
Den kedsom Knausgaard
gik sin gang

af  Hans Nørkjær

G A B

Et kort stykke inde i  Om vinteren  gad jeg ikke læse mere. Jeg havde aftenen forinden læst
kapitlet  Vann, der endte i et gab og en slukket natlampe. Godnat til Knausgård. Jeg gad ikke
mere. Men jeg havde jo sagt ja til at anmelde den, så jeg måtte samle den op igen næste
aften.

Og så skete der selvfølgelig det, der sker, når jeg læser Knausgård: Jeg blev grebet igen.
Kapitlet   Uglen  havde nemlig lige præcis  dén mytologiske kraft,  der  – stadigvæk – gør
Knausgård læsværdig.  Og sådan går det knausgårdske pendul: kedelig–kraftfuld, kedelig–
kraftfuld, kedelig–kraftfuld. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Og det er en del af  hans hypnotiske
energi:  svingningerne  mellem  det  banale  og  det  (tæt  på)  geniale.  Det  værste  er  det
befamlende sanselige, det bedste er det insisterende mytologiske. Sådan er det.

Også da jeg var nået et godt stykke ind i første bog af  den nye serie (til hans ufødte datter –
hvor patetisk kan det egentlig blive!)  Om høsten  slog den tanke ned i mig, at Knausgård nu
er nået dertil i sin forfattervirksomhed, at han kan få alt trykt, fordi han nu er et eftertragtet
navn, og at alle nu vil falde på halen over hvad som helst han skriver, fordi alt Knausgård
fremover skriver, er med til at definere, hvad der er godt og hvad der er dårligt.  

L O M M E U L D

Så rammes man igen af  kedsomhed. Et kapitel  om  Mynter  (altså mønter),  der er rent
tidsspild at læse. Bortset fra billedet af  den hedengangne buschauffør fra 70'erne (altså fra
Knausgårds barndom) med bæltet fyldt med mønter i sirlige rør i forskellige størrelser. En
genoplivelse  af  et  minde.  Resten  er  ulden  og  banal  lommefilosofi,  desværre.  Sådan  er
Knausgård – også.  

B Ø G E R

Lad mig gøre dette til en udvidet anmeldelse. Knausgård er i færd med at udgive fire bøger,
der angiveligt er skrevet til hans (på daværende tidspunkt) ufødte datter, og som skal være
en slags fænomenologiske og lommefilosofiske encyklopædier over den virkelighed, dette
lille nye menneske vil møde herude på den anden side af  moders trygge liv. Ind til videre er
to  af  de  fire  bind  udkommet,   Om høsten  og   Om vinteren,  begge  prydet  med  ganske
betagende billedmateriale, navnlig billederne til  Om vinteren  er gode (af  billedkunstner Lars



Lerin). Det er således nogle æstetisk pæne udgivelser. Men det skærer desværre lidt i både
øjnene og hjernebarken, når indholdet er så ujævnt og ofte så gudsjammerligt middelmådigt
som tilfældet er.

Jeg skal huske at indskyde og indskærpe: Jeg holder meget af  Knausgård. Jeg har læst alt han
har skrevet hidtil, jeg har skrevet speciale om ham på teologistudiet, og jeg har været både
betaget,  opløftet  og tryllebundet af  hans hypnotisk præcise realisme,  som navnlig   Min
kamp-bøgerne fremviser.

Men hermed ankommer vi til et af  de væsentligste problemer ved den nye udgivelse: Den
synes  fejlagtigt  at  tro,  at  de  små  og  store  hverdagsobservationer  kan  have  samme
tryllebindende effekt på papiret, når de udgør hovedvægten i et litterært værk. Men når disse
observationer ikke knyttes til det lidenskabelige og inderligt levende  jeg,  som Karl Ove
Knausgård er i  Min kamp,  eller som Henrik Vankel er i Knausgårds to første romaner, så
truer de med at blive så inderligt ligegyldige. Problemet med disse aforistiske encyklopædier
er, at siderne ikke brænder mellem fingrene på læseren. Og man kan ikke bære over med de
kedsommelige og banale passager, som  Min kamp  også rummer mange af, for de er ikke en
del af  encyklopædiernes benspænd.  Min kamp  var et eksperiment i realisme, derfor skulle
alt  med, også det mest kedsommelige og banale. Men i et værk, der er opbygget med nøje
udvalgte beskrivelser af  hverdagsgenstande og konkrete oplevelser, skal der være en helt
anderledes finesse, førend det er vellykket.

Og det er i øvrigt slet ikke overbevisende, at det hele er skrevet til "en ufødt datter". Det er
allerhøjst patetisk, og allerværst upassende.

K U N S T

Disse bøger minder mig i alt for høj grad om den selvbestaltede selvhøjtidelighed, der alt
for ofte som en parfumesky omgærder litterære kunstnermiljøer.  Devisen er ofte alt  for
simpel: Skriv lidt om det, der omgiver dig, og det der bare sådan falder dig ind, krydr det
med lommefilosofiske henkastninger, som om du har læst nogle store filosoffer og find så et
passende  benspænd  at  rammesætte  værket  med  –  i  dette  tilfælde  en  tilfældighedens
fænomologi-encyklopædi skrevet til en ufødt datter. Det kunne også have været at skrive et
digt om hvert gadenavn i den by man bor i. Her kan Knausgård endda pga. sin enorme
goodwill hos sit forlag få dem med på at poste store summer i billedmateriale og en flot
indbinding (hardback med kunstlet smudsbind).

Og de skal nok få hentet pengene hjem; Knausgårds navn sælger jo uhæmmet. Han er en
verdensstjerne. Og det er han virkelig når han er bedst. Navnlig derfor er det så ærgerligt,
når han sjusker og sætter barren for lavt for sig selv. Når man har succes, skylder man sig
selv og sine læsere altid at stile højere.  



G E N I

Men så bliver man alligevel i sin irritation og skuffelse forstyrret af  litterære perler, der er
tæt på den genialitet, som Knausgård helt tilbage fra sin første roman,  Ute av verden, har
været  i  stand  til.  I  en  lille  tekst  om  marsvin  (på  norsk:   niser)  indkapslet  i  en
barndomserindring,  hvor  Knausgård  er  på  fisketur  på  fjorden,  opleves  pludselig  den
meningsfortætning, som god litteratur rummer, når den er bedst. Jeg citerer her den mest
kraftfulde  passage  i  sin  helhed  som  afslutning  på  min  anmeldelse  om  nogle  ærgerligt
middelmådige bøger:

Senere, da de var ute av syne, sa morfar at det brakte lykke å se niser. Han sa slike ting, han
trodde på omen og varsler, men selv om jeg likte å høre det, tenkte jeg ikke et øyeblikk på at det
faktisk kunne være sant. Nå gjør jeg det. For ikke vet vel vi hvordan lykke og ulykke distribueres?
Oppstår det innenfor det menneskelige, slik de fleste vel tenker seg i vår rasjonelle tid, at vi selv
skaper vår lykke og ulykke, er spørsmålet hva "selv" er i en slik tid – om ikke annet enn en
ansamling af  celler som har realisert et arveanlegg og blitt modifisert av erfaringer, og som aktiveres
og deaktiveres i små kjemisk-elektriske stormer, slik at noe bestemt føles, tenkes, sies, gjøres? Og de
ytre konsekvensene av dette skaper en ny indre storm, og en påfølgende rekke af  følelser, tanker,
ytringer,  handlinger?  En slik  redusering  er  absurd  og  mekanistisk,  men  ikke  mer  absurd  og
mekanistisk enn reduksjonen av niser til sjødyr med bestemte egenskaper og handlingsmønster, for
alle som har opplevd dem, der de ikke bare kommer opp av dypet, men også av tiden, uforandret
som de har vært i millioner av år, vet at det å se dem er å bli berørt av noe, at det er som om de tar
på deg, og at du med det er utvalgt.
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