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Karl Ove Knausgårds Min kamp (2008-2011) er et af de vigtigste nordiske litterære værker i årtier. Ja,
seksbindsværket er endda blevet et fænomen i store dele af verden og Knausgård er for længst blevet

indskrevet i samtidens kanon af store, nulevende forfattere.

Så tæt på livet som muligt er den første samlede akademiske fremstilling med tolkninger af seksbindsværket.
Antologien består af 13 artikler skrevet af  Knausgård-forskere hovedsageligt fra Norden - Danmark, Norge,

Sverige og Finland - men også fra Tyskland, Holland, England og USA. De enkelte artikler behandler
forskellige aspekter af Knausgårds seksbindsværk, men tilbyder samlet en større forståelse af, hvad Min

kamp er for et værk og hvad det er, der har tryllebundet læsere i det meste af verden.

 

INDHOLD

Forord Claus Elholm Andersen - At forsøge det umulige. Knausgårds kamp for at forene form og indhold
Espen Børdahl - ´Livet er gamp, sa kjerringa, hun kun ikke si k´. Om tittelens funksjon og betydning i Min

kamp Inge van der Ven - Den monumentale Knausgård. Big data, et kvantificeret jeg, og Proust for Facebook-
generationen Peter Sjølyst-Jackson - ´Ut i det åpne, store´. Om indre og ytre grenser i Min kamp Camilla
Schwartz - ´Å skrive handler mer om å ødelegge enn om å skape´. Formelle og tematiske splittelses- og

reparationsstrategier i Min Kamp Poul Behrendt - Face off. Skam som plotskaber af Min kamp Anna Rühl -
"Lite og stygt, men alt som var". Sted og stedløshed i Min kamp. Tredje bog Stefan Kjerkegaard - Roman,
selfie, selvstigma. Knausgårds kapitulation over for den socialt belastede virkelighed Dean Krouk - ´Gress,

istykkerskrevet´. Knausgård som en leser av Paul Celan i Min kamp Heta Martinnen - Et kunstværk større end
livet. Min kamp som u-/naturlig narrativ Marianne Egeland - Forfatteren, frirommet og

virkelighetslitteraturen. ´Du skal kunne mene hva faen du vil om hva faen som helst som forfatter´ Jon Helt
Haarder - Hvordan er en forfatter (ikke)? Syv en halv note om det som Knausgård ikke længere vil være i

slutningen af Min kamp Arne Melberg - Essä/roman. Från Proust via Woolf till Knausgård
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