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Mens aviser etter 
sigende har brutt 
sperrefristen for å 
anmelde boka om 
Kjell Askildsens 

liv, fikk jeg manuskriptet med 
til det norske høyfjellet. Det 
viste seg å være de rette omgi-
velser. Fjellene sukket, 
skyene gjorde honnør. Jeg 
møtte i min lesning et 
forfattergeni som uten 
blygsel kaller seg selv et 
gjennomsnittsmenneske. 
Sånt svinger det av.

Undertittelen «Et liv» 
antyder en meget tradisjonell 
biografi, mens «uskrevne 
memoarer» er sjangerbenev-
nelsen Alf van der Hagen 
bruker i sitt etterord. Ingen 
av delene er dekkende. 
Transkriberingen av Askild-
sens svar på biografens 
spørsmål gir inntrykk at 
hovedpersonen muntlig 
uttrykker seg påfallende 
litterært, i alle fall i redigert 
versjon og som samtalerytme. 
Utvekslingene kunne utgjort 
dialogiske partier i en god 
roman. 

Vi vet at Askildsens noveller 
har setninger som aldri hviler 
i forløpet, selv ikke der 
setningene hviler i sin egen 
betydning. Slik språkføring 
skjer ellers bare i betydelig 
poesi. Av dette minutiøse 
setningsarbeidet oppstår 
transparente karakterer, lik 
Thomas F. eller Carl Lange. 
Noe lignende synes å skje i 
boka om novellistens liv. Den 
biograferte blir en litterær 
skikkelse som kommenterer 
sine litterære karakterer som 
om de var lys levende. Eller 
seg selv, lik opptakten til en 
novelle: «Jeg vil aller helst 
være alene. Jeg kan best 
trives i selskap med meg selv. 
For jeg har jo ikke lenger noe 
å bebreide meg for.» 

Andre vil lese denne boka 
for anekdotene, livsberetnin-
gen og alle kommentarene 
Askildsen gir om sine 
litterære arbeider, og gjerne 
det. Selv vil jeg fremheve at 
vår store novellist ble født i 
en tid og et miljø der sosiale 
posisjoner skapte markante 
avstander i det offentlige 
rom, også innad i de famili-
ene som dyrket avstandta-
gen. Når Askildsen bryter 
med dette miljøet, blir en 
forfatter født. Jeg leser om en 
standhaftig og modig ung 
mann som allerede i tenår-
ene står frem som kommu-
nist, og som på klassisk 
forfattermaner har hatt en 
rekke jobber. Slik bygger 
novellisten og embetsmanns-
sønnen innsikt i alminnelige 
menneskers liv. Han har 
stadig blikket fra et annet 
sosialt nivå intakt, men er 
solidarisk med de uprivile-
gerte. Den varmen som disse 
livsfortellingene ofte utstrå-
ler – da ikke i motsetning til 
en tøff tone, en sarkastisk 

bemerkning – redder de 
skrevne-uskrevne memoa-
rene fra å bli en briljant 
oppvisning. 

Men jeg blir ille berørt når 
Askildsens forteller om den 
kristne oppsedinga og 
frykten for helvetet. Dette er 
dessverre kulturhistorie i 
Trangvik. Mange fikk aldri 
høre om den livfulle Kristus 
som alltid velger å omgås de 
fattige, og som på det skar-
peste advarer dem som 
skader barn. Etter å ha lest 
om den ateistiske forfatteren 
som fattig kunstner, sosial 
aksjonist, fagforeningsmann 
og kommunist tenker jeg i 
mitt stille sinn at han har stått 

nærmere evangeliets dypeste 
grunn – rettferdens grunn – 
enn mange av disse menighe-
ter som utstøter søkende 
mennesker og slik odler 
hykleriet. 

Askildsens livshistorie er 
kulturhistorie i flere hense-
ende, for her forteller en 
mann om hvordan han passet 
barna sine i en tid da menn 
skygget unna barnevogner og 
barnepass. Men spørsmålene 
om sine sidesprang besvarer 
han tidvis med noe som 
minner om beleilig kunstner-
mytologi – «Jeg kaller det 
galskap», «fordi jeg er den jeg 
er». Dette skurrer dyktig og 
burde vært bedre imøtegått 
av biografen, når så mye først 
skulle snakkes om.

Om novellen «Et stort øde 
landskap» unnslipper det 
Askildsen en interessant 
bemerkning. Han ville at 
leseren i denne novellen 
skulle motta motstridende 
impulser, sier han. «For at det 
motstridende skal nedfelle 
seg i leseren», heter det. Altså 
et aktivt ønske, en intensjon, 
om å påvirke leseren og 
lesningen. Et annet sted tar 
samme forfatter avstand fra 
sin påstand fra 1970-tallet om 
at det er «kunstens virkning» 
som er målet med litteratu-
ren. Selv om konteksten 
åpenbart er forskjellig, jeg 
kan ikke helt se den store 
prinsipielle forskjellen. Også 

estetiske begrunnelser har 
politiske implikasjoner.

Noe av det litterært spennende 
ved denne boka er innlem-
melsen av tidligere upubli-
serte novellefragmenter, og 
hvordan Alf van der Hagen 
plasserer dem i samtaleforlø-
pet. Virkelighet og fiksjon 

støter over i hverandre, 
kanskje slik det skjer i livet 
når litteratur oppstår? Olof 
Lagercrantz selvbiografiske 
prosa i «Min første krets» 
kunne nevnes som et skandi-
navisk eksempel på denne 
formen for selvtale.

Sokratiske spørsmål, mye 
god nøling og partier med ren 
samtalekunst gjør «Kjell 
Askildsen. Et liv» til litterær 
høytid. Boka, som altså 
mangler en treffende sjanger-
benevnelse, vil sette en ny 
standard innenfor biografiens 
sjangermangfold. Det skyl-
des, tror jeg, hovedpersonens 
kompromissløse og befriende 
arbeid i språket.
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innenfor biografiens sjangermangfold.
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