna de voksne. I Seierherrene opplever Rogern nærhet til 

naturen på feriekolonien i Enebakk, og når han er på turer i skogen sammen med faren sin. De 

er stadig på skiturer og fisketurer innover i Nordmarka. Kontrasten mellom de moderne 

betongblokkene og naturen som omgir dem står dermed sentralt i begge romanene. Naturen 

representerer på den ene siden noe fritt og ekte, men på den andre siden også noe rått og 

brutalt som må temmes.  

Relasjonen mellom menneske og sted er basert på en emosjonell tilknytning, og det er 

individets subjektive holdning til stedet som er avgjørende. Samtidig vil det subjektive blir 

påvirket av fellesskapet og være en del av en større gruppeidentitet. Vi mennesker har et 

fundamentalt behov for å ha en stedstilhørighet, et sted vi hører til som er hjemme. Stedet er 

sterkt tilknyttet vår identitet, fordi vi er avhengige av å ha en relasjon til omgivelsene våre. 

Relasjonen kan være enten sterk eller svak, positiv eller negativ, men det vil alltid være en 

relasjon der. Stedet defineres av de som bor der, men også i møte med det som befinner seg 

på utsiden. Altså er det beboerne i drabantbyen som er med på å bestemme hva som definerer 

drabantbyen.  

 

8.0 Analyse av identitet 

I forrige kapittel tok jeg for meg stedstilhørighet og synet på drabantbyen – både innenfra og 

utenfra. Her skal fokuset ligge på hvem som bor der og hvordan de lever. Vi formes av arv og 

miljø, altså spiller genetikk en rolle, og omgivelsene en annen. I denne oppgaven er det 

hovedsakelig miljøet rundt og hvordan det former oss som står sentralt, både sosial klasse, 

kjønn og språk er viktige identitetsmarkører. Når vi snakker om miljø vil det i denne 

sammenheng være drabantbyen som helhet. Å lese oppvekstromaner gjennom et 

identitetsperspektiv vil alltid være interessant, barn og unge opplever en kontinuerlig 

identitetsutvikling, og er i en spesielt sårbar fase når de forsøker å finne seg selv. Ikke bare må 

de finne ut hvem de er, men også hvem de vil være. Siden Seierherrene tar for seg et mye 

større tidsrom enn det Skyskraperengler gjør, vil det være mer aktuelt å fokusere på eventuelle 
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utviklingstrekk hos Rogern enn hos Tove. Selv om Tove også opplever en viss utvikling den 

sommeren vi følger henne.  

 

8.1 Seierherrene 

Rogern vokser opp som yngst av tre brødre, med en mor som er nordlending men som 

snakker østnorsk, og en far som jobber hardt. Han bor i en blokk på Årvoll i Groruddalen og 

har mange kompiser i nabolaget. Det er mange faktorer som påvirker Rogerns identitet. 

Bosted og familie er to av de viktigste faktorene. Å finne ut hvem man er og hvem man vil bli 

er noe som opptar barn og unge, det kan være vanskelig å finne sin plass. Det ser vi også hos 

Rogern. Gjennom romanen følger vi han fra barneskole, via ungdomsskole til gymnas og 

universitet. Vi ser en gutt som sprenger grenser, prøver å finne ut hvem han er, for så å bli 

moden, vokse opp og forstå hva som betyr noe i livet. Man kan selv gjenkjenne fasene han går 

gjennom på veien for å finne seg selv. Hver alder og epoke bidrar til å forme hans identitet. 

Deler av identiteten vil man alltid ha som en del av seg, men identitet er også dynamisk, man 

ender seg gjennom livet etter hvert som man får nye perspektiver, ny kunnskap og evne til å 

prosessere inntrykk. Det som alltid vil henge ved Rogern, er at han er lillebror og sønn, 

oppvokst på Årvoll i Groruddalen, i en klassisk drabantbyblokk: «Vi hadde vår plass alle 

sammen, muttern var mor for alle penga og fattern var far, og Harald var eldste sønn, og jeg 

var den yngste, mens Jannik ikke var noen av delene, han var det tomrommet i midten som 

folk lager ordtak om.» (Jacobsen, 2014, s. 272). Familieidentiteten var altså satt, og alle hadde 

sin plass og hver sin identitet. 

 Rogers foreldre spiller en viktig rolle i utviklingen av identiteten hans. Bakgrunnen til 

moren er spesielt viktig for hele familien. Både hennes og farens identitet sitter i ryggraden på 

guttene. Verdiene foreldrene har med seg fra Nord-Norge og arbeiderklassen er viktige, særlig 

vektlegger de verdien av hardt arbeid. Tankegangen er at man må jobbe for det dersom man 

ønsker å oppnå noe. Som ung tok moren til Rogern seg jobb som tjenestepike og deretter som 

butikkmedarbeider i Oslo. Det kostet Marta mye å reise sørover, ikke bare i kroner og øre, 

men også psykisk. Det var mye som ble igjen i nord da hun reise, blant annet dialekten. Hun 

får raskt beskjed om «å lære seg norsk» (Jacobsen, 2014, s.164). Lengselen etter hjemplassen 

og Nord-Norge er sterkest til å starte med, men forblir alltid en del av henne:  

 

Hva har skjedd med stemmen din, barn? Du har ikke sluttet å synge vel? Jo, Marta har 
nok det. Hun har også gledet seg til å reise hjem. Det blir ikke noe av denne 
hjemreisen, som det ikke bli noe av det andre man lengter etter, men hun har ennå ikke 
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begynt på den enda vanskeligere tanken, den at hun aldri skal tilbake (…). Men en 
gang skal hun selvfølgelig greie det, selvfølgelig, samme hva det koster, en gang. 
(Jacobsen, 2014, s. 171 – 172). 
 

At familien til Marta senere reiser nordover ved flere anledninger, og at eldstesønnen hennes 

velger å flytte dit, viser en sterk tilknytning til hjemplassen. Den sterke tilknytningen 

overføres til en viss grad til resten av familien og er dermed med på å skape en felles 

familieidentitet. Men det er ikke bare moren til Rogern som har med seg en historie som 

preger familien, det har også faren hans. Rogerns far er arbeider, og arbeiderklassens ideologi 

og identitet står dermed sterkt hos han. Når foreldrene til Rogern møtes er samfunnet i ferd 

med å endres. De møtes på slutten av 1930-tallet, en urolig tid i både Norge og Europa. Marta 

er først ikke interessert i Frank fordi han er så opptatt av politikk. Hun syns politikk er 

uinteressant og at han minner for mye om faren: «Istedenfor å snakke om skjønnheten og 

kjærligheten doserte han i vei om velstandsutviklingen og Nygaardsvold, om arbeidernes 

berømte maktovertakelse og all mulig annen uhellsvanger optimisme som minnet Marta mer 

enn godt var om faren.» (Jacobsen, 2014, s. 186). Til slutt blir Marta sjarmert og de gifter seg. 

Selv om forholdet mellom Marta og faren var turbulent, så er det ikke første gang en kvinne 

velger en som kan minne om sin egen far, kanskje var det et savn til hjemplassen som var 

avgjørende?  

Både Frank og Marta har en bakgrunn som er preget av hardt arbeid og slit. Å 

«tilhøre» arbeiderklassen er en sentral del av livet til Rogern, det er med på å forme hans syn 

på verden. I tillegg ser vi at mange av dem som valgte å flytte til drabantbyen, tilhørte 

arbeiderklassen. Dette var med på å forsterke fellesskapsfølelsen, og ga innbyggerne en 

følelse av felles identitet. Arbeiderklassementaliteten til Rogerns familie kommer til uttrykk 

allerede tidlig, i det Rogern er på «Fagforeninga Stein og Jords feriehjem» i Enebakk. Mor og 

de tre sønnene er der hele sommeren, mens far drar dit i helgene og feriene. Det er ikke slik at 

faren til Rogern er spesielt glad i jobben sin, men å jobbe hardt sitter i ryggraden på en garvet 

arbeiderklassemann. Samtidig var det han som forsørget familien, og de hadde ikke råd til at 

han skulle være hjemme uten lønn i mange uker eller dager. Den første ferieloven kom 

allerede i 1947. Den slo fast at alle hadde krav på tre uker ferie i løpet av et år, to av disse 

ukene skulle være sammenhengende (Slørdal, 2017). Da var det mange som reise til 

fagforeningenes feriehjem på sommeren, slik Rogern og hans familie gjorde.  

Å ha et sted å tilhøre, vite hvem man er, det er viktig, også for Rogern. Selv om han i 

voksen alder tar høy utdanning og bosetter seg utenfor drabantbyen, er bakgrunnen hans med 

på å forme han. På feriehjemmet til fagforeninga forteller han om et konkurranseløp. Løpet 
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går hver sommer, og Rogern og brødrene pleier alltid å løpe. Dette året vinner Jannik, men 

lykken blir raskt snudd til sinne og fortvilelse, fordi det er idealtid som avgjør årets vinner. 

Endringen til idealtid kommer brått på både løpere og tilskuere, og det fremstår som en 

handling løpets arrangør gjør fordi hans egen sønn ikke kan vinne. Det er generalsekretæren, 

«Stein og jord-himself» som utnevner vinneren, en gutt ingen kjenner noe særlig til (Jacobsen, 

2014, s. 295-297). Brødrene blir ikke bare sinte fordi de ikke får seieren de mener de har rett 

på, men også fordi dette strider mot arbeiderklassementaliteten: «(…) arbeiderklassen har 

sans for outsidere, ikke sant, for den ultimate kraftprestasjon som kommer ingensteder fra, de 

elendige odds (…)» (Jacobsen, 2014, s. 290). Også Frank reagerer på at sønnen mister seiren 

på idealtid, men for første gang – som sønnene ser – velger han å ikke kjempe, han gir seg:  

 

(…) sekundet foran ved podiet må nok nedskrives i historien som det første der faren 
til Harald og Jannik og Rogern i guttas påsyn måtte bøye nakken for noe som var 
større enn ham, kapteinen som går fra borde før mannskapet, selv om det i hans øyne 
selvfølgelig dreier seg om en bagatell som sønnene hans nå er i ferd med å blåse opp i 
det rene hysteri, litt irritert fattern over dette problemet – kvelende familiebånd 
(Jacobsen 2014, s. 297) 
 

For sønnene er dette et vendepunkt. For første gang de opplever noe som gjør dem kritiske til 

tankegangen, verdiene og fellesskapet som arbeiderklassen representerer. De opplever at faren 

svikter når de føler at de trenger han som mest, mens faren på sin side innser at han ikke 

kommer til å vinne denne kampen. Det er et godt eksempel på hvor lite makt arbeideren har i 

møte med de som bestemmer og styrer. Han velger enkleste løsning, å la konflikten ligge og 

heller være en større mann. Slik ser ikke sønnene på det. De opplever et svik som for dem er 

uforklarlig og utilgivelig, de mener at han er hyklersk som ikke tar opp kampen mot «makta». 

De går i samlet tropp tilbake til hytta, og velger å ikke bli med på festen i protest. Det ender 

med en konflikt mellom eldstebror Harald og far, starten på en svekkelse av de sterke 

familiebåndene som etter hvert fører til et brudd. Fra denne hendelsen er Harald mer i 

opposisjon mot foreldrene enn tidligere, mer enn en vanlig tenåring vil være.  

 Fellesskapet er også med på å lage skillelinjer. Siden mange i drabantbyen tilhører 

arbeiderklassen, blir det et tydelig fellesskap mellom dem, noe som igjen kan føre til at noen 

faller utenfor. Det, sammen med stigmatiseringen det kan føre med seg å bo i drabantbyen, 

kan være med på å skape et skille mot andre som bor i byen, særlig borgerskapet. Som en 

konsekvens av at nærskolen til Rogern er full, må han gå på en annen skole, på Sinsen. Der 

blir han introdusert for borgerskapet, som flere av medelevene kommer fra. For Rogern er 

dette nytt og interessant, og han opplever for første gang en sterkere tilhørighet til 
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drabantbyen og arbeiderklassen når han ser hva som skiller de ulike klassene: «I borgerskapet 

skryter man nedover, på Årvoll, og lignende steder, der man ikke har noe å skryte av, skryter 

man åpenlyst. Og allerede den gang hadde jeg en mistanke om at forskjellen på borgerskapet 

og arbeiderklasse ikke lenger ligger så mye i pengepungen som i kulturen.» (Jacobsen, 2014, 

s. 398). Han opplever at det som skiller de to sosiale klassene ikke nødvendigvis er det 

økonomiske, men heller en innarbeidet kultur over en lang periode. Det skal være et kulturelt 

skille mellom arbeiderklassen og borgerskapet. Dette gjør seg særlig utslag i hvordan man 

oppfører seg hjemme hos hverandre. Rogern får seg venner fra borgerskapet, og derfor 

opplever han å komme tettere på den kulturen:  

 

Et underlig fenomen som jeg merket meg under besøk i villaen til Peer Fredriksen på 
Lofthus – er at borgerne går med sko inne! Ringer du på hos Tredve Grorud, så slipper 
du alltid inn. – Men du tar av deg på beina, Rogern, det sier jeg deg! Ringer du på hos 
Peer Fredriksen, det hender jo det også, slipper du ofte ikke inn, for «Peer er opptatt», 
stakkar. Men hvis du slipper inn, så er det alltid med skoa på! (Jacobsen, 2014, s. 399) 

 

I drabantbyblokka er det lav terskel for å besøke hverandre, de slipper hverandre alltid inn, 

men det gjør de altså ikke hos borgerskapet. De ulike skovanene fascinerer Rogern. For han er 

det helt naturlig å ta av seg skoene når de besøker hverandre hjemme i blokka. Derfor syns 

han det er spesielt at man ikke gjør det samme hos borgerskapet. Å ta av seg sko når man er 

innendørs, er en skandinavisk tradisjon, som muligens har oppstått fordi været ofte tilsier at 

det lønner seg å ta av skoene. En antagelse er at borgerskapet gjør et poeng ut av å ha på 

skoene inne for å fremstå som mer internasjonale, og for å distansere seg fra arbeiderklassen 

og de lavere sosiale klassene. Et annet viktig skille mellom de to sosiale klassene, er at 

Rogerns gode kompiser fra drabantbyen alle har fått tildelt kallenavn, alle fra borgerskapet 

blir derimot tiltalt med fornavn, og tidvis både fornavn og etternavn. Det kan sees i sitatet 

over, der Tredve Grorud er et kallenavn på en kompis i drabantbyen, mens Peer Fredriksen 

tilhører borgerskapet og bor i en villa på Lofthus. Det er altså en tydelig distanse mellom 

barna, selv om de går i samme klasse på samme skole. Det skjeve forholdet mellom 

borgerskapet og arbeiderklassen står med andre ord sterkt. Det følger Rogern gjennom 

grunnskolen, gjennom store deler av oppveksten. Når Rogern starter på Universitetet i Oslo i 

1974, ser han for seg en ny start og nye muligheter. Likevel sitter arbeiderklasseidentiteten 

sterkt i han, og han preges av dette også gjennom studieårene. Ikke nødvendigvis i negativ 

forstand, det er med på å gi han en god og stødig bakgrunn som er viktig for hans identitet. 



55 
 

Det er spesielt den felles bakgrunnen som gjør at ungdommene med arbeiderklassebakgrunn 

finner sammen og tilhørighet hos hverandre:  

 

Men det blir altså, stort sett, til at vi streberne fra Groruddalen som har kommet den 
lange veien for å annamme kunnskap og dannelse og på et vis komme oss bort fra 
arbeiderkulturen, med alt hva det innebærer av opprivende sjeleliv, vi sitter på 
lesesalen og leser, møter disse borgerlige intellektuelle i et veikryss – vi vinker til 
hverandre, ønsker hverandre lykke til, kanskje helst et «dra til helvete», før vi 
fortsetter hver vår vei, arbeiderbarna mot nye og ukjente høyder, borgerne til sine 
sjølproletariserte små museumsbesøk på «gølve», før de også vender nesa mot neste 
trinn: lærerstanden, journalismen, sosionomien. (Jacobsen, 2014, s. 567) 

 

Det er ikke unaturlig at skillet er tydelig på universitetet, for det var ikke vanlig at 

arbeiderklassebarna tidligere tok høyere utdanning ved universiteter. Ofte fulgte de i 

foreldrenes forspor og til tradisjonelle, hardtarbeidende yrker, gjerne i industrien. På den 

måten bryter Rogern og hans brødre med det som er ventet av dem, de gjennomfører en sosial 

reise og klatrer i det sosiale hierarkiet. Det var ikke uvanlig at arbeiderklassebarna gjorde 

disse klassereisene på 1970- og 1980-tallet, da samfunnet var i endring og stadig flere søkte 

seg til høyere utdanning. Det skjedde gjerne i forbindelse med oljefunn og høyrebølgen som 

preget det politiske Norge (Furre, 2007). 

 Kjønn er en viktig del av identiteten.  I etterkrigstidens Norge var det mange 

forventninger med tanke på hvilket kjønn man hadde. Derfor kan det tenkes at det sosiale 

kjønnet påvirker identiteten i større grad enn i dagens samfunn. I dagens samfunn innebærer 

det ikke store forskjeller om du vokser opp som gutt eller jente, alle barn har de samme 

rettighetene og mulighetene. De møter i stor grad de samme forventningene også, selv om 

mange holder fast på gamle kjønnsroller også i dag. På 1950- og 60-tallet var det forventet at 

menn skulle forsørge familien, være sterke og maskuline (Furu, 2016). Kvinnene skulle ta 

vare på hjemmet, være gode husmødre og feminine. Disse idealene ble presentert for barna 

allerede fra de var små. Rogern opplever også forventninger til hvordan det er å være gutt, og 

han jobber iherdig for å nå opp til idealet. Det gjør han blant annet ved å hevde seg i fysiske 

aktiviteter og å tøffe seg for jentene. Det er også stor forskjell på hvordan jenter og gutter 

oppfører seg. Et godt eksempel er når de er i Frognerbadet om sommeren. Rogern forteller om 

gutter som hopper fra tiern, og de enda tøffere gutta som tar dødsstup fra tiern. Guttene 

plasker og herjer og har «førstemann-uti-sport». Jentene derimot, bader på en helt annen måte:  

 

Jentene nærmer seg vannet med en engstelig og doven grasiøsitet, trår som forsiktige 
traner gjennom det kalde dusjbassenget, skuldrene opptrukket, ansiktet fullt av 
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horrifiserende grimaser, sidelengs, én etter én, uten å sprute, for så å stille seg på 
bassengkanten, (…) et slags feminint tvangskompromiss mellom det kalde mørket og 
det farlige lyset, et trinn av gangen nedover den brede steintrappa, står en stund på 
hvert strinn og ser alvorlig utover, stadig så alvorlige at ingen skal våge å sprute på 
dem, snakker stadig lavt med en venninne (…)» (Jacobsen, 2014, s. 429).  

 

Som ung gutt er Rogern fascinert av dette fenomenet, og han har en undrende tilnærming til 

hvordan jentene bader. Særlig overfor det faktum at de går baklengs ned stigen og dytter seg 

bakover med ryggen først. Enda rarere er det at jentene kan ligge og sole seg i flere timer 

mellom de korte turene i badebassenget. Der de ifølge Rogern ligger «og blir brunere og 

brunere og brunere og deiligere og deiligere og deiligere» (Jacobsen, 2014, s. 429-430). For 

unge tenåringsgutter er jenter både, interessant og vakkert, og de opplever mange følelser i 

møte med jenter. Rogern tror også at jentene har det mye lettere enn guttene. Skillet mellom 

gutter og jenter var nok vesentlig større på den tiden enn i dag, for der jentene lå timevis i sola 

for å bli brune og deilige, lå guttene i sola av helt andre årsaker:  

 

Vi ligger selvsagt i sola vi også, men det er en mer desperat og utemmet form for 
anskaffelse av pryd, for det er stadig noe å kaste på kompisen, noe å løpe etter 
hverandre for, det er kanskje en brødskive igjen, en Cola, eller en is som skal spises, 
men hele hensikten er selvfølgelig bare å bli så tørr og varm at man greier et bad til 
(Jacobsen, 2014, s. 431).  

 

Det kan virke som om det i all hovedsak handler om praktiske ting for guttene. Eller at det 

ligger en form for umodenhet over deres handlinger og væremåte. Å sprute vann, løpe etter 

hverandre eller å kaste noe på kompisen sin, er alle barnslige handlinger som vanligvis utføres 

av barn. At jentene oppfører seg så ulikt guttene i denne situasjonen kan være knyttet til 

forventninger om atferd og handlinger. Samtidig kan det være en gruppementalitet som gjør at 

de utvikler en felles idé om hvordan de skal oppføre seg i den gitte situasjonen. Det trenger 

ikke å være noe de nødvendigvis har planlagt, men som kommer naturlig når de er samlet. 

Likevel er det en positiv utvikling på 1950- og 60-tallet. Det blir mindre segregering mellom 

kjønnene, og gutter og jenter kommer tettere på hverandre: 

 

Det ble sagt at kjønnsrollemønsteret skulle nedbrytes på denne tida, derfor ble det 
opprettet blandingsklasser, begripelig nok og heldigvis, vil jeg si, og det ble 
håndarbeid for gutta, ett år med strikking, ett år der gutta broderte attersting, korssting 
og så videre på en pute som muttern lar ligge i sofaen hjemme og ikke fjerner før 
sønnen i puberteten fjerner den selv (…). (Jacobsen, 2014, s. 326-327). 
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I tillegg til håndarbeid er det skolekjøkken for alle elevene. Jentene får også tilbud om sløyd 

(Jacobsen, 2014). Vi ser altså en utvikling i positiv retning i form av at jenter og gutter får 

velge mer selv, og de tradisjonelle kjønnsrollene blir svekket.  

 Også de voksne møter forventninger knyttet til atferd. Det merkes godt når Rogerns 

mor velger å ta seg en jobb etter å ha vært hjemmeværende husmor i nesten tjue år. Hun 

begynner å jobbe på Lilleborg-fabrikker, skrur flaskekorker på akkord ved samlebånd. En 

fysisk tøff jobb, som ikke er spesielt godt betalt: «halvdagsstilling, heter det, deltid, puster inn 

kjemikalier på deltid og må høre på vitsene til mannfolka som løper rundt med en kost og har 

for timen og tjener en halv gang mer enn dem. Men muttern vil ut igjen nå, selv om det koster 

en del, skjønner jeg, innkjøringsfasen.» (Jacobsen, 2014, s. 508). Uansett hvilket arbeid 

kvinner utførte på den tiden, fikk de dårligere betalt enn menn. Det var nok også en faktor for 

at mange valgte å bli hjemme. Rogerns mor velger å ta seg arbeid likevel, sønnene er blitt så 

store at de i større grad klarer seg selv. Hun jobber ikke fulltid, men deltid. På den måten 

rekker hun å stelle huset i tillegg til jobben på Lilleborg. Symbolikken i hennes arbeid ligger i 

bakgrunnen hennes, å arbeide hardt for å skaffe bedre inntekt. Det ville være unaturlig å bare 

være hjemme dersom hun kunne være til nytte et annet sted, og i tillegg skaffe litt ekstra 

penger til husholdningen. Samtidig er det et sosialt aspekt som er viktig, og det var en fin 

anledning til å skaffe seg flere bekjente: «Fint miljø, sier Muttern» (Jacobsen, 2014, s. 563). 

Selv om mødrene i drabantbyblokka har et fint fellesskap seg imellom, er det også viktig å 

treffe andre folk, et sosialt nettverk er også en drivkraft for Marta. At hun velger å ta seg jobb 

rundt 1970, er helt i tråd med samfunnsendringene på den tiden. Det var flere og flere kvinner 

på vei ut i lønnet arbeid, og mange kvinner valgte å jobbe deltid. På den måten kunne de 

likevel følge opp sine plikter hjemme (Furre, 2007).  

Drabantbybeboerne har en felles identitet. De har en felles bakgrunn og tilhørighet til 

sin blokk, noe som styrker deres felles identitet som drabantbybeboer. Å være 

drabantbybeboer innebar selvsagt mye mer enn bare å bo der, blant annet var 

arbeiderklassementaliteten en viktig del av identiteten. Det samme var fellesskapsfølelsen, 

den stod sterkt i drabantbyen. Fellesskapsfølelsen var sterk i form av en «oss mot dem»-

mentalitet som kom av den tidligere nevnte kritikken av drabantbyen, men også fordi man 

bodde tett sammen i et stigmatisert område. Med så mange mennesker på samme plass, og 

stort sett de fleste med arbeiderklassebakgrunn, oppstår en homogen tilhørighetsfølelse. 

Drabantbyblokkene i Groruddalen er grå og identitetsløse, noe vi absolutt ikke kan si 

om beboerne der. Som nevnt tidligere var det et stort mangfold blant folkene som bosatte seg i 

disse store betongblokkene i etterkrigstiden. Vi blir kjent med mange av beboerne gjennom 
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Rogerns skildringer og opplevelser, men noen av disse forblir identitetsløse. Likevel er de 

med på å vise mangfoldet og fellesskapet. At disse forblir navnløse, peker symbolsk mot det 

identitetsløse preget ved drabantbyen, der alt er kaldt og sterilt, og leilighetene tilsynelatende 

like. Rogern selv kaller disse for klisjeer, eller typer, i stedet for mennesker. Det er mennesker 

han ikke kjenner, men som han observerer i borettslaget. En av disse er «Dame med mynde». 

Hun beskrives som elegant og aristokratisk, i tredve-førtiårene, barnløs og ugift. Hun sier 

aldri noe, og hun fremstår som uinteressert og uoppnåelig. Hun representerer en kontrast til de 

andre mødrene og de andre, varme kvinnene. Ingen vet noe om «Dame med mynde», og 

derfor blir hun gjenstand for mystiske og gåtefulle fantasier. Ifølge Rogern hører hun ikke 

hjemme i drabantbyen, selv om hun bor der. I tillegg til «Dame med mynde» finner vi «Dame 

med puddel», enda en «Dame med puddel», «Jente med sjæfer», «Mann med undulat», 

«Mann med akvarium» og «Mann med trekkhunder». Alle blir grundig beskrevet og får tildelt 

både særtrekk og personlighet, likevel forblir de navn- og identitetsløse. Beskrivelsene av 

disse menneskene fremstår også som naive og overflatiske, og de preges av flyktige møter og 

observasjoner gjort på avstand. Felles for disse delvis anonyme naboene er at de har dyr: «alle 

disse dyrene har selvfølgelig noe med ensomhet å gjøre» (Jacobsen, 2014, s. 407). Ingen er 

navngitte, de er kun skikkelser som beveger seg i drabantbyen og som tilfeldigvis bor der, 

ekskludert fra fellesskapet. De blir dermed identitetsløse, akkurat som omgivelsen de bor i. På 

den måten blir de symboler på det uidentifiserbare og identitetsløse aspektet ved drabantbyen.  

Det er ikke bare de flyktige personene som får tildelt kallenavn i drabantbyen, det gjør 

også alle ungene. Noen lærere og foreldre får også kallenavn. Det kan være mange grunner til 

den utstrakte bruken av kallenavn. En grunn til dette er at navnet er en viktig del av vår 

identitet, og ved å bytte ut navnet med et kallenavn, så knytter man personene mer opp til hva 

de gjør og hvordan de oppfører seg enn til hvem de egentlig er. Kallenavnene er også med på 

å skape et fellesskap blant barna, basert på felles opplevelser og intern humor. Også Rogern er 

et kallenavn, og fortelleren vil ikke si sitt egentlige navn:  

 

Jeg heter egentlig ikke Rogern, men jeg gidder ikke si det egentlige navnet mitt, for 
gutta har alltid kalt meg Rogern, og det er greit nok, og dersom noen ikke vil si hva de 
heter, så har de alltid en grunn til det – de trenger ikke engang være kjeltringer, de kan 
rett og slett bare ha et ræva navn. (Jacobsen, 2014, s. 267) 
 

En plausibel forklaring i dette tilfellet er at forfatteren ønsker å distansere seg fra fortelleren. 

Roy (Jacobsen) og Rogern er påfallende like navn, men endringen er en fortellerteknisk vri 

som gjør at forfatteren kan fri seg fra beskyldningen om at historien handler om han. Et 
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kallenavn kan på sin side også være en viktig del av identiteten til et menneske. Kjælenavn 

kan også være et tegn på tette relasjoner, og slik symbolisere det tette vennskapet mellom 

Rogern og kompisene. Et eksempel på et slikt kallenavn er en av de litt eldre gutta på Årvoll 

som blir kalt: «Tredve Grorud». Det ble han kalt fordi han hadde kjørt rundt i gata på sin nye 

Svithunsykkel og lekt buss mens han ropte «Pass opp. Her kommer Tredve Grorud» 

(Jacobsen, 2014, s. 325). Altså en enkeltstående handling som fører til et klengenavn som han 

bærer med seg i fremtiden. 

 En annen viktig identitetsmarkør er språket. Både dialogene og språket generelt i 

Seierherrene er preget av muntlighet og slang. Språket er et tema som blir tatt opp ved flere 

anledninger i romanen. Gjennomgående preges romanspråket av østnorsk dialekt og muntlige 

fraser. Som nevnt tidligere opplevde også Marta, Rogerns mor, utfordringer knyttet til språk, 

og hvordan tap av språk påvirker identitet. Rogern opplever ikke et tap på samme måte som 

sin mor, men han opplever derimot at språket er med på å styrke identiteten og tilhørigheten. 

Tilhørigheten styrkes i all hovedsak av fellesskapet som oppstår når en gruppe har samme 

dialekt og sosiolekt. Sosiolekt er en måte å snakke på som bestemmes av sosiale faktorer, 

arbeiderklassespråk er en anerkjent sosiolekt (Simonsen, 2018). Ofte innebærer 

arbeiderklassespråket mer slang, a-endelser, trykk på første stavelse, diftonger og gjennomført 

tre språklige kjønn (Hanssen, 2010). Vi finner særlig spor av arbeiderklassespråket i dialogen: 

«- Jeg syns ikke det derre frossenbrødet er noe særlig, jeg, sier en frysebokseier (…) – Det er 

fordi du ikke veit hvordan du skal gjøra det det.» (Jacobsen, 2014, s. 402). Her ser vi 

eksempler på klassiske a-endelser som preger sosiolekten til arbeiderklassen på Oslo øst. 

Også Rogern gjør seg opp noen tanker om sitt eget språk, og er åpenbart bevisst på ordvalg og 

dialekt. Språkbevisstheten kan knyttes opp mot at moren måtte endre sitt språk, noe som gjør 

at Rogern er påpasselig med å ta vare på sitt. Språket fungerer både som en identitetsmarkør 

og som et symbol på sosial status:  

 

Og når jeg her konsekvent bruker «dass» framfor do, pissoir, WC, dritern, klosettet, 
toalettet … som det jo også heter, så har det selvfølgelig noe med sosial markering å 
gjøre og dermed også indirekte med Williksens verdimønster; maktapparatet forlanger 
nemlig forskjellige grader av språklige botsøvelser av undersåttene, milde avarter av 
den typen muttern var utsatt for da hun hadde huspost og sa «læsta» og «skobainn». 
(Jacobsen, 2014, s. 342). 
 

Rogern blir spesielt opptatt av språk når han begynner på Sinsen folkeskole der de sosiale 

forskjellene er større og mer markante enn på Årvoll. Sinsen folkeskole blir en kontrast og et 

vendepunkt i livet hans. Slik blir språket desto viktigere for å markere sin identitet og plass i 
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det sosiale systemet. Språket er viktig for mange av drabantbybeboerne. Den kuleste «berta» i 

drabantbyen, Lulu, viser et godt eksempel på det språklige skillet som går gjennom byen: 

«Hun skal gifte seg med en advokat, sier hun, «når jeg blir stor», en fra den riktige siden av 

byen, en som har nok penger og sier «weekend» istedenfor «hælja»» (Jacobsen, 2013, s. 491). 

Det er en sammenheng mellom de som er «finere» og har et mye mer internasjonalt språk, og 

de som er mer vellykket og økonomisk bedre stilt. Den språklige bevisstheten kan også 

knyttes til stedstilhørighet fordi sosiolekten ofte er tett knyttet sammen med et mindre 

geografisk område, ikke bare sosial klasse. Et annet eksempel på at arbeiderklassespråket i 

stor grad benyttes, er at moren og faren konsekvent tiltales som «muttern» og «fattern», 

varianter som er preget av slang og en muntlig tone. Rogern holder på sin 

arbeiderklassesosiolekt helt til han blir voksen.  

 

8.2 Skyskraperengler  

Å være en 11 år gammel jente, kan være både spennende og utfordrende. Tove vokser opp i 

drabantbyen på Bøler, omgitt av blokker og natur, blant gode venner og familie. Handlingen i 

romanen starter på våren, hun blir 12 år dette året, og vi følger hennes historie over 

sommeren. Vi får vite lite om ting som har skjedd tidligere i livet hennes, og det sies ikke mye 

om familiens bakgrunn. Tove fremstår som nysgjerrig og fantasifull. Stadig vekk får vi 

innblikk i pussige innfall som vitner om livlig fantasi, for eksempel kan hun uten videre tenke 

at moren ligger død på sofaen slik at hun må forte seg hjem å sjekke. Når hun hører foreldrene 

krangle i stua etter at hun har lagt seg for kvelden, fantaserer hun om hva de krangler om. 

Deretter bygger hun opp historier som det kan være vanskelige å skille fra virkeligheten. 

Historiene blir velvillig fortalt til venninnene, med stor innlevelse og begeistring. Tove elsker 

å lese, helst voksenbøker, og hun drømmer om å bli forfatter. Diktningen er derfor en viktig 

del av henne og hvem hun er. Hun støttes av foreldrene som mener at lærdom og kunnskap er 

viktige egenskaper å ha med seg inn i voksen-livet, og det virker som om de vil gi henne 

mulighet til å bli hva hun vil. Helst kunne hun tenke seg å lese hele tiden, men foreldrene 

mener at hun ikke har godt av det, og ønsker at hun vel så mye skal være utendørs og med de 

andre barna. Tanken om at frisk luft er svært viktig, stod sterkt i etterkrigstiden, og gjør det 

fremdeles:  

 

Helst vil jeg sitte inne og lese voksenbøker hele dagen, men mor sier at jeg ikke har 
godt av det. – Du har vel ikke lyst til å ende som en drivhusplante, heller! Blåser hun 
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og dytter meg ut i frisk luft. Det er bare for at jeg ikke skal finne ut av hennes og fars 
hemmeligheter, at de ikke vil at jeg skal lese så mye. (Nilsen, 2010, s. 118) 

 

Tove tror at hun blir klokere og får vite mer om voksenverden dersom hun leser voksenbøker, 

og hun drives av et ønske om å bli voksen. Det kommer særlig til uttrykk gjennom all fokuset 

på pubertet og kjønnsutvikling. Pupper, menstruasjon og seksualitet preger Toves historie i 

stor grad. Lengselen etter å bli voksen driver Tove, og hun ønsker å bestemme mer over seg 

selv og bli mer selvstendig. En av grunnene kan være ønsket om å få kontroll over sitt eget 

liv, en frihet der de voksne ikke lenger bestemmer i like stor grad. Det er en romantisering av 

voksenlivet og det det innebærer. For eksempel forsøker Tove og Rita å ta sin egen dyd, slik 

at de ikke lenger er barn. Det er også knyttet mye spenning og tabu til seksualitet og 

ungdomstid, noe som gjør det ekstra forlokkende for de unge jentene. Selve øyeblikket når 

Tove forsøker å ta sin egen dyd, er nøye beskrevet, det er sterke følelser og inntrykk som 

preger hendelsen for henne, og den setter varige spor. Det er akkurat som om den åpner opp 

en ny verden, et vendepunkt, uten mulighet til å gå tilbake. Det preger Tove både psykisk og 

fysisk, og det følger henne videre:  

 

Jeg står stille og kjenner det kile oppunder nakkehårene, det føles som om alle ting er 
nødt til å ha en spesiell betydning akkurat nå. (…) Tenk om det kan være farlig? Tenk 
om jeg havner på sjukehus? Rita hadde aldri hørt om noen som … Jeg retter meg opp. 
Vil ikke mer. Behøver ikke. Kan si hva jeg vil til Rita. Har alltid vært god til å juge. 
(…) To fingre. Oppover. Hardt. Vondt. Hjertet dunker. Det kommer aldri til å gå. 
Klarer det ikke. Aldri i livet. Så slipper en lyd ut av munnen min. Som fra en annen. 
Fingeren er igjennom. Kjenner noe varmt, glatt, annerledes enn alt annet, har ingenting 
å sammenligne med. Det gjør ikke lenger vondt. Forsiktig åpner jeg øya og ser ned. 
Ikke en dråpe blod. Bare dunkende ømhet. Og blikket mitt i speilet. Vidåpent. Stort og 
svart. (Nilsen, 2010, s. 152-154).  

 

Sekvensen gjør sterke inntrykk, beskrivelsene er svært detaljerte og sildrer både fysiske og 

psykiske endringer. Det er sterk symbolikk knyttet til seksualitet og blikket til Tove. Nå er det 

stort og svart, akkurat som seksuallivet som ligger foran henne. Vidåpent, akkurat som 

følelsen i underlivet i det øyeblikket. Svart er en farge som sjelden knyttes til noe positivt. 

Fargen assosieres med noe ukjent, skummelt og farlig. En slik opplevelse endrer Tove, og 

gjør henne tryggere på seg selv, men også mer bevisst på sin egen seksualitet. Tidligere i 

romanen er det fokus på brystholdere og mangelen på bryster å fylle dem med, her tar hun det 

et steg videre, og brystene er på dette tidspunktet glemt. Men det er også knyttet sterk tvil til 

situasjonen og opplevelsen. Tove kvier seg, er usikker og ambivalent til om hun vil klare å 

gjennomføre handlingen, til tross for at hun har sverget til Rita at de to skal gjøre det denne 
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kvelden. Det er ikke en udelt positiv gjerning, og det er usikkert hvorvidt endringen dette 

medfører er ønsket eller ei. Valget om å ta sin egen dyd kommer etter at Tove opplever et 

overgrep av en av de tøffe guttene i blokka, Goggen. Hun er nede i kjelleren når han kommer 

etter henne og fanger henne. Han holder henne fast, nekter å slippe henne forbi, og tar en hånd 

ned i trusa hennes. Hun forsøker å protestere, men til ingen nytte, han presser en finger opp 

der ingen skal kjenne (Nilsen, 2010, s. 132-134). Han kommenterer også dyden hennes: 

«Brått slipper Goggen, Han tar et skritt tilbake, stikker henda i lommene og måler meg opp og 

ned. – Må jo faen meg ha reine dydsprengeren for å få noe opp i deg! Di knipske høne! Han 

snur på hælen og går» (Nilsen, 2010, s. 134). Kommentaren kan fungere som en pådriver til 

hennes eget forsøk på å ta sin egen dyd, et ønske om å vise seg fram, være moden og voksen, 

kanskje få innpass hos Goggen. Dersom det skulle skje igjen, kan hun «vise han». Goggen 

skremmer Tove, men hun tiltrekkes han på samme tid, det er et konfliktfylt forhold mellom de 

to. Opplevelsen med Goggen kommer tilbake når hun forsøker å ta sin egen dyd. «Goggen 

som fanga meg i kjelleren» (Nilsen, 2010, s. 153). Opplevelsen setter tydelige setter spor hos 

Tove og påvirker henne til å ta valg senere i livet. 

 Også på Bøler bor det mange fra arbeiderklassen. De fleste fedrene som bor der jobber 

innen industri eller andre fysiske yrker, og de fleste mødrene er hjemmeværende. De fleste 

fedrene drar ned til Oslo sentrum for å jobbe. Det samme gjør de mødrene som jobber. 

Arbeiderklassen nevnes ikke i veldig stor grad i romanen, kun at de fleste voksne er på jobb, 

eller at mødrene er hjemmeværende. Noen av fedrene jobber også på sjøen, slik som faren til 

Rita. Arbeiderklasseidentiteten står dermed ikke særlig sterkt hos Tove og familien hennes. 

Det som derimot preger Toves historie er kommunistene, eller rettere sagt fascinasjonen for 

dem. Dette til tross for at Norge i denne perioden, etterkrigstiden, nyter godt av 

sosialdemokratiet og en regjering nesten utelukkende bestående av arbeiderpartiet i flere år. 

Norge er altså på den røde siden, politisk sett, men flere av innbyggerne på Bøler er skeptiske 

til kommunistene, som befinner seg ytterligere til venstre. Polariseringen av venstre mot 

høyre i politikken er et resultat av den kalde krigen som deler verden i to. Norge har et 

venstrevridd sosialdemokratisk styre, men det er likevel langt derfra til kommunismen i øst. 

Som medlemsland av forsvarsalliansen NATO, forplikter Norge seg til USA, og politikk og 

samfunn preges av det. Den kalde krigen kjennetegnes av de sterke ideologiske motsetningene 

(Tjelmeland og Tvedt, 2018). Det er særlig de voksne som uttrykker skepsis og frykt, barna 

spør hva det innebærer, men får bare til svar at kommunisme er slik det er i Sovjetunionen. 

Deretter følger de opp med at det er grått og trist, at man må stå i lange køer kun for å få tak i 

litt brød, og at Coca Cola og Donald-blader ikke finnes der (Nilsen, 2010, s. 65). Igjen ser vi 
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hvordan barneperspektivet styrer handlingen i romanen, vi får vite det meste gjennom barnas 

observasjoner av samtalene til de voksne. De diskuterer Khrusjtsjov, straffeleirer, bolsjeviker 

og spionaktivitet. Russerne kommer, som nevnt tidligere, på besøk til Bøler og er blant annet 

hjemme hos Tove og familien.2 Også faren til Rita kjenner russere og omgås dem. Men selv 

om arbeiderklasseidentiteten ikke er så synlig i Skyskraperengler, er de sosiale skillelagene 

likevel tilstede. Det ser vi ved flere anledninger, både innad i blokka, og også når det kommer 

folk utenfra. Innad i blokka ser vi det blant annet på hvilken etasje folk bor i, det er et indre 

hierarki i blokka:  

 

Familien til Silda bor i første etasje. Det er heller ingen tilfeldighet. Nederst i blokka 
bor alle som kommer fra de sanerte gårdene i Vika og bak Østbanen, på Kampen og 
Vålerenga, alle som har fått tildelt leilighet av sosialen. Gjennom det offentlige, sier de 
få som strever med å være fine opp i tolvte, de lar orda slippe over leppene som om 
det er noe uanstendig. I første og annen etasje bor alle som ikke har hatt råd til å betale 
innskuddet sjøl og derfor ikke trenger så mye utsikt. (Nilsen, 2010, s. 10) 

 

Det indre hierarkiet gjør at noen anser seg selv som finere enn andre, og det fører med seg 

både sladder og utfrysning. Barna er flinke til å dikte opp historier basert på sladderen som 

foreldrene deler seg imellom. Selv bor Tove i åttende etasje. Hun er hverken blant de fine 

eller de «fattige». Som «nøytral» kan hun dermed observere de andre, uten å ta stilling til 

deres situasjon. Hun har også hentet med seg det beste fra begge verdener. Det merker vi 

særlig godt når det kommer en ny jente til drabantbyen. Hun heter Cecilie, og familien hennes 

har flyttet inn i leiligheten til Migen Myrdal. Det blir kulturkonflikt mellom jentene når 

Cecilie kommer til drabantbyen, hun er fra Røa, og faren er advokat:  

 

På toppen av Storefjellet sitter Siri. Sammen med Mai-Liss og nykomlingen. (…) De 
kommer fra Røa og har piano og bilder som ikke forestiller noe på veggen. 
Nykomlingen heter Cecilie og går på noe som heter Steinerskole, hun har fått med seg 
Siri og Mai-Liss i en snakke-pent-klubb. (…) Så stikker Cecilie nesa borttil Siri og 
hvisker. Begge begynner å fnise. De måler oss sakte opp og ned, for å stanse ved Rita. 
– Moren din kan ikke ha fargesans, for rødt og rosa passer ikke sammen, bare så du 
vet det! Slenger Cecilie ut. – Bortskjemte addvokatunge! Smeller Rita tilbake. – Det 
heter ikke addvokat. Det heter advokat. – Den skoern din er bare til for sjukelige 
rikmannsunger som er redd for å få møkk på henda og ikke tør menge seg med vanlige 
folk. Det har faren min sagt. Folk som går der blir livsudugelige åndssnobber, nemlig! 
(Nilsen, 2010, s. 165-166) 
 

 
2 I 1964 besøkte Nikita Khrusjtsjov Norge, og i den sammenheng viste daværende Statsminister Einar 
Gerhardsen frem Bøler for statslederen fra Sovjetunionen. De var også innom en tilfeldig leilighet for å vise frem 
drabantbyen (Norges rikskringkasting, 2019).  
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Perspektiver endres når noen kommer utenfra og gjør skillene enda sterkere og tydeligere. I 

drabantbyen er det ikke status å gå på steinerskole og ha med seg elementer fra høykultur, 

som piano og abstrakte malerier. Det blir en konflikt mellom de rike, høykulturelle og de ekte, 

hardtarbeidende. En slik kulturkonflikt er ikke uvanlig og oppstår i de fleste samfunn, og det 

er ofte med på å skape klasseskiller. Arbeiderklasseidentiteten er preget av at man befinner 

seg på nedre del i det sosiale sjiktet. På den måten vil man alltid hevde seg, og argumenter for 

å hevde seg kan for eksempel være at man er hardtarbeidende, ærlig og lojal. Dette er 

egenskaper som ofte tilskrives arbeiderklassen. Man skaper også et skarpere skille til dem 

over seg, ved selv å si at man er «vanlige folk».  

 Ulike forventninger til jenter og gutter preger oppveksten til Tove. Jentene skal læres 

opp til å bli gode mødre og koner, slik at de kan ta seg av familie. Det er forventet at de skal 

gifte seg og få barn, men Tove er ikke så sikker på at det er det hun vil. Heldigvis for Tove, 

har hun støttende foreldre som legger til rette for at hun ikke skal tenke for mye på slikt i ung 

alder, og de har en tendens til å skåne henne. Et godt eksempel er når Tove lurer på hva som 

har skjedd med moren til Siri, hva slags sykdom hun har. Tove får ikke noe klart svar, men 

kommer på noe hun overhørte mødrene prate om. Hun spør derfor hva det vil si å holde en 

mann stangen. Moren blir sjokkert og sier tydelig at det ikke er noe hun skal tenke på, før hun 

stille mumler for seg selv at Tove tidsnok får lære det (Nilsen, 2010, s. 51). Foreldrene til 

Tove oppmuntrer henne også til å følge sine drømmer, og hun får romaner av foreldrene slik 

at hun kan lese så mye hun ønsker. Hun får også skrivesaker til å skrive fortellinger med. Men 

forventningene om fremtiden kommer stadig til uttrykk, blant annet gjennom de andre 

mødrene, venninnene og mors venninner:  

 

Mora mi har venninner med klirrende strikkepinner på besøk. En dag måler de meg 
med vitende smil. – Hun begynner å forandre seg hun også, sier de over huet på meg. 
– Skal se du snart er gift og har barn! Fortsetter de spøkefullt. – Jeg skal aldri gifte 
meg og jeg skal aldri ha barn! Protesterer jeg sint. – Hva skal du gjøre når du blir 
voksen dame da? Spør de overbærende og lattermildt. – Jeg skal bli en sånn som 
skriver bøker! Forkynner jeg høyt for første gang i mitt liv. Forfatter? Hvor i all 
verden har du det fra? Spør de uten å vente på svar. – Jaja, la dem drømme mens de 
ennå kan! Sukker en leppestiftmunn over kaffekoppen. Strikkepinnene klirrer igjen. 
Vemmelige damegreier. (Nilsen, 2010, s. 51-52) 
 

Forventningene henger altså over Tove, og den lattermilde tonen over hva hun skal finne på 

dersom hun ikke skal få mann og barn har noe nedlatende over seg. Som om det å få mann og 

barn er målet med en jentes liv, og dersom hun skulle finne på å velge noe annet er hun et 

sosialt avvik. Kommentaren om at de unge må få lov til å drømme seg bort, vitner om at de 
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voksne kvinnene har lite tro på planen hennes, og at det er svært lite sannsynlig at noe slikt vil 

skje. Kvinnerollen blir ytterligere forsterket i denne scenen ved at kvinnene, som er mors 

venninner, er på strikkebesøk. Håndarbeid er noe kvinner holder på med, og forventningene 

til kvinnerollen forsterkes når de snakker mens de strikker. Kaffedrikking og leppestift er også 

med på å underbygge poenget om at det er sterke forventninger til kvinnene. De faller inn 

under en klassisk stereotypi om kvinnene på 1950-tallet i Norge.  

Prinsessekåringen som arrangeres av Bøler idrettslag og Bøler husmorlag er også et 

godt eksempel på forventningene jentene møtte. Målet med konkurransen er å finne 

prinsessen av Bøler, den vakreste av jentene som også er det beste husmorsemnet. Flere av 

jentene som er med på kåringen er medlemmer av husmorlaget, og de mener det er viktig å 

presentere de unge husmødrene og fortelle litt om hvilket tilbud Bøler har å by på for unge 

damer. Kåringen innledes med at en representant fra husmorlaget holder en tale til 

forsamlingen:  

 

- Vi i husmorlaget vil også gjøre vårt til at drabantbyen skal bli et trygt og godt sted å 
bo. Til neste år får vi vårt eget butikksenter. Og i den nye kirken kan vi delta i 
forskjellige aktiviteter. Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er at vi unge 
husmødre er oss vårt ansvar bevisst, for samfunnet og familien og ikke minst for den 
oppvoksende slekt. I en urotid som dette er det nettopp vi kvinner som må verne om 
de oppbyggende verdier. (Nilsen, 2010, s. 161)  

   

Å være en god husmor står svært sterkt, og det er et stort ansvar som ligger på husmorens 

skuldre. Det blir presentert på en slik måte at kvinnene ikke har noe annet alternativ enn å bli 

husmor, og at de må være sitt ansvar bevisst. Husmorforeningene var mange på 1950-tallet, 

og det var mange mødre som deltok i disse foreningene. Det var et sosialt samlingspunkt og 

bidro til et tettere fellesskap, samt en felles identitet som husmødre (Furu, 2016). Holdningene 

til husmorsrollen blir presentert som en tale på dette arrangementet, den formen er med på å gi 

inntrykk av at det er en formaning. De unge jentene sitter og hører på dette, og derfor gjør det 

ekstra stort inntrykk. I tillegg presenteres det foran en stor forsamling med både unge og 

gamle, og begge kjønn, noe som kan føre til at det blir veldig synlig dersom man er i 

opposisjon til disse forventningene. 

 Flere av beboerne i blokkene har kallenavn. Kallenavnene kommer stort sett av 

handlinger de gjør eller egenskaper de har. Å gi noen kallenavn, er et virkemiddel som brukes 

for å synliggjøre at mennesket er en del av massen, og at de til en viss grad mangler sin egen 

identitet. Navn er en stor del av en persons identitet, og når man tar bort navnet så tar man 

også bort en del av identiteten. Likevel har de fleste menneskene i Skyskraperengler sine egne 
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navn. Noen har kallenavn som forkortelser, for eksempel Goggen, mens andre har helt andre 

kallenavn som ikke er knyttet til deres eget navn. Et eksempel på det er Silda. Silda heter 

egentlig Per-Erik, men ingen kaller han for det. Faren til Silda blir kalt for Dilla. Han har fått 

kallenavnet sitt fordi han er lidenskapelig opptatt av hesteveddeløp på Bjerkebanen og Norsk 

Tipping. Han har altså dilla på spilling, og får dermed kallenavnet Dilla (Nilsen, 2010, s. 10). 

Også faren til Siri har et kallenavn, han har fått tilnavnet «hele-natta-Kristiansen» fordi han 

kan sitte ved respatexbordet og drikke alkohol til langt utpå morgenkvisten (Nilsen, 2010, s. 

7). Kristiansen blir ikke kun tiltalt ved kallenavn, han blir også tiltalt ved kun etternavn. Også 

er det noen som forblir navnløse, for eksempel foreldrene til Tove. Det betyr ikke 

nødvendigvis at de er uviktige i historien, men at deres rolle er å være foreldrene til Tove, 

ikke egne individer. 

 Drabantbyen i Bøler befinner seg på østkanten, noe som preger språket til innbyggerne 

der. Språket har a-endinger, slang og trykk på første stavelse: «Hva har du innafor den der a? 

spør hun og nikker mot alpetindene. – En rossin i hver? Mer kan det i hvert fall ikke værra!» 

(Nilsen, 2010, s. 21). Språket er en viktig identitetsmarkør. Ved å bevisst velge ord, tonefall 

og syntaks, signaliserer man hvem man vil være, hvilken gruppering man tilhører og hvor 

man kommer fra. Det markeres også svært tydelig av Tove og Rita i møte med den 

nyinnflyttede jenta. Ved å tviholde på sin sosiolekt viser de tilhørighet til drabantbyen, noe 

som fungerer ekskluderende på den nye jenta.  

 

8.3 Sammenligning 

For både Rogern og Tove er drabantbyen en stor del av deres identitet. Drabantbyen preger 

språket deres, hvordan de ser på seg selv, klassetilhørighet og tilknytning til andre mennesker. 

De vokser begge to opp i trygge og gode familier som fremstår som robuste og med gode 

verdier. Begge to har fedre som arbeider og mødre som er hjemmeværende. Rogern og Tove 

vokser også opp i en brytningstid i norsk historie, samfunnet moderniseres og det samme gjør 

verdier og holdninger blant folk (Furre, 2007). Selv om husmoren står sterkere enn noensinne, 

ser vi i begge romanene at kvinnene velger å ta andre veier. Tove vil bli forfatter, og støttes i 

det av sine foreldre, kanskje i håp om at hun vil endre mening. I Seierherrene ser vi at 

Rogerns mor velger å ta seg en betalt deltidsjobb ved siden av arbeidet i hjemmet. Like fullt 

viser det et begynnende oppgjør med husmorsrollen og den tradisjonelle kjønnsdelingen.  

 Arbeiderklassen stod sterkt i Norge i etterkrigstiden. Det henger også sammen med 

Arbeiderpartiets sterke oppslutning og fremveksten av velferdsstaten (Furre, 2007). I 
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Seierherrene nevnes arbeiderklasseidentiteten flere ganger. Rogern, og flere andre i 

drabantbyen på Årvoll, identifiserer seg med arbeiderklassen og dens holdninger og verdier. 

Vi ser et klart skille mellom elevene på skolen. Skillet forsterkes gjennom sosiolekt, 

tradisjoner og verdier. Skoene symboliserer dette skillet. Særlig hos Rogerns far er 

arbeiderklassementaliteten godt innarbeidet. Hans levesett er basert på troen om at hardt 

arbeid lønner seg, og at man må jobbe for godene, samtidig står rettferdighetssansen sterkt. 

Samtidig viser sommerløpet i Enebakk arbeiderklassens evige kamp mot de som har makta. I 

Skyskraperengler tilhører også de fleste arbeiderklassen, men arbeiderklasseidentiteten 

kommer ikke like sterkt frem her som den gjør i Seierherrene. Vi kan likevel se at det er en 

tanke om at de som bor i drabantbyen er hardtarbeidende og ordentlige i forhold til dem som 

kommer utenfra og som fremstår som arrogante og «fine». Det ser vi tydelig når det flytter inn 

en ny familie i blokka, en jente med advokatfar og bakgrunn fra vestkanten i Oslo. Konflikten 

bunner da ut i at Tove og Rita, som er ekte drabantbyjenter fra østkanten, er tøffe, 

hardtarbeidende og ordentlige folk. Samtidig er det en økende frykt mot kreftene lengst til 

venstre i politikken, og de voksne snakker stadig om «bolsjevikene» og «kommunistene» og 

det de bedriver i Øst. Den kalde krigen og ideologien fra vest påvirker også deres tankesett og 

syn på verden, noe de overfører til barna. Den kalde krigen kommer ikke like godt til uttrykk 

hos Rogern og hans familie, men faren viser økende misnøye med hvordan Norge styres og at 

arbeiderklassen sakker akterut. Samtidig velger Harald, Rogerns bror, å flytte nordover til 

hardt arbeid og slit i et kaldt og ugjestmildt miljø, for å verne om arbeiderklassementaliteten.  

 Forventningene til Rogern som er gutt er annerledes enn de som stilles til Tove som 

jente. Det er husmorens gullalder, og Tove opplever at det stadig stilles forventninger til 

henne. Disse forventningene kommer tydeligst fram når husmorlaget til Bøler holder appell 

for de unge jentene i prinsessekåringen. Det er husmorens ansvar at de gode verdiene ivaretas 

og at barna vokser opp med gode holdninger og verdier. I kontrast til dette velger Rogerns 

mor å ta seg en betalt deltidsjobb ved siden av husmorsrollen. Det kan henge sammen med 

hennes og mannens tanker om at hardt arbeid skal lønne seg. Det blir dermed en kontrast 

mellom arbeiderklassens verdier om hardt arbeid, og husmorsidealet. Rogerns mor begynner å 

jobbe ved Lilleborg fabrikker, et fysisk arbeid som ikke nødvendigvis er godt betalt. Lønna 

kommer godt med, så hun gjør det for å hjelpe familien sin. Det er en oppofrende handling 

hun og flere andre kvinner gjør for å sikre best mulig vilkår for sine familier. Tove er heldig 

som har foreldre som ser positivt på endringene i samfunnet, og som verdsetter kunnskap. 

Hun støttes av sine foreldre når hun ønsker å ta valg som strider mot forventningene som er 

satt til kvinner.  
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 I begge romanene ser vi at flere beboere har fått tildelt kallenavn. I Seierherrene har til 

og med hovedpersonen kallenavn. Bruken av kallenavn er fremtredende og kan gjenspeile 

språket i samfunnet. Det kan også være et resultat av en anonymisering, fordi romanene til en 

viss grad er selvbiografiske. I Skyskraperengler er det nesten utelukkende kallenavn som 

baserer seg på handlinger og andre ytre faktorer. Ikke alle kallenavnene brukes 

gjennomgående, men mange gjør det. I Seierherrene baserer kallenavnene seg på forkortelser 

eller endringer av navn, for eksempel Rogern, men også her finner vi eksempler på kallenavn 

basert på handling og ytre faktorer som utseende og lignende. Når man bor i en stor blokk 

blant mange mennesker, er det lett å bli identitetsløs, at man er en del av massen som bor der 

og ikke skiller seg ut på egenhånd. Det kan også være en årsak til alle kallenavnene. 

Kallenavn kan være med på å fremheve fellesskapskulturen, samtidig som det fremhever 

originalene. Det gjøres gjennom handling og oppførsel som strider mot forventningene og 

som skiller seg ut fra det som ansees for å være normalt. I Seierherrene fremstår mange av de 

med kallenavn som identitetsløse, for eksempel alle menneskene med husdyr som ramses opp 

av Rogern.   

 Både Tove og Rogern forteller sine historier med sosiolekt. Begge to snakker en 

ganske bred Oslo-dialekt, med trykk på første stavelse, slang, a-endelser og en noe uryddig 

syntaks. Arbeiderklassespråket innebærer mer banning og andre muntlige innslag. 

Bakgrunnen for språkbruken er geografisk, fra Oslo øst, men også påvirket av sosial 

gruppering. Det er mange eksempler på en bevisst bruk av ord og syntaks i begge romanene, 

og den blir enda tydeligere i møte med individer utenfra. Rogern blir for eksempel mer bevisst 

på hvordan han prater og ordlegger seg når han begynner på skolen. På skolen møter han 

andre voksne, men også barn fra overklassen som prater mye «finere» enn det han og vennene 

hans fra drabantbyen gjør. Det beste eksempelet på språklig bevissthet og hvordan språket er 

en identitetsmarkør, ser vi i Skyskraperengler når den nye jenta fra vestkanten flytter til Bøler. 

Det handler altså ikke bare om hvem man faktisk er, men vel så mye om hvordan man 

fremstår og hva man vil at andre skal tro om seg. Oppvekstromaner tar gjerne for seg slike 

tema, og derfor finner vi også flere viktige identitetsmarkører gjennom romanen. Språket er 

blant de viktigste, men også hjemplass, sosial gruppering, klasse og kjønn er viktige når man 

skal definere hvem man er. Man blir også mer bevisst hvem man selv er i møte med andre 

individer som skiller seg veldig fra en selv og ens egne oppfatninger av seg selv.  

 

9.0 Analyse av relasjoner  
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For mennesket er familie og venner viktig, vi er sosiale vesener som trenger kontakt med 

andre. Både Rogern og Tove vokser opp i trygge og stabile familier. De har flere venner som 

de kan støtte seg på og finne trygghet i. Et viktig premiss for en god oppvekst er foreldre som 

tror på en, viser omsorg og støtte. Den trygge basen gjør at barn tør å utforske og gjør dem 

robuste i møte med omgivelsene sine. Både venner og familie er med på å forme oss som 

individer. Samtidig er det viktig å oppnå aksept og respekt av andre, men det er en vanskelig 

kunst å nyte respekt av mange ulike grupperinger på samme tid. For eksempel kreves det helt 

andre handlinger å få respekt og høy status hos voksne og foreldre enn det gjør for å få 

tilsvarende hos medelever, kamerater eller eldre ungdommer. Derfor befinner barn seg ofte i 

mange ulike sosiale roller i løpet av en dag. Relasjoner innad i en familie kan også være 

problematiske og utfordrende. I 1950- og 60-årene var det helt ulike forventninger knyttet til 

relasjonen mellom far og barn og mor og barn. Dynamikken i en søskenflokk kunne også 

være vanskelig å forholde seg til, samtidig som det å være enebarn også kunne by på 

utfordringer.  

 

9.1 Seierherrene 

Å være minst av tre brødre gjør at du får flere rollemodeller. Rogern ser opp til faren sin, men 

han har også to viktige rollemodeller i storebrødrene Jannik og Harald. Båndet mellom de tre 

brødrene er sterkt og preget av lojalitet og trygghet. Men forholdet deres innebærer også 

sjalusi, krangling og uenighet. Et søskenbånd tåler de fleste prøvelser, og ofte er det slik at de 

man føler seg tryggest på, er de man tør å teste ut følelsesmessig også. Å ha søsken kan gi en 

følelse av å være på et lag og gi en «oss mot dem»-følelse. Et godt eksempel er når Rogern 

spør brødrene sine om foreldrenes seksualliv:  

 

Trur du muttern og fattern knuller? spurte jeg plutselig, for jeg hadde aldri likt den 
tanken, men jeg hadde altså begynt å ane at dersom du ikke spør brødrene dine om 
også det du ikke liker å høre, så kan du bli ganske dum etter hvert, og ingen vil være 
den som stiller naive spørsmål i full offentlighet og får flir tilbake av selv de ganske 
teite gutta. (Jacobsen, 2013, s. 279).  

 

Det å ha noen man kan spørre alle de «dumme» tingene om, som gjør at man kan føle seg litt 

tryggere i møte med verden. Brødrene vil fungere som en form for kalibrering før man møter 

resten av samfunnet. Rogern og brødrene holder sammen gjennom oppveksten, de har sine 

konflikter, men likevel er det ingen som kjenner hverandre bedre enn de gjør. Et godt 
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eksempel er når Harald begynner å gjøre opprør og er mindre hjemme. Harald er eldst, og 

derfor den første som gjør opprør mot foreldrene og forventningene de har. Brødrene trenger 

ikke å krangle ordentlig, eller forklare hva som er galt, de klarer å kommunisere med få ord 

og vet mer enn de gir inntrykk av. For eksempel når Rogern og Jannik hører på sin nye LP, 

«Doors». Harald spør om å få låne den, men Jannik er ikke interessert i å låne den bort fordi 

han akkurat har kjøpt den selv og sier at Harald han høre på den når han er hjemme:  

Første gang jeg hører Jannik yte motstand, omtrent samtidig med at døra går opp og 
fattern stikker huet inn og ber oss dempe musikken – «When the Music’s Over» på 
full guffe er ikke noe særlig i ei boligblokk. Så får han også øye på Harald. – Jøss. Er 
det deg? Åssen går det? – Bra så klart. Hvorfor skulle det ikke gå bra? – Nei, hvorfor 
skulle det ikke gå bra? Sier fattern bare, myser og stikker ut igjen, og Jannik sier til 
Harald at han er en drittsekk. – Hva? – Du er en drittsekk, sa jeg. – Hvorfor det? – Han 
spurte deg jo bare hvordan du hadde det. – Ja, og jeg svarte at jeg har det bra. Hva er 
det som er så gæernt med det? Jannik er lenge stille før han sier: - Det er aldri noe 
gæernt med deg, Harald. Har du tenkt over det noen gang? Det later i hvert fall til at 
han tenker over det nå. Selv om han sier: - Nei, det har aldri falt meg inn. Fekter tjue 
spenn av muttern og går igjen, uten «Strange Days» (Jacobsen, 2013, s. 483-484). 

 

Sitatet må sees i sammenheng med en uttalt bekymring om hvordan Harald egentlig har det. 

Han har fått mange nye venner og viser mange rebelske sider ved seg selv. Foreldrene spør 

Harald om hva han bedriver tiden med uten å få svar. De henvender seg deretter til brødrene, 

men Jannik og Rogern kommer også til kort: «Jeg har stilt Harald spørsmålet sjøl noen 

ganger, men han svarer bare i gåter, sånn som astrologer og psykologer svarer når de mener at 

du stiller gæernt spørsmål og at det egentlig dreier seg om noe helt annet (…)» (Jacobsen, 

2013, s. 486). Noen uker senere får foreldrene en telefon om at Harald har havnet i fengsel. 

Moren lurer på hva de har gjort galt, og faren er tydelig på at det er Harald som har gjort noe 

galt, ikke dem. Moren pakker med mat og vil besøke Harald hver dag, mens faren ikke vil ned 

til fengselet og «ydmykes» og «blamere seg». Da responderer moren med å svare: «Det er 

sønnen min!» før de kler på seg og reiser ned til fengselet mot fars vilje (Jacobsen, 2013, s. 

487-488). Harald blir sittende i fengsel i tyve dager før han slipper ut. Mistenkt for svindel, et 

par innbrudd og besittelse av noe narkotika. Brødrene frykter at broren skal komme hjem med 

sår og blåmerker, men blir overrasket da han kommer hjem med en ny form for «tung 

visdom», praktfulle arr og rank rygg. Det er likevel morens blikk som bryter gjennom hos 

Harald. Ikke for bebreidende, men likevel med kjærlighet og skuffelse i ett.  

Opplevelsen med Harald er også med på å forme forholdet mellom brødrene og 

forholdet Rogern og Jannik har til sine foreldre. En form for advarsel om hva som kan skje 

med dem hvis de ikke lærer av storebror. På en side har brødrene ulike stier fremfor seg, og 
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de skal selv tråkke opp hver sin sti. Men på en annen side er det også stier i samme nabolag, 

og de ender ofte opp med å ta de samme valgene – både gode og dårlige. Rogern skal også 

balansere på en knivegg mellom det lovlige og ulovlige senere i ungdomstiden sin. At 

brødrene har mange av de samme preferansene og går de samme stiene, ser vi tydelig når 

Rogern forteller om en jente han kaller «Prinsessa». «Prinsessa», eller Irene som hun egentlig 

heter, er datteren til vaktmesteren på feriehjemmet. Alle tre brødrene har vært forelsket i 

henne i tur og orden. Hun er Rogerns første store forelskelse. I tillegg har både Rogern og 

Jannik jobb som avisbud. Som minstebror opplever Rogern at alle stiene han forsøker å tråkke 

opp allerede har blitt laget av en av brødrene. Det kan for mange føre til en identitetskrise: 

Hvem er jeg? Hvor skal jeg? Hva skiller meg fra mine brødre? Men i Rogerns tilfelle virker 

det mer som om han finner trygghet i dette. Han utvikler det brødrene tidligere har gjort. 

Dette ser vi tydelig når han begynner på ungdomsskolen:  

 

Åssen liker du deg på Rosenhoff ‘a, Rogern? – Kult der, ha ha. Et svar som får fattern 
til å heve øyenbrynet. Han har nemlig stilt samme spørsmål to ganger tidligere: Åssen 
liker du deg på realskolen‘a, Harald/Jannik? Harald: Kjipt, mye kjipe fag. Teite lærere. 
Jannik: - Ålreit. Begripelig begge deler, passer i systemet til fattern., det gjør ikke – 
Kult der, ha ha, fra yngstemann. (Jacobsen, 2013, s. 495).  

 

Harald er den som først bryter ut, og velger en annen vei enn resten av familien når han flytter 

nordover. Ikke uanturlig når han er eldst, men han tar et voldsomt steg vekk fra 

forventningene som ligger til han, en bygutt oppvokst i en leilighet i drabantbyen i Oslo. I 

Nord-Norge blir han småbruker, leser seg opp på politikk og lar seg inspirere av venstresiden: 

«Harald viser oss svære bunker med gamle hefter han har funnet på loftet til bestefattern, 

kommunistlitteratur, Manifest, progressiv sosialøkonomi, Krapotkin til og med (…)» 

(Jacobsen, 2013, s. 539). Det blir en avstand mellom brødrene når Harald bor i Nord-Norge, 

både geografisk og relasjonsmessig. Jannik og Rogern deler ikke det ekstreme politiske synet 

til Harald, og kjenner på en følelse av at eldstebroren blir fremmedgjort. Når Harald opplever 

det tøffe livet med hardt, fysisk arbeid som aldri tar slutt, trekker han enda lenger mot venstre 

i politikken enn det foreldrene noensinne har gjort. Da moren drev gård med sin familie hadde 

hun kontroll på når og hvor solen står opp og går ned. Nå er det Harald som sitter med denne 

kunnskapen, og ikke lenger moren, som har begynt å glemme dette. Det blir han som har 

småbruket i Nord-Norge, bestefarens gamle hjem, som sitt hjem, og ikke lenger moren. Det 

kan på mange måter sammenlignes som en maktforskyvning der det er han som har makten 

over minnene og urettferdigheten på gården i Nord-Norge. Han pusser opp hjemgården til 
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bestefaren og får skryt av familien og moren spesielt. Harald har fått et eierskap til hennes 

hjemplass: «Har satt spor etter seg her Harald også, klort ned et litt mystisk bidrag til 

avslutningskapitlet i familiesagaen» (Jacobsen, 2013, s. 602). Harald prøver seg også i 

lakseoppdrettsindustrien, men lykkes ikke helt og ender til slutt med å reise hjem til Oslo. For 

å tydeliggjøre det sterke båndet mellom brødrene, velger Rogern å starte i broren Jannik sitt 

data-firma. Han slutter på studiene før han er ferdig for å hjelpe broren sin.  

 Relasjonen mellom Rogern og brødrene er sterk, og relasjonen mellom 

familiemedlemmene er svært god. Barn kan ikke velge sine foreldre, de er knyttet sammen 

hele livet. Likevel kan relasjonen mellom barn og deres foreldre være varierte alt etter som 

hvordan kontakten og forholdet utvikler seg mellom dem. Rogern og moren har en spesielt 

tett og trygg relasjon, som er basert på tillit og forutsigbarhet. Relasjonen blir, som mye annet 

i Seierherrene, presentert med en kameratslig og gjenkjennelig tone, der intensjonen er at 

leseren skal gjenkjenne den gode relasjonen. Et godt eksempel er når Rogern skal kjøpe 

julegave til moren: «Hva ønsker du deg til jul’a, mutter? – Hvor mye penger har du da, gutten 

min? Det er sånn det er. Selv når du vil gi dem noe, så er det egentlig de som gir deg noe, om 

det så er tillatelse til å gi dem noe, noe som ikke svir for mye i pungen din, for det har de ikke 

hjerte til.» (Jacobsen, 2013, s. 301). Samtidig er sitatet et godt eksempel på hvordan 

relasjonen mellom Rogern og moren er. En varm tone og en kjærlig omtanke fra moren, en 

mor som ikke ønsker å belaste sønnen mer enn hun må. Et annet godt eksempel på den gode 

relasjonen mellom Rogern og moren er når de går sammen hjem etter en skoleavslutning:  

 

(…) før vi ønsker hverandre god ferie og tar avskjed og går hjem, muttern og jeg 
sammen, som vi gjør bare på denne ene dagen i året, først innom bakeriet over gata, 
vegg i vegg med barbereren der Ost noen år senere skal miste håret, og kjøper to 
kringler til meg og et wienerbrød til muttern som vi spiser mens vi går sakte oppover 
Sinsenveien og snakker om hva vi skal gjøre i ferien og alt vi gleder oss til, enten det 
nå er en ny tur ut til Enebakk eller en reise nord til der muttern kommer fra, og i år er 
det det siste, fattern har nemlig fått sving på den gamle Forden. – Den er blitt helt fint, 
sier muttern og smiler spakt. Og jeg tenker på alle de mødrene som finnes i et 
borettslag, for når du går oppover Sinsenveien sammen med mora di etter den siste 
skoledagen, så har du god oversikt over de som ikke har det så bra som det, de som har 
mødre som ligger i fluktstol ute på plenen hele sommeren og sier: - Ikke vær så atal’a. 
(Jacobsen, 2013, s. 397) 

 

Rogern vurderer sin mor til å være betydelig bedre enn andre mødre i borettslaget. Han løfter 

frem og verdsetter egenskaper hos moren som tilstedeværelse, omsorg og interesse for egne 

barn. Idealer som også stod sterkt hos husmødrene. Med andre ord er det mange av 

egenskapene husmødrene hadde som er viktige for Rogern også. Kontrasten blir de mødrene 
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som er aleneforsørgere eller kjøper mat som er halvfabrikat. Mødre som ikke legger samme 

innsats og arbeidsmengde i hjemmet og familien. Rogern sammenligner og grupperer 

mødrene i drabantbyen, Fyrtårnmødre, Suppeposemødre, moren til 30-Grorud og moren til 

Fornes. Han trekker også fram mødrene som kjefter, barnehaterne, og mødrene som er «åpent 

hus-typen», som sliter med grensesetting og er litt for kompis med ungene (Jacobsen, 2013, s. 

403). Alle mødrene har sine fordeler og ulemper, og de viser det store mangfoldet som fantes 

i drabantbyen. Moren til Rogern er en god husmor som etterlever de idealene og 

forventningene som var satt til husmorsrollen. Hennes omsorg og tålmodighet med sine 

sønner blir svært synlig når Harald blir fengslet. Selv om hun er skuffet og sint, velger hun å 

støtte sin sønn, hun omfavner han, viser kjærlighet og omsorg. Selv når hun tar seg lønnet 

arbeid utenfor hjemmet, noe hun ikke gjør før barna er eldre, velger hun å sette familien først 

ved å jobbe deltid slik at hun kan ivareta sine arbeidsoppgaver hjemme i tillegg. Etter hvert 

som sønnene blir eldre, skjer det en rolleendring mellom moren og sønnene. Moren går fra å 

være en primær omsorgsgiver til guttene, en støtteperson som hjelper dem gjennom 

barndommen slik at de blir «ordentlige folk», til å bli den som trenger omsorg og støtte av 

sine sønner. Det er en naturlig utvikling fordi sønnene blir ressurssterke gutter som vil 

gjengjelde morens omsorg gjennom oppveksten. Som barn føler man også på et ansvar for 

foreldrene, at man skal hjelpe dem og bidra til at de får en best mulig alderdom. Denne 

utviklingen kommer til uttrykk ved at sønnene skal bli med moren til Nord-Norge. Det har 

blitt 1980-tallet, og mer og mer vanlig med fly. Familien har flydd nordover en gang tidligere, 

og når de nå skal tilbake, ønsker sønnene å fly:  

 

Rogern! Kan’ke du ta toget med meg’a? Det gjør ikke noe om vi kommer en dag 
seinere, gjør det vel? – Gi deg’a mutter, det detter ikke ned. – Det blåser jeg i. Jeg skal 
aldri opp i et fly igjen. – Hvorfor spør du ikke Harald? Muttern ser sårt på Harald. 
Harald smiler som om dette spørsmålet ble avgjort for omtrent syvogtjue år siden, da 
jeg ble født, arbeidsdeling. Hun ser på meg igjen. Og det holder. – Det er greit det, 
mutter. Jeg bryr meg ikke om at gutta ler engang. (Jacobsen, 2013, s. 598). 

 

Sitatet viser hvordan hierarkiet mellom brødrene er fordelt, hvilke arbeidsoppgaver som er 

innarbeidet og fordelt til hvem. Men det viser også godt hvordan forholdet mellom moren og 

Rogern er, omsorgsfullt og ansvarsfullt. En fin kontrast til da hun følger han hjem fra skolen 

og de går sammen hjem etter sommeravslutningen. Nå er det han som følger henne. De to 

sitatene sett opp mot hverandre viser en fin utvikling i forholdet mellom Rogern og moren. 

Relasjonen deres utvikles og endres i takt med samfunnet og deres personlige utvikling.  
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 Relasjonen mellom faren og sønnene er også god, men preges av at faren er mer 

fraværende enn moren. Her kommer arbeiderklassementaliteten og kjønnsrollefordelingen 

sterkt til uttrykk. Faren har et ansvar for å forsørge familien og må derfor være på jobb hver 

dag, også i helger og ferier. Likevel er det han som tar seg av den fysiske aktiviteten med 

guttene, skiturer i Marka og slikt. Samtidig vil et forhold mellom far og sønner ofte være 

preget av lek og konkurranse, fysisk aktivitet og guttestreker:  

 

(…) og vi gleda oss som ville når vi løp opp fra elva og visste at nå var fattern våken 
og da blir det litt mer fres i leiren – han hadde nemlig vært gutt sjøl en gang, selv om 
det ikke syntes så godt på’n, annet enn i feriene og på disse søndagsturene (…). Han 
kunne også gi oss juling hele gjengen på én gang, til vi var langt opp i tenåra, på lek, 
selvfølgelig, la de digre armene rundt alle tre og klemte oss sammen til en ball. – Jeg 
skal lære dere noe om livets alvor jeg, små jævler. Bar oss innover i skauen og truet 
med å hive oss i elva, mens vi brølte og muttern lo og var redd og ropte: Pass deg da, 
Frank, de er jo bare unger. Unger ja, som om det er bare bare. (Jacobsen 2013, s. 316). 
 

 
Relasjonen mellom faren og sønnene er både gjenkjennbar og typisk. Den fysiske aktiviteten 

og spøkende tonen, slik det også er i dag. Det blir dermed en kontrast til forholdet mellom 

moren og sønnene. Der morens forhold til sønnene er preget av en omsorg og et ønske om å 

ivareta og passe på, har faren en mer leken tilnærming. Man kan derfor se at 

kjønnsstereotypier påvirker foreldrenes forhold til sønnene, der moren inntar den myke, 

feminine rollen mens farens relasjon er barskere og preget av testosteron og action. 

Foreldrene viser altså sin kjærlighet til sønnene på ulike måter. Denne tolkningen 

underbygges når Rogern flytter hjemmefra og får hjelp av foreldrene sine:  

 

Jeg flytter til en liten leilighet i Vogts gate der trikken rusler forbi utenfor vinduet. 
Muttern vil hjelpe å pusse opp, for kåken er mildt sagt kondemnabel. Jeg sier først nei, 
ser at jeg sårer henne og sier: Javelda. Vi vasker rundt med gratis såpe fra De-No-Fa 
Lilleborg, maler vegger og tak, fattern kommer innom etter jobben med noen ruller 
tapet og to øl, ser seg om i det lille hjemmet, forhører seg om gårdeieren, kloakken og 
vannrørene, har med seg en sikkerhetslås som han monterer mens muttern lager mat til 
sønnen som har gjort et forsøk på å flytte hjemmefra. (Jacobsen, 2013, s. 578) 

 

Moren og faren bidrar begge på hver sin måte, der faren bidrar med det praktiske og nyttige. 

Foreldrene syns det er utfordrende at yngstemann har flyttet ut, og de tilbringer litt mer tid 

hjemme hos Rogern, for å sørge for at han har det bra, enn det han selv ønsker. Men etter 

hvert tilpasser de seg hverandre, og foreldrene ser nye muligheter når de bor alene i 

leiligheten på Årvoll. Det er ikke unaturlig at foreldre føler på et savn og en sorg etter at barna 
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flytter hjemmefra, de kjenner et behov for å være til nytte og bidra, vise barna at de ikke er 

helt klare for å bo for seg selv. Av den grunn oppstår det gjerne litt friksjon og konflikt 

mellom foreldre og barn, og de trenger tid på å tilvenne seg den nye situasjonen. Foreldrene 

måtte bruke tid på å fylle opp vakuumet som oppstod etter at barna flyttet, og ekstra vanskelig 

var det nok når yngstemann dro. 

 Familiebåndene i Rogerns familie er altså svært sterke, men som ung er det få ting 

som betyr mer enn venner. Rogern har mange gode venner i drabantbyen. Vennskap er de 

relasjonene vi velger selv, hvor felles interesser og referansepunkter avgjør styrken og 

varigheten på relasjonen. Vi kan velge de vi ligner mest på og liker best. Barna møtes gjerne 

utenfor blokkene i helgene og etter skole, lekser og middag i ukedagene. En aktivitet som 

hører med i tiden, binder barna sammen og skaper relasjoner er å kaste på stikka:  

 

Og med en gang middagen er over, får du gå ut igjen, og du kan fortsette å kaste på 
stikka, for i kveld kommer også de store gutta og kaster krones – og det skal jeg love 
deg at en av de første tingene jeg skjønte, det var at skal du fram her i verden, så må 
du holde øra og øya på stælker når de store gutta kaster krones. (Jacobsen, 2013, s. 
308) 

 

Leken bidrar til samhold og bygger relasjoner mellom barna, selv om de yngste, Rogern 

inkludert, syns at det er en viss ærefrykt i at de eldre guttene blir med å kaste på stikka. Det er 

særlig en av de eldre guttene som er fryktinngytende, og det er Raymonn Wackarnagel. 

Wackarnagel bor i samme drabantby som Rogern og er litt eldre. Eldre ungdom som gjerne er 

litt rebelske tiltrekker seg både respekt og frykt hos de yngre barna. Barna har gjerne et ønske 

om å bli anerkjent av de eldre fordi det igjen kan gi respekt fra jevnaldrende. Noen av 

ungdommene som bor i drabantbyen har utfordringer knyttet til sosial interaksjon med andre. 

Grupperinger og hierarki oppstod mellom ungdommene og mange fryktet å havne utenfor. På 

den måten balanserte barna mellom å være lydige og tilfredsstille foreldrene sine, og samtidig 

vinne aksept og respekt hos de andre barna og eldre ungdommene: 

 

Når jeg så kommer ut av matsalen, etter alle de andre og flankert av størrelser som 
Wackarnagel og Jøn, forsterkes min gryende anelse om at det finnes to måter å vinne 
aksept på her i livet, grovt regnet, to hierarkier, et offisielt-legalt, og et uoffisielt-
illegalt. Det illegale er myteomspunnet og klart det mest fristende – for meg. 
Barneårene blir således en slags vandring mellom forbrytelsen og lydigheten, mellom 
å vinne status gjennom det å være flink på skolen og det å være en flink opprører (…). 
(Jacobsen, 2013, s. 332 – 333)  
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Rogern forteller her hvor vanskelig det var å ha høy status i det offisielt-legale hierarkiet, noe 

man gjerne vil overfor blant annet foreldre, og samtidig være høyt rangert i det uoffisielt-

illegale hierarkiet. Det er selvsagt det illegale hierarkiet som frister mest for de som ønsker å 

være i opposisjon til sine foreldre. Mange av Rogerns venner, inkludert Rogern selv, bryter 

loven og utfører kriminelle handlinger som innbrudd og narkotikabruk. De to hierarkiene 

fungerer som dikotomier og står i sterk kontrast til hverandre. Det er vanskelig å være på topp 

i begge hierarkiene, derfor valgte mange en gylden middelvei. Balansegangen mellom det 

illegale og legale hierarkiet ser vi når Rogern og vennene diskuterer hva de ville gjort dersom 

de finner en lommebok på kinoen. De som befinner seg øverst i det legale hierarkiet, som 

Peer Fredriksen, ville levert tilbake lommeboken uten å se i den engang. De som søker aksept 

i begge hierarkiene ville levert den tilbake etter å ha tatt en titt, og kanskje unnet seg en liten 

belønning eller beholdt hele lommeboken dersom lommeboken tilhørte en kakse. Hvis det var 

en mor som skulle bruke pengene på å reise til Storbritannia for å hjelpe sitt kreftsyke barn, 

ville alle gitt den tilbake, bortsett fra Wackarnagel, han ville tatt en liten slant selv, han mente 

at moren kunne ta båten. Det stemmer godt overens med at Wackarnagel er øverst i det 

illegale hierarkiet. Problemstillingen som splitter vennegjengen i størst grad er dersom 

lommeboken skulle vise seg å tilhøre en arbeider, en av «deres fedre». Hva ville de gjort da? 

De fleste mener at den da skal leveres tilbake umiddelbart, uåpnet eller åpnet, uansett innhold. 

Diskusjonen utvikler seg til å handle om hvem sine fedre som fortjener å få tilbake 

lommeboken eller ikke (Jacobsen, 2013, s. 390-392). Eksempelet viser tydelig de to 

hierarkiene og hvilke egenskaper de to hierarkiene har. Det viser også hvordan barna, og 

særlig Rogern, beveger seg mellom de to hierarkiene og hvordan man prøver innordne seg og 

oppnå aksept og respekt begge steder samtidig. Eksempelet med lommeboken vitner også om 

en respekt for deres egen opprinnelse, klassetilhørighet og hjemplass. Det sitter langt inne for 

guttene å stjele fra en «ærlig arbeiderklassemann», særlig fordi det representerer fedrene 

deres. Det er viktig å tilhøre en gruppering slik at man opplever tilhørighet, det er med på å 

identifisere oss i samfunnet. Gruppen man tilhører er altså en stor del av identiteten og 

oppfattelsen av oss. Samtidig gjenspeiler gruppen hvem vi er, vi er med i en gruppe der de 

andre gruppemedlemmene har de samme referansepunktene som oss selv, derfor understrekes 

tilhørighetsfølelsen. For å fortsette å være en del av gruppen, vil mennesket handle slik 

gruppen ønsker, frykten for ekskludering og utestengelse kan gjøre at vi gjennomfører 

handlinger vi ikke ville gjort dersom vi ikke var en del av gruppen.  

 Skolen er viktig på mange måter, i barndommen tilbringer vi mer av vår våkne tid på 

skolen enn hjemme sammen med familien. I tillegg er lærerne noen av de første voksne barna 
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møtte som ikke er ens egen familie eller vennenes familie. Lærerne er også med på å forme 

barna i skolen, deres regler, holdninger og forventninger ble overført til barna og merket dem 

i deres oppvekst. Lengre reisevei førte til at Rogern og vennene møtte flere barn som bodde 

utenfor drabantbyen. Det førte til flere kulturmøter og konflikter. For Rogern blir møtet med 

skolen blandet, både positivt og utfordrende:  

 

Skolen derimot, Sinsen folkeskole, i begynnelsen av sekstiåra, den var langtfra trygg. 
Den hadde nemlig både tannråte, skolefrokost og ganske mange jævlige lærere, det var 
ihvertfall ingen av dem som syntes noe særlig om meg, nesten ingen, får jeg vel si, for 
i førsteklasse hadde vi en snill lærerinne som het Bodil Thesen (…) og jeg trudde 
faktisk at det skulle være sånn at en lærer var snill, helt til jeg datt ned i et svart høl i 
annen klasse da vi fikk ei gammal kjerring som het Astrid Røed, kalt Rødspetta, og 
som ikke tålte synet av meg. (Jacobsen, 2013, s. 319).  

 

Rogern skylder på Rødspetta for mange av problemene han opplevde senere i livet, han 

bruker sterke ord som «hat» og «megge». Han sier også at det er hennes oppførsel som fikk 

han til å gjøre uforklarlige ting som å slå i stykker ruter på trikken og lignende. I tillegg 

forteller han at hatet Rødspetta viser han er helt ubegrunnet, og kun basert på hennes inntrykk 

og opplevelse av Harald noen år tidligere. Rogern hadde knapt lært seg å lese og skrive i 

første klasse da han hadde Bodil Thesen, men de kunstene blir borte når Rødspetta tar over, 

og han begynner å stamme. Det fører igjen til at han blir overført til en spesialklasse. Han får 

god opplæring i spesialklassen og er raskt tilbake i den ordinære klassen, mye takket være en 

annen lærer, Gillebo (Javobsen, 2013, s. 320-323). Rogerns møte med skolen blir altså 

utfordrende, og det skal prege fremtiden hans fordi det gjør han usikker på seg selv og sine 

evner. Særlig gjør forholdet til Rødspetta inntrykk:  

 

Og de salmeversene dine – hver eneste dag i to år starta med et salmevers: «O Gud han 
er en høy en borg …» sto det på tavla da vi marsjerte inn i første time, oppstilling ved 
pultene, sang og Fadervår, sitt ned, opp med boka, skriv av: «O Gud han er en høy en 
borg», hele dritten, tre og fire vers, og hvor land tid bruker du på fire vers når du har 
glemt å skrive etterat du så vidt kunne det? (…) Da kommer du på skolen dagen etter 
med migrene for skolen er der likevel den, samme hva du har drømt kvelden før, 
tvinger deg til å sitte og høre at Christian Meyer kan alt sammen utenat fordi han har 
kristne foreldre som skriver brev til Rødspetta om hvor fint det er at ungene lærer 
åndelige sanger på skolen (…) (Jacobsen, 2013, s. 320-321). 

 

Både med lesing, skriving og hukommelse er noe Rogern sliter med. Samtidig syns han det er 

ubehagelig med høytlesning og alle former for presentasjoner for klassen. Indoktrineringen av 

religion og Gud virker ifølge Rogern mot sin hensikt:  
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Og i ettertid så må det vel sies at en mer effektiv avsporing av de unge får fra Herrens 
milde sti skal man leite lenge etter. Jeg trur dette gamle trollet i løpet av sin 
pedagogiske løpebane greide å utdanne flere hedninger enn den samlede kristne 
forfølgelseshistorie til sammen, (…) og vi skal ikke glemme at Herren på denne tida 
for alvor mistet grepet om den urbane delen av norsk arbeiderklasse. (Jacobsen, 2013, 
s. 324) 

 

Det skal sies at det ikke kun var arbeiderklassen som fikk et svekket bånd til religionen på 

denne tiden. I etterkrigstiden ble samfunnet mer og mer sekularisert, og man startet å se en 

nedgang for statskirken (Schiefloe, 2011). Det var nettopp for å stanse denne nedgangen at 

flere lærere på eget initiativ la opp til en sterk indoktrinering av salmer og religion. I 1950- og 

60-årene var det læreren som styrte i klasserommet (Enger, 2015).  

Men det var ikke bare religion, Rødspetta og ydmykelser for Rogern på skolen, han 

opplevde også mestring og glede. I sterk kontrast til stillesittingen i klasserommet var 

kroppsøvingstimene et pusterom. Der opplevde han en fristund der han var blant de flinkeste i 

klassen, mye flinkere enn Peer Fredriksen og Christian Meyer, som var de flinkeste i 

teoretiske fag. I kroppsøving kan Rogern være god uten å smiske, han kan bruke sine 

ferdigheter, gjenopprette sin stolthet og nyte respekt. For i en gruppering som klassen vil man 

ikke skille seg ut negativt, men vil oppleve høy anseelse og respekt fra de andre. 

Kroppsøvingstimene er Rogerns mulighet til å få anerkjennelse. Anerkjennelse og tilhørighet 

er svært viktig i identitetsutviklingen til et individ, og derfor er det avgjørende med arenaer 

der vi opplever mestring og suksess. Det vil også være med på å øke status, og dermed kan 

Rogern oppleve aksept fra flere grupper i klassen. At mange av aktivitetene i kroppsøving er 

noe Rogern mestrer, gjør at han kan ta større plass og utfordre seg selv mer. Han kan også 

gjøre mer opprør, men samtidig få respekt av dem som er på topp i det legale hierarkiet fordi 

han er dyktig i det han gjør. Opprøret han gjør er å ta av gymsokkene når han spiller 

kanonball. Det er strengt forbudt å ta av seg gymsokkene, men Rogern gjør det ved flere 

anledninger fordi han presterer bedre uten gymsokkene, det gjør at føttene hans får et bedre 

grep på gulvet. Gymlæreren heter Williksen, han organiserer både skolehagen, korps og 

vakter til friminuttene: «(…) for i gymsalen er Williksen herren og Williksen er den læreren 

som bidrar sterkest til et barns karikerende evner, til et barns kategorisering av den ytre 

virkelighet» (Jacobsen, 2013, s. 339). Williksen underviser i både norsk, fysikk og gym, og 

han er streng og tidvis urimelig, ifølge barna. Rogern syns det virker som om han ikke har 

funnet sin plass i livet, at han egentlig ikke skal være lærer, han har inntatt en rolle som han 

egentlig ikke passer til. Williksen er et mysterium for elevene. I de teoretiske fagene han har 
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Williksen, må Rogern jobbe hardt og han får mindre anseelse enn i gym. Det er særlig i 

kanonball at Rogern er god, og det er en av de viktigste idrettene:  

 

Kanonball er, ved siden av det å kaste på stikka, den sport der alle kanaler i det 
guttelige kontaktnettet gløder samtidig. Willik blåser i fløyta. – Kanonball! (…) for 
når Willik skriker: kanonball! Så skjer det nemlig noe i gutta, en skala fra det verste du 
kan tenke deg til det beste kommer opp på skjermen, og der lyser din posisjon på det 
stedet du hører hjemme i den almene anseelse. Men det merkelige med kanonball er at 
selv de som lider nederlag på et eller annet vis, ofte føler seg tiltrukket av det, enten 
det nå skyldes mangelen på Williksens innblanding, muligheten for at selv Peer 
Fredriksen kan treffe Murke – som faktisk er til stede, intensiteten og alliansefølelsen 
som oppstår fordi man har med lagidrett å gjøre, eller tilfeldighetens rolle som er langt 
større her enn hva den (nesten) urokkelige hesten angår. (Jacobsen, 2013, s. 357-358).  

 

Det at kanonball har så høy status, gjør det enda viktigere å være god i idretten. Derfor gir det 

ekstra høy status for Rogern å være blant klassens beste i kanonball. Det er også viktig for å 

jevne ut noe av skjevheten i autoritetsforholdet mellom Williksen og Rogern. Særlig viktig er 

det for Rogern fordi han ikke er fullt så sterk i de teoretiske fagene. Å være god i de teoretiske 

fagene, er ofte knyttet til det legale hierarkiet, og det kan igjen føre til at han mister anseelse 

hos de «kule gutta» på toppen av det illegale hierarkiet.  

 

9.2 Skyskraperengler 

Tove er enebarn, hun har flere nære venninner, men ingen søsken. Hun har et tett bånd til sine 

foreldre, og opplever nære relasjoner til venninnene sine og de andre barna i drabantbyen. 

Venninnen Siri har flere yngre søsken, og basert på Toves refleksjoner er hun takknemlig for 

å være enebarn og slippe de små skrikerungene. Rita har en eldre bror, men han hører vi ikke 

mye om. Ellers er det flere andre av barna som også er enebarn, blant annet Silda og Mai-

Liss. Det kan virke som om fellesskapet i drabantbyen gjør savnet etter søsken mindre, fordi 

det alltid er noen å leke og tilbringe tid med. Samtidig er det lett å omgås hverandre når man 

bor i en blokk og slipper å kle på seg mye klær og gå langt for å treffe venner. Vennene 

befinner seg i samme hus, og hvis de ikke har mulighet til å leke hjemme hos en av dem, kan 

de enten leke ute eller i oppgangene. På den måten har de alltid et fellesskap av jevnaldrende 

som de kan lene seg på. Trass i dette vil venner aldri bli helt det samme som søsken, og det er 

godt mulig at de barna som var enebarn, kjente på et savn. 

 Fordelen med å være enebarn er at man gjerne har en enda sterkere relasjon til sine 

foreldre, relasjonen er preget av at man ikke trenger å dele foreldrene med noen andre. En 
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konsekvens av det er at man får mer oppmerksomhet og omsorg, og man vil nesten alltid ha 

foreldrene tilgjengelig hvis man trenger dem. I Skyskraperengler opplever som nevnt Tove en 

situasjon der foreldrene krangler. Denne hendelsen preger Tove og viser hennes relasjon til 

foreldrene. Hun er engstelig for at de skal skilles, det er noen i blokka som er skilt, og Tove er 

redd for at det skal skje med hennes familie også. Hun ligger på rommet sitt under dyna med 

leselyset tent, hun forsøker å stenge foreldrenes krangling ute med lesing og fingrene i ørene, 

men foreldrenes stemmer skjærer stadig gjennom.  

 

Jeg lister meg bort til døra og kikker i sprekken. De har nattøy på, far har stripete 
pyjamas og mor har morgenkåpe over nattkjolen. Det er verst når de krangler i nattøy. 
Da har de vært i senga, men stått opp igjen. Da er de mer enn vanlig uvenner. Mor 
sitter i sofaen med det ene beinet over det andre og vipper med foten mens hun røyker 
på harde livet. Far står med ryggen til og ser ut av vinduet, pyjamasbuksa hans er 
sidrumpa og skrukkete og altfor kort i beina. – Hva vil du vi skal gjøre da? Spør han 
lavt. Jeg skynder meg tilbake til under dyna. Når jeg kniper øya hardt sammen, ser jeg 
røde og gule ringer som glir over i hverandre. (…) Jeg skjønner ikke hvorfor voksne 
må krangle så mye. (…) Kanskje de skal skilles? Da må jeg reise på feriekoloni og 
spise brødskiver dyppa i tran og bli døpt i dovann hver kveld. Det må Eva i klassen, 
for hun er skillsmissebarn. Jeg vil at mor og far og jeg skal leie hytte med brønn og 
utedo sammen i ferien, som vi pleier. (Nilsen, 2010, s.76-77) 

 

Tove kjenner rutinene i familien sin godt, derfor blir hun også så bekymret når noe avviker fra 

det vante. Hun kjenner til hva som gjør situasjoner annerledes enn det hun er vant med. Et 

eksempel er når foreldrene står opp igjen etter at de har lagt seg, for å krangle. Krangelen gjør 

Tove usikker og redd, hun bekymrer seg for eventuelle endringer i familiesituasjonen. 

Krangelen mellom foreldrene gjør inntrykk, og foreldrene er åpenbart uenige om noe. Siden 

det er Toves perspektiv som styrer handlingen i romanen, får vi ikke vite hva foreldrene 

krangler om. Det er kun stemningen og Toves opplevelse som presenteres.  

Det ser vi i en annen situasjon senere i romanen. Toves far kjører varer til båtene på 

havna, og en dag viser det seg at en tysk kaptein har bestilt Playboy-magasiner. Tove kommer 

hjem mens moren sitter og «pynter» dem. Hun forteller datteren om magasinene og spør om 

hun vil hjelpe. Sammen sitter de og tegner klær på de nakne damene, kler på dem kjoler, 

gensere, kåper og muffer. De ler og fniser og snakker om hvor sint faren kanskje blir, og ikke 

minst hvor sint den tyske kapteinen vil bli. Moren svarer på flere av Toves spørsmål, om 

hvorfor damene er nakne, om de er horer og hvorfor menn kjøper slike blader, og det ender 

opp med å bli en fin stund sammen for mor og datter:  
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Vi bøyer oss over bladene. Den eneste lyden i rommet er fargeblyanten som risser over 
papiret og regnet som trommer mot blikkarmen utafor. Mellom oss ringler 
sigarettrøyken mot taket i en tynn, blå spiral. Mor har kledd ei ny dame i drakt med 
tulipanskjørt og rysjebluse. Vi må skynde oss å bli ferdige før far kommer, han må 
ikke få mistanke! Huden nupper seg av spenning over hemmeligheten vi har sammen. 
(…) Ansiktet hennes sprekker i et stort smil, hun ler mot meg med røde lepper og øyer 
som ser rett inn i mine. (Nilsen, 2010, s. 123-124). 

 

Denne hendelsen skjer kort tid etter at foreldrene har kranglet, og basert på dialogen og 

samtalen mellom mor og datter er nok stemningen fremdeles litt trykket hjemme. 

Hemmeligheten mellom mor og datter styrker deres relasjon, men kan også sees som en 

svekkelse av relasjonen mellom Tove og faren. Når det er snakk om trygge og stabile 

relasjoner, tåler de å bli utfordret en gang iblant, relasjonene i familien blir testet for å se hvor 

sterke de egentlig er. Dersom relasjonen tåler påkjenningen, vil man oppleve den som enda 

sterkere etterpå. At relasjonen blir sterke i familien til Tove, er også tydelig. For etter 

kranglingen og usikkerheten blir foreldrene venner igjen, og innser at det har vært en tøff 

påkjenning for relasjonene i familien og for Tove:  

 

Mor og far er ikke uvenner nå, de har ikke vært det på noen uker. Samme ettermiddag 
drar de til byen. Ikke arm i arm, men side om side nedover fortauet. De kommer hjem 
med ei flat pakke. Far holder den fram mot meg. – Vi har kjøpt denne. Vi tenkte at du 
… Trengte noe ordentlig også, fullfører mor. De står rett opp og ned i byklærne og ser 
plutselig stive og sjenerte ut. Jeg får den tunge pakka i fanget. Det er ei bok, tjukkere 
enn noen vi har i bokhylla, sikkert tusen sider. Den har rød skinnrygg med 
gullbokstaver og heter «Verden og Vi». – Men jeg har jo ikke gebursdag? – Nei, men 
mor og jeg tenkte at vi … Nå som du blir så stor, så vil vi gjerne overrekke deg … Far 
vrir seg som om han holder tale. – Noen som kan gi deg … Til senere i livet … Han 
kommer ut av det. (…) Jeg ser opp. – Er alt samma mitt? Jeg mener, er den bare til 
meg? Mor og far nikker. (Nilsen, 2010, s. 157-158).  

 

Gaven er en bok med masse informasjon og kunnskap, en finere gave kunne ikke 

forfatterspiren Tove fått. Det er tydelig følelsesladd for foreldrene å gi Tove en så fin gave, og 

overrekkelsen fremstår som sterk og symboltung. Gaven kan tolkes som en unnskyldning til 

Tove fordi de har kranglet og gjort hjemmesituasjonen usikker for henne, men det kan også 

være en anerkjennelse for hennes søken etter kunnskap og bøker. Unnskyldningen deres er at 

hun vokser og har blitt stor, at de plutselig har innsett hvor mye eldre hun har blitt. Men det 

kan også være en forståelse for utviklingen hun har vist. De ønsker å glede henne, gi henne 

noe hun ønsker, styrke relasjonen mellom dem.  

 Forholdet mellom Tove og venninnene er langt fra harmonisk. De kan være både sjalu 

og ufine med hverandre. Også her kan man tenke seg at relasjonen mellom jentene stadig blir 
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testet og utfordret, men stort sett finner de tilbake til hverandre. Relasjonen mellom venninner 

er likevel ikke like sterk og tolerant som familierelasjoner, og jentene utfordrer hverandre 

flere ganger. Blant alle barna i drabantbyen på Bøler har de tre jentene likevel funnet 

hverandre, og det at de kunne valgt noen andre, gjør at relasjonen mellom deres styrkes: «Det 

er Rita og Siri og jeg. Er det noe vi ikke vil, er det å gå glipp av ting.» (Nilsen, 2010, s. 11). 

Jentene er eventyrlystne og tester stadig grenser for hva de kan finne på. En gang blir de med 

Silda ut i branntrappa for å se hvordan man skal bruke et kondom, noe de aldri har sett før. 

Etter hendelsen gjør de narr av Silda og løper ned igjen:  

 

Vi ramler utfor trappa, tar to og to og tre og tre trinn i farta så håret flagrer. Vi puster 
hverandre varmt i nakken og jager på, fortere og fortere. Ved en av korridorene blir 
døra revet opp og en stemme skriker: Men i svarte, heite hælvete, hva er detta for et 
fordømrade bråk! Maja Gundersen. Vi enser henne ikke, men styrter videre i en spiral. 
Vi er så vidt nær trinna med føttene, som om vi har fått vinger suser vi nedover den 
svarte sjakta. Nedover og nedover til vi tumler ut i solskinnet. Triumferende. 
Fryktløse. (Nilsen, 2010, s. 14).  

 

Sitatet viser et sterkt fellesskap mellom jentene, og samtidig hvor godt de kjente blokka de 

bodde i. Hvordan de fryktløst løper nedover uten å være redde for noe. Hendelsen der de har 

tatt igjen med Silda, en av gutta, og vist at de også er tøffe, gjør dem beruset på en 

seiersfølelse. Seiersfølelse over en av gutta som har prøvd å lure dem.  

Tove er en lojal og god venninne, men hvis hun blir presset så kan hun feige ut og 

utlevere venninnene sine. Det skjer ved flere anledninger når hun for eksempel skal tøffe seg 

for de andre barna, gjerne de litt eldre, og gjerne guttene. Det er noe hun er klar over selv, og 

hvis hun blir fristet kan hun fort bli en sviker: «Salmiakklakris er en av de sikre tinga som 

gjør meg til sviker på sekundet, jeg selger sjela mi for ei stang.» (Nilsen, 2010, s. 17). Et 

eksempel er når Tove blir med Mai-Liss, en annen jente i blokka, hjem for å prøve BH’er. 

Mai-Liss betror til Tove at hun putter vatt i BH’en for å gi inntrykk av at hun har begynt å få 

ordentlige pupper, selv om de egentlig ikke har vokst så mye ennå. Tove sverger med kors på 

halsen at hun ikke skal si det til noen. Litt senere er Tove ute sammen med Rita og Siri, noen 

eldre gutter er også der. Mai-Liss og Rita begynner å krangle, og ingen vil tape ansikt når de 

eldre og tøffe guttene er vitner, og det ender med at Tove forteller Rita om Mai-Liss sin 

hemmelighet. Dette fører til at alle sammen kaster seg over Mai-Liss, river ut vatten og 

ydmyker henne. Både guttene og jentene bruker makt, de river, drar, sparker, og Toves 

handling vitner om at hun er en god og lojal venninne for Rita, men at hun også svikter andre 

slik at hun og bestevenninnen ikke skal tape ansikt. Det blir et vendepunkt der Tove viser 
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hvor langt hun er villig til å gå for å oppnå aksept hos Rita. Rita fremstår som en 

lederskikkelse i venninnegjengen, og frykten for å falle utenfor gruppen gjør at Tove bryter 

sitt løfte til Mai-Liss. At de eldre guttene er tilstede, gjør situasjonen ekstra spent og er en 

avgjørende faktor. Den skumleste av de eldre guttene er også der, Goggen: «Goggen er 

desidert blokkas farligste, han tenner fyr på fuglunger og binder småunger til trær med 

maurtuer under. I dårlige tider går halve ukelønna med til bestikkelser, sjøl er jeg livredd 

Goggen.» (Nilsen, 2010, s. 22). Angrepet på Mai-Liss er ikke unikt i Toves hverdag, og det er 

flere slike situasjoner i romanen som viser hvordan gruppene får en gjengmentalitet når de 

hauser hverandre opp og fyrer opp under en litt aggressiv stemning.  

Samtidig skjærer det seg litt mellom Siri og Rita. Siri syns ofte at de går over streken 

når de er stygge med andre, noe som fører til at hun trekker seg lenger og lenger unna. Tove 

blir dratt mellom Siri og Rita, og sliter med å ta stilling til den gryende konflikten. Hun kan 

være enig i at Rita ofte kan gå over streken, men vil ikke selv tape ansikt overfor Rita og tør 

ikke stå opp for seg selv slik Siri gjør. Samtidig ser hun hvordan Siri faller utenfor og har et 

brennende ønske om selv å være en del av gruppen. En dag er hun og Siri sammen alene, de 

ser på glansbilder sammen:  

 

Du. Tove … Siri hvisker og ser alvorlig på meg. – Ja? – Det er vi som er 
bestevenninner? Mer enn deg og Rita. Ikke sant? – J-o-a … - Kan vi ikke være det så 
lenge vi lever? Bare vi to? – Kan vi vel. – Lover du det? Helt til vi dør? De lyseblå øya 
gransker og bórer. Jeg nikker. – Sånn at vi aldri sier bort hemmelighetene våre og aldri 
blir bestevenn med noen annen? Da må vi bytte ring, sier Siri ivrig. – Jeg har min inne. 
Vi kan gjøre det siden. Siri nikker fornøyd. (Nilsen, 2010, s. 119). 

 

Deretter studerer de ett av de fineste glansbildene til Siri og snakker om hvor sjeldent det er. 

Siri konkluderer med at Tove skal få det dersom hun dør før henne (Nilsen, 2010, s. 119). Når 

den nye jenta, Cecilie, flytter inn i blokka og blir bestevenn med Mai-Liss og Siri, blir 

forholdet mellom Tove og Siri satt på en skikkelig prøve. Vennskap er dynamisk, og det er 

ikke realistisk å tro at man skal være bestevenner for alltid. Tove forsøker seg på en forsoning 

helt i slutten av romanen, uten hell.  

Tove går på nærskolen sin, Bøler skole. Skolehverdagen er preget av både 

kristendomsundervisning og urolige medelever. I kristendom får de undervisning av en lærer 

som blir kalt Kongo-Pelle. Det blir han kalt fordi han har vært misjonær i Afrika i tjue år:  

 

Kongo-Pelle har form som Guffen i Donald og ser ut som han har vært i gryta og blitt 
skolda, han er rødsprengt som ei kokt bayonne-skinke. Når Kongo-peller er i godlune, 
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viser han lysbilder av kølsvarte negre og legger begeistra ut om livet på 
misjonsmarken. – Ja, der er det gutar og jenter som kan trø dansen, du! Og for nokre 
trommeslagarar, for nokre storslegne trommeslagarar dei har! Men når Kongo-Pelle 
har starte med gærne beinet først, da hører han oss i salmevers. Lange, seige salmevers 
på målet. (Nilsen, 2010, s. 108) 

 

Kongo-Pelle er den eneste av lærerne til Tove vi blir introdusert for. Han fremstår som en 

streng lærer som er bekymret for elevenes framtid, særlig på grunn av deres uro og mangel på 

interesse for kristendom og salmevers. Samtidig vet elevene at han er snill, og de er ikke 

egentlig spesielt redde for han. Han blir likevel testet av barna, og én episode er skildret i 

Skyskraperengler, det er når Silda blir bedt om å legge frem et salmevers utenat foran klassen. 

Det klarer han ikke, og han velger å si «Absalon var Davids sønn, pikken hans var lysegrønn» 

(Nilsen, 2010, s. 110). Kongo-Peller blir rasende og sender med brev hjem til Sildas foreldre, 

som begge to må skrive under på før Silda skal levere brevet tilbake dagen etter. Kongo-Pelle 

er både bekymret for framtiden og for barnas manglende kunnskaper når han uttaler: «Korleis 

skal det gå med dykk i livet då, born? Korleis skal det gå med dykk den daget det vert tida for 

det endelege himmelsjå?» (Nilsen, 2010, s. 111). Uttalelsen til Kongo-Peller vitner om en 

omtanke for barna, trass i at han er oppgitt og sint. Han er bekymret for hvordan det vil gå 

med dem, og gjennom bekymringen viser han omsorg. 

 

9.3 Sammenligning 

I både Seierherrene og Skyskraperengler finner vi to familier med gode og trygge relasjoner. 

Noen forskjeller er det likevel i de to historiene. En vesentlig forskjell mellom Tove og 

Rogern er at Tove er enebarn mens Rogern har to brødre. Det fører til at dynamikken i 

familiene blir ulik. Rogern har sine brødre uansett, og han kjenner en sterkere tilknytning til 

dem enn til vennene sine. Han kan også spørre brødrene om hva han vil uten å bli sett på som 

dum eller rar, noe som gir relasjonen en trygghet. Tove har flere gode venner, men Rita og 

Siri er de nærmeste venninnene hennes. Relasjonene til venninnene blir satt på flere prøver, 

og de opplever tidvis en større adskillelse seg imellom enn det Rogern gjør med sine brødre 

og venner. I dette perspektivet kan man også legge vekt på om gutter oppfører seg annerledes 

med sine venner enn jenter gjør med sine. Dramaet som utspiller seg mellom Tove, Rita og 

Siri er mye voldsommere enn uvennskap hos Rogern og kameratene. Både Rogern og Tove 

opplever hvordan det er å være en del av en større gruppe. Rogern forteller om to hierarkier: 

det illegale og det legale. Selv om disse to begrepene er utelatt fra Skyskraperengler, er det 

lett å kjenne igjen de samme hierarkiene. Tove vil gjerne være en del av gjengen til Rita, og 
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de to jentene tøffer seg ofte for de eldre guttene, som for eksempel Goggen, slik at de øker sin 

status i det illegale hierarkiet. På en annen side er hun tett knyttet til Siri, som ofte trekker seg 

unna og sier ifra hvis det blir for voldsomt. Vi kan derfor si at Siri representerer det legale 

hierarkiet mens Rita representerer det illegale. Tove fremstår som usikker og vinglete, og hun 

snur kappen etter vinden dersom hun tjener på det. Til sammenligning ønsker Rogern aksept 

og respekt av Årvolls svar på Goggen, Raymonn Wackarnagel. Han opplever også 

gruppepresset og frykten for å falle utenfor. Sosialt sett er det altså svært lite som skiller de to 

karakterene, begge forsøker å finne balansen mellom de to hierarkiene og jobber iherdig for å 

nå så høyt de klarer i begge to. Rogern er likevel nærme målet når han viser hvor godt han 

mestrer kroppsøving, og særlig kanonball. Det gir status og makt.  

I Seierhererne er det mye mer fokus på relasjonen mellom Rogern og foreldrene hans, 

enn det i Skyskraperengler er mellom Tove og hennes foreldre. Han har en avgjørende fordel 

fordi brødrene har vært gjennom mye av det han skal gjennom, slik at han har sett dem prøve 

og feile, han plukker opp noen tips om hva man kan gjøre og hva man bør unngå. Et viktig 

vendepunkt er når Harald havner i fengsel, det påvirker hele familien i form av at brødrene ser 

hvor alvorlige konsekvensene kan bli dersom man bryter loven. Foreldrene blir bekymret, 

sinte og fortvilte, og både Rogern og Jannik ser hvordan det gnager moren. Selv om Harald 

ikke sitter lenge i fengsel, setter det familierelasjonene på prøve. Flere opplevelser med både 

moren og faren skildres detaljert i romanen, og fordi handlingen foregår over flere tiår, er det 

mange høydepunkt i livene deres. Vi får oppleve at omsorg og forsørgeransvaret til en viss 

grad forskyves fra foreldre til barn etter at barna flytter hjemmefra. Det blir tydeligst når 

Rogern velger å ta tog nordover med sin mor, og når guttene kommer hjem for å ta vare på 

faren etter at moren dør av kreft. Dette perspektivet mangler selvsagt i Skyskraperenglene, 

som kun foregår over en sommer. Vi er likevel vitne til sterke familierelasjoner og frykten for 

at disse skal bli svekket. Scenen der foreldrene til Tove krangler er derfor sentral når vi ser på 

relasjonene i familien hennes. Igjen er barneperspektivet sentralt, fordi hun ikke vet hva de 

krangler om og kun hører bruddstykker, fantaserer hun rundt konteksten i sitt eget hode. 

Heldigvis kommer foreldrene til enighet, og de blir venner igjen. Man kan også si at 

relasjonen mellom Tove og moren blir styrket på grunn av krangelen, fordi de to finner 

sammen for å tegne i Playboy-magasinene som faren har tatt med til en tysk kaptein på havna. 

Konflikten mellom foreldrene fører med andre ord til at relasjonen styrkes, og kan derfor også 

sees på som noe positivt for Tove og moren. Relasjoner mellom mennesker er dynamiske og 

vil alltid være i endring, de vil både styrkes og svekkes etter resultat av ytre påvirkning.  
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I skolesammenheng er det også flere sammenfallende trekk. Religion og salmevers 

stod sterkt på både Sinsen og Bøler. I Seierherrene møter vi flere forskjellige lærere, hvorav 

Rødspetta og Williksen er de to mest sentrale. Rogern har ikke et udelt positivt syn på de to 

lærerne som har vært med å prege hans oppvekst. Skildringer av salmevers og gym er 

gjennomgående. Også Tove har sin andel salmevers i skolen, særlig i timene til 

religionslæreren, Kongo-Pelle. I Skyskraperengler er det mest fokus på de 

mellommenneskelige relasjonene, mens lærere og hendelser fra skolen er mer dempet. Det er 

likevel slik at Kongo-Pelle fremstår som en snill lærer med omsorg og omtanke for elevene, 

mens både Rødspetta og Williksen skildres som prinsippfaste og strenge. Det kan også 

selvsagt være begrunnet i omtanke for elevene, men basert på Rogerns opplevelser kan det 

godt sies å være mislykket, dersom det var motivet. 

 

10.0 Sammenligning og avslutning  

Det er flere likheter og forskjeller ved de to romanene. En vesentlig forskjell som gjør 

analysen utfordrende, er at Seierherrene er mer omfangsrik enn Skyskraperengler. Ikke bare i 

sidetall og materiale, men fordi den spenner over et mye større tidsrom. Del to, «Gutt», 

handler om Rogerns oppvekst, fra han er i førskolealder og fram til voksenlivet der han selv er 

far. På den måten gir Seierherrene et helt annet innblikk i oppvekstsvilkår enn 

Skyskraperengler gir. Man kan si det slik at vi i Seierherrene får se «sluttresultatet» av en 

oppvekst. Vi blir vitne ungdomsløsrivelse, forelskelser, brudd, relasjonsbygging, skole og 

studier. Det store omfanget gir også mulighet til å se en større samfunnsutvikling enn det vi 

gjør i Skyskraperengler. Vi kan derfor si at Seierherrene i mye større grad speiler en utvikling 

i samfunnet enn det Skyskraperengler gjør. En konsekvens av skjevfordelingen er at det er 

viet noe mer plass til Seierherrene enn Skyskraperengler i analysen.  

 Som jeg gjorde rede for i innledningen, er identitet og oppvekst sentrale tema i 

analysen. Særlig interessant er det å se hvordan stedet spiller en rolle i identitetsutviklingen. 

Både Rogerns og Toves identitet farges av at de bor i drabantbyen. Rogern helt nederst i 

Groruddalen, på Årvoll, og Tove på Bøler. Det er flere sosioøkonomiske faktorer som hører 

med ved å bo i drabantbyen og tilhøre arbeiderklassen. Problematikken ble, og blir fremdeles, 

belyst i media, og Rogern og Tove opplever at det kommer kritikk av boligformen de bor i. 

Samtidig finner de et fellesskap og en felles identitet med de andre som bor i drabantbyen. 

Det dannes en motsetning mellom oss «innenfor» og dem «utenfor». Det er også tydelig at 
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barna i drabantbyen har en sterkere tilknytning til stedet enn generasjonen før dem. Det er 

ikke unaturlig fordi man gjerne har en sterkere stedstilhørighet til sitt eget oppvekststed. 

Samtidig er følelsen av stedet svært subjektivt, og selv hos barna oppleves det forskjeller. Der 

noen finner trygghet og tilhørighet, kan ikke andre vente med å komme seg ut for å oppleve 

verden og finne nye steder de kan søke tilhørighet. Foreldrene er gjerne plasspolygame, de 

kjenner tilhørighet til flere steder. Ofte er det deres hjemplass, eller der de bodde før de flyttet 

til drabantbyen, som fremstår som stedet de har sterkest tilknytning til, i tillegg til 

drabantbyen. Nostalgien trenger ikke nødvendigvis å være knyttet konkret til stedet, men 

følelsene de forbinder med det. For eksempel en lykkelig og bekymringsløs barndom. 

Kontrasten blir dermed stor til drabantbyen, som ofte byr på hardt arbeid og stigmatisering. 

Dette til tross for at drabantbyen var fremtidsrettet og hadde som mål å gjøre hverdagen 

enklere for folk – i tillegg til å ta unna for boligmangelen, selvsagt. Boligblokken fungerer 

som en slags trygghet for beboerne, å vite at det er folk i nærheten, gir et godt fellesskap og 

fører til vennskap og tilhørighet. Derfor blir det ekstra tydelig når noen faller utenfor dette 

fellesskapet. Ikke alle individer er like gode på, eller avhengig av, et sterkt sosialt nettverk. 

Noen er introverte, andre trives best i sitt eget selskap, noen faller rett og slett utenfor fordi de 

ikke passer inn på ulike måter. I Skyskraperengler ser vi hvor ille det kan gå når M. Myrdal 

tar sitt eget liv. Når det er så tett samhold i et mindre område, er det med andre ord veldig 

tydelig å se når noen ekskluderes.  

 Rogern og Tove vokser begge opp i drabantbyen mens den fremdeles er under 

oppbygging. Det betyr at mange av godene som ble lovet beboerne da de flyttet inn, har latt 

vente på seg, og tilværelsen blir litt tyngre enn det som var ventet. Hos Tove på Bøler gir det 

utslag i form av at de mangler en dagligvarebutikk som ble lovet. Men for Rogern betyr det at 

han får en lengre skolevei fordi nærskolen er full. Det er rett og slett flere barn i området enn 

det er skoleplasser. Det er både positivt og negativt, fordi han i skolehverdagen på Sinsen 

folkeskole opplever å møte flere barn med annen sosial bakgrunn enn han selv. Ulempen er at 

den lange skoleveien er langs trafikkert vei og desto mer usikker og farlig, noe som igjen fører 

til at moren hans bekymrer seg. Det er likevel fint å se forskjellene mellom barna fra ulike 

sosiale lag. Møtet med dem tydeliggjør Rogerns egen identitet og tilhørighet.  

 Språket er også en svært viktig identitetsmarkør, og i både Seierherrene og 

Skyskraperengler preges både språket og dialogen av arbeiderklassespråk. Språket brukes for 

å tydeliggjøre bakgrunnen til forfatterne og hovedpersonene. At språk definerer hvem du er, 

ser vi svært godt i eksempelet fra Skyskraperengler der Tove og Rita møter den nyinnflyttede 

jenta fra Oslo vest. Hun snakker «korrekt» og får med seg Siri og May-Liss. Det fører til en 
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konfrontasjon mellom jentene. Jentene tilegner hverandre egenskaper basert på hvordan de ter 

seg og prater. Rogern på sin side bruker språket for å markere avstand til lærere, borgerskapet 

og de andre voksne. Det gjør han blant annet ved å si «dass» i stedet for «toalett» eller «do». 

For forfatternes del, kan det være en av flere faktorer som gjør det naturlig å se på romanene 

som dels selvbiografiske. Grunnen til det er at de selv er vokst opp i de samme områdene som 

handlingen er lagt, de kjenner med andre ord dialekten godt. De har også samme 

sosioøkonomiske bakgrunn som hovedpersonene. At fortelleren og dialogen er basert på 

samme dialekt, fører til en mer troverdig forteller, og det styrker kontakten mellom leser og 

forfatter. Rent fortellerteknisk er det også noen viktige forskjeller ved romanene. Selv om 

begge fortellerne direkte henvender seg til leseren med sine betraktninger og tanker, er 

Skyskraperengler mye enklere både i språk og syntaks. Nilsen skriver i et saktere tempo enn 

Jacobsen, og der hun i større grad bruker følelser og sanser i sine skildringer, skriver Jacobsen 

hurtigere og med et større blikk for detaljer. I Seierherrene er det lange, detaljerte passasjer av 

folk og områder, med flere og raskere bevegelser enn det vi ser i Skyskraperengler. 

Romanenes form og struktur er ellers svært like, de har et retrospektivt perspektiv med et 

nostalgisk preg.  

 Det bor mange mennesker i drabantbyen, og det er umulig for individene å ha en 

relasjon til alle rundt seg. Derfor blir store mengder av befolkningen i drabantbyen en slags 

grå masse med manglende identitet. Rogern og Tove løser problematikken med å gi mange av 

beboerne kallenavn. Kallenavnene speiler deres perifere rolle i hovedpersonenes liv, men det 

er også et eksempel på språklig slang. En del av vennene deres har også kallenavn som er 

basert på handlinger de har begått og lignende. «Tredve Grorud» i Seierherrene er et godt 

eksempel på det. En av de perifere beboerne som ikke har noen sentral rolle, men som er med 

på å vise massen som bor i drabantbyen, er «Dame med mynde».   

 Arbeiderklassens rolle er svært sentral og definerende i Seierherrene. Ideologien 

gjennomsyrer tankegangen, holdningene og verdiene til Rogerns familie, og det er hans far 

som aller tydeligst representerer arbeiderklassen. Rogern og brødrene gjør tidvis opprør mot 

farens tankegang, men kommer alltid tilbake til verdiene som arbeiderklassen representerer. 

Holdningen til hardt arbeid kommer spesielt godt til syne når familien er på ferie på 

feriehjemmet til farens fagforening, og han kommer utover til feriehjemmet kun et par uker og 

i helgene. Det er også på feriehjemmet at et av de beste eksemplene på polariseringen mellom 

arbeiderklassen og borgerklassen kommer til syne, når Jannik vinner sommerløpet, men 

likevel ikke vinner fordi det blir bestemt at det skal være idealtid. Et valg som åpenbart blir 

gjort i løpet av løpet, fordi formannen ser at hans sønn, som vanligvis vinner, ikke ligger an til 
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å vinne dette året. Rogern og brødrene reagerer med å svømme over sundet for å ramponere 

formannens bil, mens faren duknakket innser at det ikke er noe vits i å kjempe mot 

overmakta. Hendelsen gjenspeiler samfunnet på en ypperlig måte, og blir samtidig et 

vendepunkt i forholdet mellom faren og sønnene. Hele levesettet til Rogern og familien er 

preget av arbeiderklasseidentiteten, særlig det å være en underdog. Også i Skyskraperengler 

tilhører de fleste beboerne arbeiderklassen, men arbeiderklasseidentiteten er mindre synlig her 

enn i Seierherrene. Vi ser likevel at arbeiderklassen står sterkt i form av fraværende og 

arbeidende fedre og politiske holdninger.  

Mange av mødrene var husmødre og tok seg av hjem og familie. Det var med på å 

skape et samhold og fellesskap. Fordelen med å være flere samlet på et mindre geografisk 

område var at de lett kunne be hverandre om råd og hjelp, og man kunne gi hverandre selskap. 

Drabantbyen skulle gjøre livet enklere for husmødrene, med moderne teknologi kunne de 

gjøre rent og lage mat både raskere og mer lettvint enn tidligere. Det var fremdeles et stykke 

fram til dagens teknologiske nivå, men det var en positiv og stor utvikling fra det de var vant 

med. I tillegg ble det dannet nye husmorlag som skulle ta videreformidle gode verdier til de 

neste generasjonene. I 1950- og 60-årene var det klare forskjeller i forventningene til gutter og 

jenter. Det vitner blant annet husmorskolene om, der flere unge jenter fikk opplæring i 

husstell og matlaging. Forventningene til kjønn ser vi tydeligere i Skyskraperengler enn i 

Seierherrene. En av årsakene til det kan være at det er en jente som er hovedpersonen i 

Skyskraperengler, og jentene jevnt over møtte høyere forventninger og krav enn det guttene 

gjorde. Det ble derimot forventet at guttene skulle ut i jobb slik at de kunne ta vare på og 

sørge for sin egen familie. Sånn sett har Rogern et stort forbilde i sin far, som er en 

hardtarbeidende mann som lever opp til idealene arbeiderklassen hadde. Rogern på sin side 

opplever å gå i blandingsklasse, der jentene fikk tilbud om sløyd, og guttene gjorde 

håndarbeid. Også Rogerns mor velger å ta seg lønnet arbeid utenfor hjemmet etter hvert. Det 

var ikke uvanlig at kvinnene tok steget ut i arbeidslivet fra 1970-årene og utover (Furre, 

2007). Tove vokser opp i en klassisk kjernefamilie i etterkrigstiden, med en hjemmeværende 

husmor som mor mens faren hadde lønnet arbeid. Tove var enebarn, i motsetning til Rogern 

som hadde to brødre. Utover det er det mange likheter ved familiekonstellasjonene i de to 

romanene. Begge opplever også støtte og omsorg hjemme. Det kommer spesielt godt frem hos 

Tove i Skyskraperengler, der de voksne kvinnene på besøk hos moren gjentagende 

kommenterer at hun kommer til å bli gift og få familie som hun må ta vare på. Både Rogern 

og Tove har gode relasjoner til sine foreldre, og de opplever støtte og omsorg. Det skildres 

mange fine og gjenkjennelige stunder mellom barn og foreldre.  
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En vesentlig forskjell mellom Rogern og Tove er at Rogern har brødre mens Tove er 

enebarn. Tilknytningen og den sterke relasjonen mellom Rogern og brødrene fungerer som et 

sikkerhetsnett i hverdagen hans. Han opplever at brødrene både utfordrer han og gir han 

støtte, de er en trygghet. Tove på sin side virker ikke å savne søsken, hun har mange gode 

venner og foreldre som oppmuntrer og støtter henne. Når man er enebarn kan det være en 

fordel å bo i en blokk i drabantbyen, da har man venner i umiddelbar nærhet. Man får gjerne 

en sterkere relasjon når man bor så tett som man gjør i en blokk. Samtidig vil aldri venner ta 

plassen til søsken, det kan aldri bli den samme relasjonen. Relasjonen mellom Rogern og 

brødrene er derimot så sterk at Rogern velger å ta seg jobb i brorens firma når han blir voksen. 

Gutta holder også kontakt når eldstebroren flytter hjemmefra. Tove støtter seg i samme grad 

på sine venninner Siri og Rita, men vennskapet deres blir utsatt for flere påkjenninger, og det 

er usikkert hvorvidt vennskapet mellom dem faktisk holder.  

Tove blir dratt mellom Siri og Rita i hver sin retning. Hun ønsker ikke å tape ansikt og 

vil gjerne være en del av Ritas gjeng. Samtidig setter hun pris på Siri som tør å stå imot. 

Rogern opplever noe av det samme når han forsøker å være øverst i både det lovlige og 

ulovlige hierarkiet samtidig. Å vinne ansikt blant de tøffe gutta og å være en del av gjengen, 

er viktig for han, samtidig som han gjerne vil tilfredsstille sin mor og gjøre henne glad. Tove 

blir gjerne med Rita og gjengen når de går til angrep på de svakere barna i drabantbyen. De 

lever etter tanken om at man må tråkke ned andre for å hevde seg selv. Siri står imot og 

protesterer, Tove vil gjerne gjøre begge deler. Hun har en tydelig samvittighet, men behovet 

for å bli anerkjent av de andre er for stort for henne. I begge romanene er det en sterk sosial, 

gjerne litt skummel, eldre gutt som dominerer i gjengene. I Seierherrene er det Raymonn 

Wackarnagel som er den tøffe og ledende skikkelsen. Han er en de yngre guttene ikke tør å 

legge seg ut med, og som alle gjerne vil anerkjennes av. I Skyskraperengler er det Goggen 

som i stor grad innehar samme rolle. Goggen tidvis terroriserer de andre barna i drabantbyen 

på Bøler, han forgriper seg på Tove og han angriper uten forvarsel. Han opplever vanskelige 

oppvekstsvilkår og foreldre som krangler høylytt og åpenlyst, noe som kan forklare noe av 

årsaken til hans oppførsel. Goggen og Wackarnagel innehar altså samme rolle, og kan sees på 

som lederne i de illegale grupperingene som Tove og Rogern gjerne vil være en del av.  

  

10.1 Svar på problemstilling 

Etter å ha lest de to romanene og analysert dem opp mot hverandre, er det tydelig at det var 

både utfordrende og fint å vokse opp i drabantbyene utenfor Oslo i etterkrigstiden. Romanene 
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skildrer et tøft miljø og alvorlige hendelser, men også en sterk fellesskapsfølelse og 

tilhørighet. Både Rogern og Tove fremstår som sterke personligheter som er trygge på seg 

selv. De er, som alle andre barn, opptatt av vennskap og relasjoner, og de vil gå langt for å 

oppnå anerkjennelse og aksept hos sine venner. Begge to er derfor med på handlinger som de 

kanskje ikke føler seg helt komfortable med. Dette trenger ikke å være et trekk som skiller 

drabantbyen fra andre oppvekststeder, men det forsterkes i form av det sterke fellesskapet og 

det transparente samfunnet. I blokkene virker det som om ingenting kan skjules fra de andre, 

på godt og vondt. Identiteten til Rogern og Tove er i stor grad preget av at de bor i 

drabantbyen, særlig med tanke på de sterke relasjonene de har til sine venner. Man får 

utvilsomt et sterkere bånd når man bor i samme blokk. Å vokse opp i drabantbyen, men det 

tøffe miljøet som preger stedet, gjør at man blir sterkere. Arbeiderklassen er en viktig del av 

den sosiale identiteten, særlig hos Rogern. Underdogen som sliter med det teoretiske på 

skolen, men som til slutt tar høyere utdanning innen data og matematikk. Både han, og Tove, 

bruker språket for å markere sin sosiale status. Det viser at de er hardtarbeidende og 

«ordentlige folk», og er noe de bruker bevisst. Det rådet en helt unik nybyggerstemning i de 

moderne drabantbyene som var med på å skape det sterke fellesskapet og «oss mot dem»-

følelsen. Denne følelsen ble styrket etter hvert som drabantbyene ble kritisert i enda større 

grad og innbyggerne der opplevde stigmatisering. Denne følelsen står også sterkt hos 

hovedpersonene. Hos Rogern ser vi det spesielt godt når han stadig vender «hjem» til 

drabantbyen og familien sin. Både når han har vært på interrail i Europa og når han flytter 

hjemmefra. Hos Tove ser vi den sterke tilhørigheten til Bøler i møte med besøkende fra hele 

verden. I møter med andre utenfor ser vi også hvordan Rogern og Tove forsøker å forsvare sin 

egen bakgrunn. Som når Rogern begynner på Sinsen folkeskole, og når den nye jenta flytter 

inn i samme blokk som Tove på Bøler. Rogern og Tove fremstår som stolte av sin bakgrunn 

som drabantbybarn. Mye av æren kan vi tillegge arbeiderklasseidentiteten deres, og at den har 

et sterkt fotfeste i drabantbyen. Språket i romanene gir oss detaljerte skildringer av 

hverdagsliv, følelser og stemninger, og mange vil gjenkjenne flere av situasjonene og 

opplevelsene. Oppveksten til Rogern og Tove skildres som idyllisk, men tøff. Fellesskap og 

gode relasjoner hjelper dem på rett vei, slik at de kan finne ut hvem de vil være.  
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