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D
et fi nnes bøker 
som gjør det 
nødvendig å bli 
taus. Stanse opp. 
Kjenne kvalme 
og medfølelse 
samtidig.

Ole Martin Holte har 
skrevet en slik bok. Holte er 
sosionom, gestaltterapeut og 
tidligere fransiskanermunk. 
Attpåtil har han skrevet 
lærebok om oppsøkende 
sosialarbeid. 

Det er denne mannen som 
bestemmer seg for å lære 
uteliggernes virkelighet å 
kjenne – narkomane, alkoho-
likere, horer, galninger. Han 
wallraffer seg inn i skitne og 
fi llete klær, tar farvel med sitt 
borgerlige jeg, famler seg ut i 
de fattiges «uteliv», om enn 
for et kortere tidsrom på noen 
uker. Med seg har han 
kunnskapenes begrensede 
horisont fra utdannelsen:

«Vi lærte om empati og 
respekt, men var ikke 
forberedt på mørket, den 
intense lidelsen og den 
himmelropende smerten.»

Jeg blir skeptisk til disse 
orda. Kan en kunnskapsrik 
og veltalende sosionom forstå 
noe annet enn sin egen 
smertekompetanse, når han 
attpåtil spionerer på de 
elendige? Han vet at han lider 
for bokprosjektets skyld, men 
vet han også at han skal leve 
med disse erfaringene resten 
av sitt liv? 

Ettersom jeg leser videre, med 
lange pauser, oppdager jeg at 
Holte risikerer både sin helse 
og integritet. Han skriver seg 
fram mot en sannhet som 
bygges på fjellgrunn, sten for 
sten. 

Nøyaktig og rystende 
innleder han fortellingene: 
Etter bare sju timer på gata 
gir sulten ham panikk. Er 
dette ferskingen blant de 
garvede, eller faller blodsuk-
keret så raskt? Han kommer 
inn på en kafé der serverings-
personalet forteller at «slitne 
mennesker får ikke drikke 
kaffe hos oss.» Rene ord for 
de skitne penga. Slitne 
ansikter, et tabu i velstands-
samfunnet Norge. 

«Uteligger» vitner også om 
sjelelig smerte og stinkende 
sår. Om den smerten vi snur 
oss bort fra og holder på 

armlengders avstand, enten 
vi jager norske eller rumen-
ske tiggere ut av synsfeltet. 
En bok om smerte handler 
dertil om livets dypeste 
grunn, the 
heart of the 
matter. Den 
som 
fornekter 
andres 
smerte vil 
kjappere 
begå urett.   

Der Holte viser hvor banal 
djevelskapen fra de velber-
gede kan være oppstår bokas 
kritiske potensial. Glaninga 
og trakasseringen fra omgi-
velsene gjør deg til et gruppe-
menneske; altså noe som ikke 
fi nnes. En gang skriker to 
pappagutter etter ham: 
«Forsvinn, psykofaen! Jævla 
junkie!» Uteligger Holte 
forteller med enkle ord 
hvordan han vakler, får lyst til 
å rope ut navnet sitt, rope: Jeg 
er et menneske! Men han er 
for sliten. Klarer ikke å rope 
det ut. Stirrer ned i bakken. 

Jeg har hørt hjelpeorgani-
sasjonenes folk insistere på at 
norskinger er gavmilde, men 
snakker vi da om den men-
neskefjerne gavmildheten, 
der samvittigheten får 
lindring av et kontotrekk en 
gang i måneden?

Snakker vi om hvor lite det 
skal til for å gi hverandre 
verdighet?

Det kan virke komisk på dem 
som kroer seg i velstand og 
dormer i fi ksjonenes virkelig-
hetsfl ukt, men Holtes 
argumentasjon kommer med 
velrettet beviskraft: Sjekk 
den svimlende betydningen 

av et vennlig blikk, et smil. 
Gestenes sosiale omfavnelser 
i det offentlige rom er 
undervurdert i vår del av 
verden. 

Ta i et 
tak, det er 
kjærlighe-
tens 
folkelige 
budskap. 
«Uteligger» 
får også 
fram det 
problema-

tiske ved hjelpernes hjelpebe-
hov, særlig der de «hjelpeløse 
hjelperne» (Walter Schmid-
bauer) er mest opptatt av å 
lindre egne vonde følelser.  

Svakhetsforakten er 
åpenbar i denne samtiden, 
kamufl ert som ignoranse, 
effektivitetsjag og privatesse. 
Hvordan vil det gå med 
fattige folk når både natur og 
økonomi knaker i sine 
sammenføyninger, hvis ikke 
fellesskapene mobiliserer 
verdighetsstyrke i tide? De 

fattiges antall øker i Norge, 
ifølge Klassekampen. «Utelig-
ger» peker mot framtiden. 

Fallgruven for sakprosa som 
dette er stereotypien, men 
forfatteren manøvrerer 
intelligent rundt klisjeene om 
det han kaller «gatefolket». 
Tvilsom gruppebenevnelse, 
kanskje, men eksemplene 
Holte gir på samhold og 
kjærlighet mellom fattige blir 
en viktig korreksjon til all 
faenskapen. 

Vi som lever blånelangt 
unna hungerens altoppslu-
kende krater i mageregionen 
– vi kan vennlig få speide 
etter dem som svikter litt i 

knærne, gråter bitre tårer og 
bærer fellesskapets kollektive 
skyld.

Bare så det også er sagt, 
Ole Martin Holte er en 
talentfull forfatter. Han kan 
skrive innsiktsfullt om Max 
Weber og fl askepant i samme 
avsnitt. Selv om boka om 
uteliggernes gateliv i Oslo og 
København er litterære lån 
fra utsatte menneskers 
livsfortellinger, skjer innlå-
nene med stor respekt: Det 
observerende blikket for-
vandles til en stedfortreders 
stemme. Sjangeren er den 
litterære reportasjen à la 
Kapuszinski, og språket i 
boka blir smittet av engasje-
mentet, for eksempel om 
Istegade: «Som en lang 
slimete blekksprutarm strakk 
gata seg ut fra Hovedbanegår-
den, vekk fra sentrum, på jakt 
etter bytter å suge seg fast i.»

«Uteligger» er en sterk 
kandidat når årets beste bok 
skal kåres.

bokmagasinet@klassekampen.no

Harde realiteter: Ole Martin Holte famlet seg ut blant de fattige 
på gata. Det har blitt et sterkt dokument om livets dypeste grunn.

Et vitne

UNDERCOVER: Sosionomen Ole Martin Holte kler av seg sitt borgerlige jeg for å møte gatefolket. 
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Eit paradis

for bokfolk.

Bokbyen i Fjærland.
Roleg bokbladring i
stemningsfulle utsal.

4 km bruktbøker i alle
kategoriar, godt sortert.

Ta ein ferie

i Fjærland!

... overnatting finn

du på fjaerland.org.


