en samtale om

Litteratur
Hva er god litteratur? Er det bare bokglede og leselyst, eller finnes det
allmenne, objektive krav til litteraturen? Hvorfor blir vi bergtatt av
handlingen i én bok, mens vi forkaster den neste etter første kapittel? Vi
inviterte serieromanforfatter May Lis Ruus og forfatter Gunnar Staalesen
til en samtale om dette.
TEKST: SIV SÆVERAAS FOTO: HELGE SKODVIN

DET GODE LIVs journalist Siv
Sæveraas og fotograf Helge
Skodvin fikk gleden av å
avlegge et besøk i forfatterne
Gunnar Staalesens og May Lis
Ruus litterære verden. Det ble
en samtale over et historisk
restaurantbord om den gode
fortellingen, om sympatier og
antipatier, om helter og skurker
- og hvordan man skaper dem.

DENNE GANGEN:

Gunnar Staalesen (65)
En av Norges mest kjente og
prisbelønte forfattere, gift og bosatt i
Bergen. Har gitt ut 18 bøker om
krimhelten Varg Veum, i tillegg til en
lang rekke romaner, barne- og
ungdomsbøker, skuespill og
tegneserier. Debuterte i 1969, har
jobbet full tid som forfatter siden
1987.
May Lis Ruus (44):
Debuterte i juni i år med serieromanen «Nattmannens datter» med
handling fra Bergen på 1700-tallet.
Hun er utdannet innenfor arkeologi,
psykologi og sosialantropologi, og
har jobbet som grafisk designer,
webdesigner og internettredaktør.
Nå skriver hun på full tid, med ny
bokutgivelse hver sjette uke. Hun er
bosatt i Bergen, er gift og har to
barn.
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ammen rundt en meningsutveksling mellom to bergensforfattere med interesse
for lokalhistorie gav seg selv.
Omkranset av Ludvig Holbergs visdomsord på veggene har vi inntatt et
vindusbord på Holbergstuen, midt på
Torgalmenningen i Bergen. Restauranten
har røtter tilbake til 1923.
- Her har jeg drukket mange halvlitere
opp gjennom årene. Da jeg var ung var jo
dette et studentsted, forteller Gunnar. Han
har gjennom hele livet hatt et nært forhold
til både Holbergs komedier og hans bergensskildringer.
May Lis forteller at hun ofte krydrer
tekstene sine med ord og uttrykk fra
Holbergs forfatterskap. Han levde på 16og 1700-tallet, tiden hun tar for seg i sin
serieroman.
- Fanden fare i din tykke mage, for eksempel. Det har jeg brukt.
DET BLIR Clausthaler på Gunnar i dag.
Og rekesmørbrød, eller reker i trengsel som det kalles her. May Lis bestiller
vegetarlasagne og cola light, før de to
forfatterne kaster seg ut i dagens tema:
Den gode boken.
Gunnar: Det viktigste med en god bok
er at den ikke kjeder. I bunn for all stor
verdenslitteratur som overlever, ligger
det en god fortelling. Grunnlaget ble lagt
rundt leirbålet i urtiden, der folk satt og
fortalte historier, og ut fra de fortellingene
vokste litteraturen frem. Det er jo noe av
det som skiller oss fra dyrene, at vi har
denne evnen til å sette ord sammen og

bruke fantasien.
May Lis: Og som formidler klarer en
god forfatter å sette seg inn i fremmede
menneskes hode og formidle følelser og
reaksjoner og hendelser på en slik måte
at leseren kjenner seg igjen og blir revet
med.
Gunnar: Det var jo dette Charles Dickens
mestret til fulle. Både krim- og serielitteraturens styrke er at den rommer den
gode fortellingen, som vi i klassiske romaner finner hos forfattere som Dickens og
Alexandre Dumas. Av moderne litteratur
er jeg veldig imponert over J. K. Rowlings
romanserie om Harry Potter. Jeg har pløyd
de bøkene. Det at barn over hele verden
tilbragte natten i kø utenfor bokhandlerne
for å kjøpe seg en bok på 500 sider, forteller mye om kvaliteten på fortellingen. Hun
må være et naturtalent.
May Lis: Helt enig, snakk om å formidle ekte leseglede. For meg er det mye
viktigere å bli lest enn å bli kjent, eller
anerkjent. En av tilbakemeldingene jeg har
fått fra forlaget, er at romanene mine har
elementer av Dickens i seg. Det er en stor
kompliment. Han var jo ikke kjent som en
stor forfatter i sin samtid, men han er et
veldig godt eksempel på at det er de gode
historiene som holder seg gjennom tidene.
Gunnar: Han var jo serieforfatter på sett
og vis. Romanene hans ble utgitt som føljetonger i små hefter. Og først når alt var
ferdig, ble det utgitt som ferdige bøker.
BEGGE FORFATTERNE som sitter i den
vevde benken på Holbergstuen, skriver
såkalt folkelig litteratur. May Lis i en sjan-
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ger som gjerne blir sett ned på. Medlemskap i Den norske Forfatterforening er
uaktuelt for slike som henne.
May Lis: Jeg har gått mange runder,
spesielt i begynnelsen. Jeg tenkte at jeg
ville bli satt i bås og aldri ville kunne gi ut
noe annet, fordi jeg ville bli stemplet som
lettvekter. Men så har jeg lest mye om
sjangeren, og nå er jeg ikke flau lenger.
Det jeg skriver gleder mange mennesker,
og serieromaner er inngangsporten til litteraturen for mange som ellers ikke ville
ha lest bøker.
Gunnar: Jeg skriver også en i sjanger som
i mange år ble nedvurdert. Krimlitteraturen var i og for seg i samme klasse som
serieromanene, men den har fått høyere
status i de siste 30-40 årene. Det er det
nok ulike grunner til, for eksempel at forskere på universitetene begynte å ta den
alvorlig. Uten at jeg skal uttale meg om
den litterære kvaliteten på norske serieromaner, indikerer både arbeidsinnsats og
antall lesere at en del av forfatterne burde
være kvalifisert for medlemskap.
May Lis: Som Frid Ingulstad, for eksempel. Hun har jo millionopplag!
Gunnar: Det var det samme med Kjell
Hallbing, som jeg regner som en av de
store norske fortellerne etter krigen. Han
ble medlem til slutt, men det tok veldig
lang tid og det var andre som måtte gå i
bresjen for ham. Hva med deg, May Lis,
vil du kjempe for medlemskap?
May Lis: Nei. Jeg har ingenting å bevise.
Jeg skriver for folk, ikke for ekspertene.
Jeg er fornøyd hvis jeg kan gi leserne en
god fortelling og samtidig et troverdig
innblikk i bergensk hverdagsliv på begynnelsen av 1700-tallet.
MATEN BLIR servert, og praten stilner
litt. Men det varer ikke lenge, for snart
penser samtalen inn på historiske hendelser i Bergen; fra kjente personer via svære
bybranner til heksebrenning.
May Lis: Boken som har gjort sterkest
inntrykk på meg noensinne er Absalon
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Pedersson Beyers dagbok fra 1500-tallets Bergen. Den er skrevet i notatform,
og rommer små historier om helt vanlige
menneskers liv på den tiden. Jeg leser ofte
i den fortsatt, og finner stadig nye historier mellom linjene. Den er blitt en viktig
historisk kilde som kommer til nytte når
jeg skriver.
Gunnar: I historiske romaner utgjør jo
researcharbeidet en stor del av jobben.
Da jeg skrev bergenstrilogien lærte jeg
enormt mye. Jeg var veldig opptatt av
detaljer, og at de historiske fakta skulle
være korrekte. Det er vel slik med deg
også, May Lis?
May Lis: Absolutt. Noen gjetninger må
jeg ta fordi det ikke finnes kilder, men jeg
er veldig nøye på fakta, og kan bruke lang
tid på små detaljer. Jeg har egentlig drevet
research i ti år, lenge før jeg visste at jeg
skulle bli forfatter. Det begynte med en
interesse for Ruus-slekten, som jeg sporet

«Jeg har ingenting å bevise. Jeg skriver for folk,
ikke for ekspertene. »
MAY Lis ruus

helt tilbake til 1500-tallet. Da vi kjøpte et
hus i sentrum fra 1700-tallet, ble jeg veldig fascinert av den tidsepoken. Derfor
valgte jeg å la handlingen i romanserien
spinne rundt den store bybrannen i Bergen i 1702.
Gunnar: Handlingen i bergenstrilogien er lagt til 1900-tallet, men jeg deler
definitivt din fascinasjon for bergensk
historie. Noe som har ført til at historiske
byvandringer i sentrum er blitt en fast del
av jobben.
May Lis: Har du en favorittroman fra
Bergen?
Gunnar: Jeg var i 18 års-alderen da jeg
leste Amalie Skrams Hellemyrsfolket
første gang.

Det er den største leseropplevelsen jeg
har hatt gjennom tidene. Hennes innlevelsesevne og sympati med sine hovedpersoner gjør at du bare må vite hvordan
det går med dem. De vokser ut fra sidene.
Gang på gang når jeg skriver, tenker jeg
på hvordan hun skapte medfølelse med
sine karakterer og hvordan leseren blir
dradd inn i stoffet.
May Lis: Så hun er fortsatt en viktig
inspirasjonskilde for deg?
Gunnar: Ja, hun er både favorittforfatter
og læremester.
Å SKAPE TROVERDIGE romanfigurer
er en forfatters viktigste oppgave. I august
kom den attende boken i serien om Varg
Veum, 35 år etter at den første ble utgitt.
Gunnar: Varg Veum har fulgt meg som
en god venn som jeg kjenner godt, men
som jeg hele tiden har beholdt en avstand
til. Vi deler endel sympatier, antipatier
og holdninger, men det ikke nødvendigvis han som fører frem min personlige
mening eller mitt budskap i historiene.
Han har en helt annen bakgrunn enn
meg, både familiemessig og yrkesmessig.
Han drikker mer enn jeg gjør, i det hele
tatt har han mye jeg ikke har.
May Lis: Hva er ditt budskap i historiene?
Gunnar: Jeg tar opp temaer og diskusjoner som er aktuelle. I forrige krimroman
handlet diskusjonen om vindmøllene,
som jo har gått som en farsott i flere
år. Det er egentlig typisk, at jeg bruker
aktuelle tema som bakgrunn, og dikter en
krimfortelling i forgrunnen. Den har mer
en dramaturgisk funksjon, som skal få
leseren til å leve seg inn i stoffet. Men jeg
er ikke opptatt av å fremme mine egne
holdninger og meninger. Det viktigste
for meg er å stille de rette spørsmålene.
Jeg sier med Ibsen: « Jeg spørger kun,
mitt kall er ei at svare.
May Lis: Varg Veum har et sterkt engasjement for de svake i samfunnet. Det er vel
helt bevisst?
Gunnar: Ja, han har bakgrunn som
barnevernsarbeider og i det ligger det jo
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en klar holdning for å forsvare barn mot de som misbruker
dem eller skader dem. Det er en grunnholdning som er
naturlig for Varg Veum å ha, og som jeg til en viss grad kan
identifisere meg med.
May Lis: Jeg identifiserer meg også med Lucie, som er den
17 år gamle hovedpersonen i min bokserie. Ikke at hun er
meg eller jeg henne, men når hun står overfor vanskelige
valg, bruker jeg meg selv i forhold til holdninger, moral og
personlighet. Og da er ikke løsningene nødvendigvis sympatiske. En av utfordringene som forfatter er å skape troverdige karakterer på begge sider av skillet mellom det gode og
onde, og der er ikke skillet svart/hvitt. Jeg lar heltene gjøre
ting de angrer på, og i «skurkenes» tilfelle skaper jeg gjerne
en bakgrunnshistorie som belyser hvorfor de er blitt slik.

« Det spiller ingen rolle hva du leser,
bare du leser. Det tror jeg på.»
Gunnar Staalesen

Gunnar: Helt enig. I mine bøker er den skyldige aldri et
ondt menneske. Det er en som selv er et offer for omstendigheter og er blitt drevet inn i et hjørne, før vedkommende
begår et drap eller en forbrytelse. I en av bøkene mine skriver jeg om Varg Veums møte med en gammel nazist. Når
han begynner å diskutere med ham, vil jo de fleste moderne
lesere være på Varg Veums side mot nazisten. Men idet
øyeblikket nazisten får ordet, må jeg gå rundt bordet og
tenke meg inn i hans situasjon. Og stille meg spørsmålet:
Hvis jeg var en gammel nazist, hvordan ville jeg reagert?
Det er jo fjernt fra meg, men det er jo det at vi har denne
evnen som gjør oss til forfattere.
KAFFE SERVERES, og møtet mellom de to forfatterne tenderer mot sitt opphør. Det er første gang de treffes, men blir
neppe den siste. Bøker utveksles og signeres. Vi spør om de
tror det å bli forfatter er noe man kan lære seg, eller om det
er medfødt.
Gunnar: Jeg tror ikke du kan lære det. Det er noe du har,
som en gave, en medfødt evne eller talent. Men når du
først har det, kan du lære deg å mestre det. Da jeg begynte
å skrive fantes det ikke forfatterkurs, som er blitt veldig
populært nå. På en måte er jeg glad for det, fordi jeg tror de
beste forfatterne er de som ute og ferdes i det daglige livet.
Jeg jobbet på Den Nationale Scene til jeg var 40 år, før jeg
begynte å skrive på heltid. Endel av de unge, nyutdannede
forfatterne er gode å skrive, men de har ikke så mye å skrive
om. De går tom etter to bøker.
May Lis: Jeg tror også det er medfødt. Jeg har alltid hatt
i bakhodet at jeg ville bli forfatter, men jeg var redd for
publisitet. Jeg har skrevet hele livet, men ikke funnet min
sjanger før nå. For meg spiller det ikke rolle om det heter
serieroman eller roman, poenget er at jeg det jeg skriver gir
mening og gleder mange lesere.
Gunnar: Det spiller ingen rolle hva du leser, bare du leser.
Det tror jeg på.
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