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Det tar lang tid før Dag 
Johan Haugeruds 
nye bok tenner meg. 
Omtrent 200 sider. I 
mellomtida har jeg 

lest mye om det ganske 
traurige, rutinemessige livet 
til en middelaldrende, 
kvinnelig bibliotekar. Siden 
sønnen flytta hjemmefra til 
Oslo er hun for det meste 
alene. Han forsøker å gjøre 
karriere innen film, men det 
er vanskelig. Sønnen er håpet, 
mora lever for og gjennom 
ham – men de snakker dårlig 
sammen. Litteratur er også 
viktig for henne, på fritida 
driver hun en lesesirkel – men 
hun kjenner seg ikke igjen i 
de andre damenes måte å 
snakke og tenke på. Hun er 
bitter over å ha måttet se 
biblioteket sitt bli flytta ned i 
kjelleren i kommunehuset, 
mens trygdekontoret har fått 
plassen i første etasje ved 
siden av resepsjonen.

Analysen er tydelig nok; det 
handler om selvrealisering, 
klasse og kamp om anerkjen-
nelse. Heltinna har dårlig 
selvfølelse, hun blir ikke 
verdsatt. Forakten vendes 
innover istedenfor utover: 
Hun skammer seg over «den 

besteborgerlige sofaen min», 
og forventer at skjebnen skal 
straffe henne hver gang noe 
positivt skjer. Hun speiles av 
dattera til en kollega, som har 
anoreksi – et produkt av de 
samme samfunnsmekanis-
mene.

Haugerud sto bak filmen 
«Thomas Hylland Eriksen og 
historien om Origamijenta», 
og har utgitt to romaner. Man 
kjenner igjen mye derfra. 
Skrivestilen er riktignok ikke 
fullt så utarma denne gangen; 
den er mer muntlig, med 
korte avsnitt, lange setninger 
og mange semikolon. Men 
fortelleren er stadig grå, 
innelukka og lettere hjelpe-
løs. Det tennes et håp om noe 
større når hun får hendene på 
et amatørkamera og begyn-
ner å eksperimentere. Ved en 
tilfeldighet blir hun satt til å 
filme i et bryllup. Men for 
leseren blir det et lite spen-

nende møte mellom medier, 
måten hun refererer opplevel-
sen på forblir dominert av 
hennes manglende selvtillit, 
hun insisterer på at alt blir 
mislykka.

Men så, etter omtrent 200 sider, 
skjer det noe. Sønnen klipper 
sammen en kortfilm av 
opptakene, «et poetisk lite 
dokudrama». Når det beskri-
ves slår Haugerud helt om, 
leverer en ekfrase som er som 
noe fra Virginia Woolfs «Til 
fyret» – virkelig flott! Det varer 
bare noen få sider, men etterpå 
er noe forandret. Mora vokser, 
blir mindre nevrotisk, får 
bedre kontakt med sønnen. 

Det skal ikke vare. Men jeg 
kjeder meg mindre nå, føler 
slektskapet mellom bibliote-
karen og sønnen og meg. 
Romanen stiller noen store 
spørsmål om kunst og 
kreativitet og kvalitet. Når 
ting er kjipt, skal man bare 

holde ut, eller ta grep? 
Mora lar seg provosere av 

måten kollegaen forholder 
seg til datterens spiseforstyr-
relser: «‘En dag av gangen’, 
det er ord som kan trøste når 
man er i en behandlingspro-
sess, når man er på vei mot 
noe, når man har et håp, ikke 
når man er på vei utfor et 
stup.» Klumsete pedagogisk 
gir hun jenta en kunstbok 
med selvportretter. Oppnår 
en viss fortrolighet, begynner 
å sitte barnevakt for henne 
mens mora er ute og avreage-
rer. Gir henne blanke ark og 
fargestifter til jul. Er det nok? 

Til slutt vil jeg gjerne sende en 
hilsen til mamma, som har 
begynt å abonnere på Klasse-
kampen. Du kan få anmelder-
eksemplaret av «Hva jeg 
betyr» neste gang jeg er hjem-
me. Så får vi se hva du synes.

Erlend Røyset
bokmagasinet@klassekampen.no

Omsorgssvikt: Dag Johan Haugeruds heltinne blir ikke verdsatt. 

Mor og sønn
ROMAN
Dag Johan Haugerud
Hva jeg betyr
Oktober 2011, 325 sider

Når jeg leser Sturla 
Stålsetts bok 
«Respekt», tenker 
jeg på Rune Slag-
stads artikkel i 

Klassekampen nylig, der han 
kritiserte teologiens selvtil-
strekkelighet og forskansnin-
ger. 

Vår tids teologer er en 
tilpasningsdyktig rase. Deres 
strømlinjeform synes så 
smekker at en bataljon med 
Kierkegaarder må til for å gi 
liv til kreaturet. Men til tross 
for den pietetsfulle profe-
sjonstroen i akademia har 
teologene i det minste 
vedlikeholdt retoriske 
ferdigheter, i perioder da 
retorikken både som viten-
skap og kunnskapspraksis 
har ligget nede. 

Stålsetts bok er i alle fall et 
eksempel på teologiens 
samtidsnærvær. Som general-
sekretær for Kirkens Bymi-
sjon i Oslo kjenner denne 
presten fattigdommens 
ansikt bedre enn de fleste av 
oss, og hans bakgrunn i 
latinamerikansk frigjø-
ringsteologi tilfører norsk-
dommen tiltrengte impulser.  

«Respekt» er en samling 
epistler om nettopp det å se 
nærmere etter hos «disse 
mine minste», som Jesus 
kaller de undertrykte. Å se 
om igjen er også betydningen 
av det latinske respectio. 

Forfatteren skriver en 
lettfattelig og gjennomtenkt 
sakprosa der idealet vel så 
mye er næssiansk argumen-
tasjonsmangfold som messi-
ansk klarspråk. Best virker 
denne retoriske strategien i 
kapittelet om tigging, et enda 
mer komplekst fenomen en 

jeg har vært klar over. Da er 
også forfatterens omstende-
lige virkelighetsundersøkel-
ser to the point. 

For eksempel når han, etter 
å ha kartlagt fordommer og 
tiggerpraksiser («en form for 
selvfremstilling, en forestil-
ling, performans»), spør om 
ikke et økt nærvær av tiggere 
også vil øke vår likegyldighet, 
fordi synet av tiggerne blir en 
vane. Men nei, hvis vi venner 
oss til sosial nød som «natur-
lig» har vi mistet respekten, 
og dermed noe av oss selv: 
«Ser vi dem som tigger bedre, 
ser vi ikke bare dem, men 
også oss selv og resten av 
samfunnet – i speilet.»  

Noen ganger blir Stålsett så 
forklarende skolemesteraktig 
at jeg dormer i (lese)gjernings-

øyeblikket. Da har det vanket 
stabler av enkle normative 
utsagn på billigsalg, for 
eksempel om boligpolitikk. 
Ifølge forfatteren skal det 
visstnok finnes «en balanse-
kunst vi må fremelske» et sted. 
Mon det? Jeg etterlyser større 
gjennombruddshissighet, litt 
mindre flinkhet – og gnistreg-
net fra en Bergpreken. 

Det slår noen gnister av 
kapittelet «Fattige i verdens 
rikeste land – selvrespekt på 
prøve». Teksten åpner med 
Adam Smith («den moderne 
økonomiens far»), og etter 
bare få setninger er anliggen-
det på plass. Det skal handle 
om Smiths oppfordring om å 
bekjempe fattigdommens 
skam. 

Mens selv rød-grønne regimer 
begrenser fattigdomsbekjem-
pelsen til lave sosialsatser, 
smålig levealdersjustering for 
uføretrygdede og rettighets-
veldedighet, går Stålsett løs på 
det mest ømtålige, skammens 
mareritt. Han får ikke skam-
men til å gløde i teksten, men 
når han inkluderer sine 
medmennesker på gata som 
talspersoner i boka, aner vi 

byrdens temperatur.  
Det tegner seg et respekt-

fullt helhetsbilde av samfun-
nets hardt lidende, og samti-
dig et skammens bilde av det 
styrtrike Norge. Er vi, som 
stillferdig aksepterer forne-
drelsen av våre medmennes-
ker, stort bedre enn halliker? 
Som med djevelsk lunkenhet 
kan overse hvordan kvinnene 
forgår under menns kjøpe-
kraft. 

Tross en noe jomfruelig 
saklighetsnorm klarer 
gatepresten å perspektivere 
sine kunnskaper ut fra en 
solidarisk tankegang, og med 
innslag av litterære, filoso-
fiske og popkulturelle 
referanser. Det gjør «Re-
spekt» til et leseverdig 
samtidsdokument. 

Hør, Utdanningsdirektora-
tet: Sturla Stålsetts bok burde 
deles ut gratis til norske 
skoleelever og studenter.

Freddy Fjellheim
bokmagasinet@klassekampen.no

På gata: Et respektfullt helhetsbilde av samfunnets lidende.

Se nærmere etter

Denne 
presten 

kjenner fattig-
dommens ansikt 
bedre enn de 
fleste av oss.
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