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Tvetydighed i litteraturen handler om 
i sproget at skabe ikke en «rå» klar-
hed, men en klarhed forbundet med 
det ikke-helt-synlige, det vanskeligt 
tilgængelige, det obskure. En tvetydig-
hed Mitchelmore skimter hos Karl Ove 
Knausgård. 

SPROGLIG INDSATS
Mitchelmore har et problematisk mel-
lemværende med Knausgård, en forfatter 
der omtales som «apostlen for utålmodig 
ærlighed». Hans læsning af første bind af 
Min kamp gav ham til at begynde med en 
fornemmelse af at sidde med et af tidens 
sjældne mesterværker mellem hænderne. 
Han opholder sig først ved Knausgårds 
evne til at grave billeder frem fra tilsy-
neladende banale barndomsoplevelser og 
forstørre disse, for eksempel det billede 
den lille Knausgård ser i en nyhedsud-
sendelse i form af et ansigt fra en forlist 
fiksekutter der dukker op til overfladen 
af en sø, som et billede på døden der for-
stærker relationen til faren. Andre gange 
er det kunstværker der betager Knausgård 
og sikrer en følelse af skønhed eller nær-
vær. Mitchelmore ser disse forstørrelses-
effekter som kraftfelter og varmekilder, 
der bevæger skriften andre sted hen og 
giver os en måde at se på. Styrken ved 
Min kamp er på dette sted evnen til at 
lytte til stilheden bag støjen i verden og i 
skriften eksperimentere med åbningen af 
andre rum der gør en fortælling mulig. Vi 

kan sagtens kalde Min kamp for en roman, 
siger Mitchelmore. Alene de åbenbarende 
sansninger der indskriver sig på livets 
overflade og fortryller, der åbner såvel for 
fortiden og nutiden såvel som fremtiden, 
er nok til at bekræfte dette. 

Metoden er selvfølgelig velkendt 
og mange gode forfattere har igennem 
tiden gjort brug af denne teknik. Men 
hvad det kommer an på er sproget, som 
Mitchelmore påpeger: «Virkeligheden kan 
ikke bringes ind i værket, uden at det 
underlægges bogens sproglige og koncep-
tuelle pres. At skrive tydeligt om synlige 
ting er ingen garanti for realisme. Følger 
man Wittgenstein, er regn oplevet i en 
drøm ingen garanti for at blive våd, selv 
ikke hvis det er forbundet med støj i sove-
værelsevinduet.» Men er det en kvalitet 
ved en bog, at forfatteren er bevidst om 
at beskrivelserne aldrig er tilstrækkelige, 
at smerten, kedsomheden, det uhyggelige 
(unheimlich), det mærkværdige, uophør-
ligt unddrager sig sproget? Det er vel 
stadig et spørgsmål om hvordan man er 
bevidst, om hvordan den sproglige indsats 
tager sig ud? Er det nok at hæfte sig ved 
at Knausgaard gennemspiller og gennem-
kværner sin egen vanskelighed ved at 
indfange de menneskelige grundfølelser? 

«Knausgård fremkalder med sin skrift 
momenter af overvældende umiddel-
barhed, så det banale bliver himmelsk, 
uden at denne umiddelbarhed munder 
ud i forløsende åbenbaring, men sna-
rere yderligere frustration,» bemærker 
Mitchelmore. Ansigtet på søens overflade 

(TV-udsendelsen) og de uforklarlige tårer 
vakt af skyernes mønster i et gammelt 
maleri, rummer nok løftet om en transcen-
dens, men ingen affirmativ transcendens. 
I en verden uden Gud er litteraturens 
kamp med sit liv, en kamp der kun kan 
udstille sin egen mislykkethed. Det er 
åbenbart også derfor Knausgård ikke til-
stræber en stærk stil som forfatter. Stærke 
temaer og en stærk stil må brydes ned før 
der kan komme litteratur ud af det. Denne 
nedbrydning er det som kaldes skrivning. 
At skrive har mere at gøre med at destru-
ere end at skabe, siger han et sted. Man 
kunne også lægge trykket et andet sted: 
At destruere er en form for skabelse, 
og derfor kræver den en særlig sprog-
lig indsats. Det er muligt at Knausgaard 
ikke bliver stående ved det umiddelbare 
indtryk fra hverdagslivet, ikke stiller sig 
tilfreds hermed, men det er i sig selv ikke 
en begrundelse for at vi står overfor god 
litteratur. 

INDSIGTSFULD DESILLUSION
Jeg har en mistanke om at Mitchelmore 
udelader vigtige betragtninger om virke-
lighedseffekten der har at gøre med den 
skriftlige og sproglige indsats. Hvad der 
forstyrrer, er Knausgårds demonstrative, 
nærmest socialdokumentariske krav om at 
få det hele med ind i skriften og bogen. I 
lange faser er det denne socialdokumenta-
riske ophobning af detaljer der dominerer 
teksten. Men at ophobningen af detaljer 
skulle have nogen indflydelse på indfan-
gelsen af virkeligheden, er noget vrøvl. I 

en gammel diskussion om realisme skrev 
den danske forfatter og sprogforsker Per 
Aage Brandt: «Roland Barthes mente, at 
’virkelighedseffekten’ i en fiktion opnås 
ved indlejring af detaljer, der ikke indgår 
funktionelt i det fortaltes løb. Jeg kalder 
det ’skrammelteorien’: Jo mere skram-
mel, der ligger og flyder i fiktionens rum, 
desto mere realistisk skulle den blive.» 
Ifølge Brandt antager Barthes derfor på 
forhånd, at fiktionsrummet ikke i sig selv, 
er realistisk, men at rummet oprindeligt er 
et skriftrum. «Barthes tager fejl,» skriver 
Brandt. «Når mennesker fortæller og kun 
er optaget af, hvad de fortæller, skaber de 
naturligt en realistisk fortælling; sproget 
er spontant tro mod hverdagens virke-
lighed.»1 Måske kan man formulere det 
sådan at det kræver en særlig skriftlig 
indsats at bryde fra den realistiske illusion 
til en indsigtsfuld desillusion. 

Er det rimeligt at forvente en opklaren-
de eller sanselig åbenbaring af litteratu-
ren, fornemmelsen af at Rilke sidder inde 
med hemmeligheden om livet, men aldrig 
falder for fristelsen til at servere, som en 
anmelder engang skrev? For Mitchelmore 
søger litteraturen ikke mod en klar åben-
baring, ikke alt skal ud i lyset, og des-
illusionen hører med til dette syn. Hvis 
litteraturen lærer os at se, er det fordi den 
udviser en «sensibilitet for det usynlige». 

© norske LMD
Stephen Mitchelmore, This Space of Writing, Zero, 2015.

1 «Om skriften og det virkelige», Weekendavisen Bøger, 29. okto-
ber 1999.

Hulemaleri fra Lascaux-grotten i Frankrike.


