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Denne boka gjør 
vondt å lese. 
Sjangerbetegnelsen 
«elegi» (klage, 
klagesang) blir 

nesten for svak for å betegne 
de sterke bildene og den 
ufattelige familietragedien 
som språkliggjøres: En mor 
myrdes, og en far begår 
selvmord.

Karin Haugane (f. 1950) 
har utgitt flere utsøkte 
samlinger med dikt. Person-
lig har jeg kjærlighetsdik-
tene i «Oktavfeltet» (2001) 
som en favoritt, samt hennes 
gjendiktninger av betydelige 
lyrikere som Ingeborg 
Bachmann. Men la oss 
begynne med de kalde fakta:

«Annas familieelegier» er 
nummerert i 37 dikt, som 
igjen består av kupletter 
(verselinjepar), kun spora-
disk med rimmønstre. 
Innimellom er det innslag av 
den klassiske ode-formen. 
Egennavnet «anna» forekom-
mer også i «Amerikansk 
vinter» (2007), der med 
etternavnet «wunderlich». 

Til tross for et smertefullt 
stoff er denne boka medri-
vende å lese. Et fundamen-
talt spørsmål oppstår raskt: 

hva skjer, kommer det en 
forklaring, er det mulig å 
forvente forklaringer på slike 
ufattelige hendelser? Hau-
gane har berørt temaet i 
tidligere diktsamlinger, men 
ikke så gjennomført, eller 
med et så nakent språk. 
Beskrivelsene av uhyrlighe-
tene er i enkelte tekster 
strippet ned til det rent 
konstaterende og får meg til 
å tenke på den engelske 
poeten T.E. Hulmes poetiske 
saklighet. Rapport fra et 
barnehelvete, i synet av 
voldsmannen, faren: 

volden i tanken vokser ut i  
 hendene
språkløs som dyret, stumheten  
 lever

Jeg siterer fra «nøkkelen i 
snøen», og familien dette 
handler om «er i livsfare, 
ingen vil finne oss her.» 
Livsfaren er konstant, for 
moren, for barna.  

Språklig sett har jeg noen 
innvendinger. Det gjelder 
særlig en overdreven bruk av 
du-form. Du-pronomenet er 

virkningsfullt for å betegne 
observasjoner, ulike former 
for avstand og overføringer, 
men blir lett anmassende i 
sin påpekning, om det 
forekommer for hyppig. 
Verbstyrte setninger forster-
ker inntrykket av oppram-
sing («åpnet jeg opp vinduet i 
andre etasje / så jeg det var 
knut og ristet på hodet»). 
Dette skjer i deler av boka. 
Det betyr ikke at jeg etterly-
ser sentrallyrikk, men 
snarere en bedre balanse 
mellom de ulike virkemid-
lene. Det store diktet «løsri-
velse» håndterer for eksem-
pel denne problematikken 
svært godt. 

Fordi Haugane er en så 
dyktig forteller, skapes det en 
forventning om flyt og 
framdrift. Hun har ofte gode 
utganger på tekstene og 
organiserer utviklingen av 
stoffet godt, med unntak av 
siste tekst, som etter mitt 
skjønn blir for ueffen.

I de beste diktfortellingene er 
det vekslingen mellom 
presise verselinjer og en 
avklart tematikk som er 
utslagsgivende. Dette verset 
er fra det intense titteldiktet, 
«elegi», der Anna sier:

jeg er i krig, mor, du ble   
 avrettet som et kryp
men har ingen å drepe,   
 morderen var min far

 
Poeten besvarer min leserfor-
ventning, for mot slutten 
kommer antydende forklarin-
ger på tragediens fryktelige 
gåte, og med nyordet «nerve-
syn». Hvilket stort tankear-
beid som skulle forløses! Vi 
får ane hvor grundig et 
menneske er i stand til å 
bearbeide de dypeste trau-
mene livet kan gi. 

I Karin Hauganes diktspråk 
omfatter Anna foreldreskik-
kelsene med skrekk, undring, 
anklage og kjærlighet. Slik 
kommer en kvalitet for dagen 
som diktbøker gjerne ofrer på 
skjønnhetens alter: det almin-
nelige menneskets livskamp 
og storhet. Barns fortvilelses-
mestring og håpskraft i en 
familie rammet av vold, er 
noe jeg vil huske fra denne 
boka. Viktig, men tabubelagt 
stoff. Derfor håper jeg at 
«Annas familieelegier» finner 
veien til dem som står alene i 
et slikt helvete, og til pårø-
rende, ja, til medmennesker. 

Freddy Fjellheim
bokmagasinet@klassekampen.no

Vondt: Jeg håper denne boka finner veien til dem som står i et voldshelvete. 
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Sykle på vatnet 
Historia om Klassekampen

Frå revolusjonær propaganda til 

kulturelitens og venstre-

sidas daglege brød. 

Ei eventyrleg 

historie!

ALF SKJESETH har arbeidd som journalist i fleire 
redaksjonar, men aller lengst i Klassekampen, først i 
den turbulente og  hendingsrike perioden 1976-1986, 
og no i den nye suksessperioden frå 2005.
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