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Forord

I et essay, som handler om det at skrive, gør Karl Ove Knausgård op
med myten om den ensomme forfatter, der sidder og skriver alene:
»Det kjenner jeg meg ikke igjen i«, skriver han og fortæller, at han
altid »har vært avhengig av hjelp av andre for å få det til«.1
Disse ord vil jeg gerne gøre til mine egne, da jeg også har været
afhængig af andres hjælp for at kunne skrive denne afhandling. Det
gælder først og fremmest mine kollegaer og vejledere, Ebba WittBrattström og Hadle Oftedal Andersen, hvis hjælp, kommentarer
og diskussioner undervejs har været uundværlige. Men det gælder også mange andre, som har læst, kommenteret og diskuteret
Knausgård med mig i de sidste par år.
Marlene Hastenplug fortjener en særskilt tak for hendes uvurderlige og utrættelige hjælp fra start til slut. Dertil vil jeg også takke, her i alfabetisk orden, Paula Arvas, Poul Behrendt, Jon Helt
Haarder, Stefan Iversen, Arne Melberg, Andrew Nestingen, Henrik Skov Nielsen, Jyrki Nummi, Stig Olsen, Elizabeth Peterson og
Claire Thomson, der alle har læst og kommenteret forskellige dele
af afhandlingen. Tak til Asger Albjerg for tiltrængt sprogvask, bagsidetekst og gode råd.
Tak til mine fantastiske kollegaer på Nordica, og tak til doktorander og øvrige deltagere på forskerseminaret i Nordisk Litteratur,
hvis input og kommentarer har gjort mig til en bedre litteraturlæser.
Særlig tak til Hanna Lahdenperä, der ikke alene har holdt mig til
ilden, men også har stået for omslag, layout og sats.
Også tak til de studerende på det kursus om Min kamp, som jeg
sammen med Hadle Oftedal Andersen afholdt på Nordica i efteråret 2013, og tak til de studerende på UCLA, som jeg også læste
Knausgård sammen med i sommeren 2014.
Dele af afhandlingen er i tidlige udkast blevet fremlagt og diskuteret på konferencer og ved gæsteforelæsninger. Tak til mit insti-
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tut, Finska, finskugriska och nordiska institutionen ved Helsingfors
Universitet, og især Jyrki Kalliokoski og Hanna Lehti-Eklund, for
støtte til deltagelsen i SASS-konferencerne på UC Berkeley og Yale
University. Også tak til de nordiske institutter på universiteterne i
Frankfurt, Göttingen og München, og til min gamle arbejdsplads
på den nordiske sektion på University of California, Los Angeles, for invitationerne til at holde gæsteforelæsninger og diskutere
Knausgård.
Tak til August og Morgan.
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»På vakt skal man være«
En introduktion

Denne afhandling handler om litterariteten i Karl Ove Knausgårds
Min kamp. Udgangspunktet er en tese om, at Min kamp først og
fremmest er en roman og derfor bør læses og tolkes som en sådan.
Derved stiller jeg mig i opposition til størstedelen af den hidtidige receptionen af den norske forfatters omdiskuterede selvbiografiske seksbindsvæk, der udkom fra 2009–2011. For her har
interessen samlet sig om forholdet mellem fiktion og virkelighed,
hvor Knausgårds udlevering af sig selv og sit liv i romanform har
ført til et sandt kapløb blandt forskere om at finde en ny genrebetegnelse, der bedst kan karakterisere, hvad disse forskere mener er
en udviskning af grænserne mellem fiktion og virkelighed.
Det har betydet, at det igen og igen er blevet slået fast i forskningen, at Min kamp hverken er en roman eller en selvbiografisk
roman, men noget helt tredje, hvor slaget så har stået om, hvad
dette tredje nu er. At det er i dette felt, at vi finder hovedparten af
forskningen, bør ses i forlængelse af den etiske debat, der opstod
i kølvandet på udgivelsen af de første bind, og som handlede om
konsekvenserne af at skrive ucensureret om sit eget liv, som Knausgård jo hævdede, han gjorde. Denne debat, der i måneder dominerede avisspalterne i først Norge og siden i de andre nordiske lande,
udsprang i første omgang af, at flere af Knausgårds familiemedlemmer skrev et åbnet brev i den norske avis Klassekampen, hvor de
bl.a. anklagede Knausgård for at skrive »judaslitteratur«, mens de
ydermere truede med at anlægge sag mod både forfatteren og forlaget.2 Og debatten fik fornyet energi, da Knausgårds ekskone, Tonje
Aursland, lavede radiodokumentaren Tonjes versjon om ufrivilligt
at være en karakter i sin eksmands roman.3
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Selv befandt jeg mig i USA, da debatten om Knausgård og Min
kamp var på sit højeste. Jeg havde læst ganske lidt om Knausgård
og huskede blot en anmeldelse af første bind af Min kamp, som
havde været overstrømmende positiv. Det var med dette som eneste udgangspunkt og således helt uden kendskab til det rabalder,
der udspillede sig, at jeg begyndte at læse romanen, som jeg hurtigt
fandt så interessant, at jeg allerede dengang havde lyst til at arbejde videre med den for at forstå, hvad det var, der var på spil i den.
Om Knausgård vitterligt beskrev sit eget liv og var hudløst ærlig i sin beskrivelse, havde jeg fra min position på den anden side
af Atlanterhavet hverken mulighed for eller interesse i at finde ud
af. Det var som roman, at jeg var interesseret i at gå dybere ind i
den, hvor både komposition, sprog og legen med fortælleren vidnede om, at den roman, som jeg sad med mellem hænderne, var
helt usædvanlig i en nordisk sammenhæng, hvad der blev understreget af, at der var tale om en monumental roman i seks bind og
på godt 3 500 sider.
Jeg er ikke i tvivl om, at det faktum, at jeg befandt mig i USA
og læste romanen med andre forudsætninger end de læsere, der
befandt sig i Norden, er en af årsagerne til, at min læsning af Min
kamp adskiller sig markant fra en stor del af de øvrige forskeres,
der har givet sig i kast med romanen. Og at det faktisk forholder
sig sådan, at læsere, der rent geografisk befinder sig tæt på det sted
eller det land, hvor et litterært værk stammer fra, kan have svært
ved at læse det pågældende værk som litteratur, er en opfattelse, jeg
langt fra er ene om. For som også Jonathan Culler har påpeget i en
diskussion af den peruvianske forfatter Marios Vargos Llosas forfatterskab, så læser de hjemlige peruvianske forskere hans værker
som politiske manifestationer, mens det kræver en vis geografisk
afstand at læse hans bøger som fiktion og som ren litteratur.4
Hertil kunne man måske tilføje, at den tidsmæssige afstand også
har betydning for ens læsning, hvad der i Knausgårds tilfælde kommer til udtryk ved, at flere af de forskere, der har markeret sig stærkest i receptionen af Min kamp, allerede havde skrevet om romanen
i flere sammenhænge, inden alle seks bind var blevet publiceret.
Tilsvarende er min læsning formet af, at jeg havde læst hele værket, inden jeg gav mig til at skrive om det.5 Men at det tidsmæssige
også har betydning for læsningen ses af, at flere af de allernyeste

tolkninger af Knausgård ikke handler om forholdet mellem fiktion
og virkelighed, men mere er af tematisk karakter.
I min læsning af Min kamp vil jeg i særlig grad fokusere på litterariteten i romanen. Det at tale om litteraritet i dag – og dermed
forsøge at identificere, hvad det er, der gør litteratur til litteratur
– anses ofte som forholdsvis kontroversielt.6 Det skyldes, at litteraturvidenskaben i de seneste årtier har vist, at forestillingen om litteratur som kategori langt fra er objektiv, og at forestillingen om, at
der skulle findes noget, der er specifikt litterært, er en konstruktion,
der er historisk og socialt betinget.
Når jeg insisterer på at tale om litterariteten i forhold til Min
kamp, skyldes det ikke alene mit ønske om at understrege, at det er
det litterære aspekt ved seksbindsromenen, som jeg er interesseret
i, men også, at det begreb om litteraritet, som jeg vil arbejde med,
adskiller sig fra den traditionelle opfattelse af begrebet, som det
kommer til udtryk hos bl.a. Roman Jacobson og de russiske formalister, hvorfra begrebet oprindelig stammer. I min tolkning af begrebet, som danner rammen om de artikler om Min kamp, der udgør
kernen i denne afhandling, tager jeg udgangspunkt i en forestilling
om, at litterariteten kommer til udtryk gennem en intern spænding
i det litterære værk, som påkalder sig kritisk interesse. Præcis hvad
det betyder, og hvorfor jeg mener, at det stadig er muligt at tale om
et værks litteraritet den dag i dag, er spørgsmål, som jeg senere vil
tage op i en længere diskussion af begrebet.
I de følgende kapitler vil jeg først indkredse, hvad den hidtidige
forskning omkring Knausgårds roman har sagt, inden jeg i et teoretisk afsnit vil fremlægge det begreb om litteraritet, som jeg allerede
har skitseret. Dernæst vil jeg med udgangspunkt i dette opstille en
metode eller læsepragmatik, som jeg vil applicere på de artikler, der
udgør afhandlingens kerne, inden jeg til slut vil diskutere, hvad jeg i
mine læsninger er kommet frem til og på hvilken måde, det bidrager
til forskningen i Min kamp.
Afhandlingens titel og motto er hentet fra Min kamp og udtrykker ganske kort, men præcist, hvorfor det er nødvendigt at tolke et
værk som Min kamp som en roman. For som litterater skal vi være
på vagt, når hændelser og liv former sig til en fortælling, som det
er tilfældet med Min kamp: »for fortellinger hører litteraturen og
ikke livet til«, som Knausgård selv formulerer det.7
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Kært barn har mange navne
Om receptionen af Min Kamp

I
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Allerede nu – blot få år efter, at sjette og sidste bind af Karl Ove
Knausgårds Min kamp udkom i Norge – er det muligt at identificere to overordnede tendenser i tolkningen og den måde, som
romanen er blevet læst på: En, der fokuserer på forholdet mellem
fiktion og virkelighed, hvor interessen har samlet sig om romanens
genremæssige aspekt. Og en, der fokuserer på det tematiske, hvor
interessen har været lagt på romanens indholdsmæssige side.
I det følgende vil jeg først præsentere de to tendenser for dernæst
at diskutere dem kritisk i forhold til denne afhandling. Jeg vil især
fokusere på den førstnævnte tendens. Den er i denne sammenhæng
den meste relevante og har desuden været den absolut mest dominerende i tolkningen af Knausgård. Her giver en række litterater
hver deres bud på genrebegreber, der bedst karakteriserer forholdet
mellem virkelighed og fiktion i Knausgårds roman.
Derimod vil jeg give den anden tradition mindre opmærksomhed, da de tematiske tolkninger, som nu synes at afløse interessen
for det genremæssige, findes i især bøger og tidsskrifter af formidlende karakter og kun i meget begrænset omfang har bevæget sig
ind i forskningslitteraturen.
Min diskussion af Knausgård-receptionen vil ingenlunde være
udtømmende, idet Knausgårds roman overmåde hyppigt er blevet
diskuteret i både aviser, tidsskrifter og forskningslitteraturen. Men
der er tale om et forsøg på at tegne et billede af hovedtendenserne
i tolkningen af romanen med et tydeligt fokus på forskningen. Det
betyder, at jeg stort set omgår de forskellige avisdebatter, der har
været ført om Min kamp, og som ofte er blevet til et for-eller-imod
Knausgård. Alligevel er det her, vi starter, nemlig i den debat, der
blev startet af Jan Kjærstad, og som i nogen grad blev startskuddet
til de mere akademisk funderede tolkninger af Knausgård.

II

Det var i et indlæg i Aftenposten i begyndelsen af januar i
2010, at den norske forfatter Jan Kjærstad udløste en større
litterær debat om Min kamp. De tre første bind af romanen var
udkommet i løbet af efteråret, hvor især første bind allerede havde
skabt nogen debat, da avisen Klassekampen i forbindelse hermed
publicerede et brev fra flere medlemmer af Knausgård-familien, der,
som allerede nævnt, fordømte bogen som »judaslitteratur« og endda truede med at lægge sag an mod både forfatteren og forlaget.8
Da Kjærstad skrev sit indlæg, var efterårets familiefejde dog for
længst stilnet af. Det var da heller ikke Knausgård, som Kjærstad
gik til angreb på, men det overvældende flertal af anmeldere, som
han mente ukritisk havde hævet de første tre bind af Knausgårds
roman til skyerne. Og det var særligt to ting, som han kritiserede
anmelderne for: Først og fremmest forstod de ikke, at Knausgård
med romanen indskrev sig i en samtidig trend. Dernæst ydede de
ikke Knausgård modstand, men tog ukritisk hans ord i romanen
for gode varer.
At anmeldelserne ikke forstod Min kamps åbenlyse kontekst betød ifølge Kjærstad, at de havde indskrevet Min kamp i en kanon,
hvor den slet ikke hørte hjemme. Flere anmeldere havde ligefrem
givet sig i kast med »å sammenligne Knausgård med forfattere som
– jeg klyper meg i armen, men jeg er våken – Ibsen og Hamsun og
Proust«.9 Men der hørte Knausgård nu ikke hjemme, mente Kjærstad. Og derfor forsøgte han at »sette Knausgårds prosjekt inn i
sin åpenbare kontekst«, som for ham at se ikke var en tradition af
nogle af litteraturhistoriens største navne, men en nutidig nordisk
hybridgenre, hvor man blandede fiktion, essayistik og selvbiografi,
og som han fandt var særligt udpræget i Sverige, hvor Knausgård
jo netop havde boet i flere år.
Den ukritiske tilgang til Knausgård kom ifølge Kjærstad til udtryk ved, at ikke en eneste af anmelderne stillede spørgsmålstegn
ved det selvbiografiske aspekt, og at de derfor uden videre så et entil-en forhold mellem karakteren Karl Ove og forfatteren Knausgård. I stedet, mente Kjærstad, burde anmelderne have fokuseret
på, at det selvbiografiske per definition er en form, som »tilbyr deg
å gjenskrive selvet« og lege med netop det selvbiografiske, hvilket
en række forfattere, som f.eks. V. S. Naipaul og J.M. Coetzee, har
gjort det i de senere år. Dermed blev Kjærstad til forskel fra de mere
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biografisk orienterede tilgange til Knausgårds roman en tidlig fortaler for en litterær tolkning af Min kamp.
Selv om Kjærstad flere gange hævdede, at hans indlæg ikke
var en kritik af Knausgård eller af hans roman, men udelukkende
en kritik af anmeldernes blåøjede beundring for værket og deres
manglende udsyn, er det svært ikke også at læse det som et angreb
på Knausgård selv. For ved at hævde, at romanen var en del af en
litterær trend, som på det tidspunkt dominerede i Norden, forsøgte
Kjærstad at reducere Knausgård til en af mange forfattere, der blander det selvbiografiske med essayistik og fiktion, og derfor ikke er
særlig original.
Den kritik, som Kjærstad retter mod Knausgård, kan tolkes
som et udtryk for en forskel i de to forfatteres litteratursyn. Kjærstad står som personificeringen af 80’ernes postmodernisme, mens
Knausgård personificerer en ny autenticitet i form af det selvbiografiske, som er den måde, han fremstiller sig selv på i romanen.
Denne forskel, som tydeligvis også dækker over en uenighed mellem de to forfattere, er endda indskrevet i fjerde bind af Min kamp,
som udkom efter Kjærstads angreb, hvor vi følger den på det tidspunkt kun 18-årige Karl Ove, som er uforbeholden fan af Kjærstads postmodernisme i et sådant omfang, at han sætter sig for at
skrive som sit idol. Og hurtigt viser det sig, at det, som den unge
Karl Ove er fascineret af hos Kjærstad, kan reduceres til stilistik og
teknisk kunnen.10
Denne episode i fjerde bind af Min kamp, hvor den unge Karl
Ove kopierer Jan Kjærstads stil, kan tolkes som den mere modne Knausgårds oprør med det litteratursyn, som han som ung
var fascineret af, og som Jan Kjærstad i den grad inkarnerer. Hos
Knausgård fremstilles Kjærstads postmodernisme som en stilistisk
gimmick og som ren overflade, selv om Kjærstad i et interview i
Aftenposten ignorerer den implicitte kritik og opfatter omtalen i
bind fire som en cadeau.11 Modsætningen til Kjærstads litteratursyn, som det fremstilles hos Knausgård, er selvfølgelig det litteratursyn, som Knausgård nu hævder at repræsentere. Det tager afstand
fra postmodernismens effekter og leg med fiktion, og sætter i stedet
via selvbiografien autenticiteten og ærligheden i højsædet.
Kjærstad og Knausgårds gensidige uenighed, hvad angår litteratursyn, er det, der kommer til udtryk i Kjærstads indlæg i Aftenpos

ten. For det, han forsøger at tage brodden af, er netop Knausgårds
postulerede autenticitet og dybde, og det, han med sin kritik prøver
at vise, er, at Knausgård i virkeligheden repræsenterer det samme
som han selv, og at Min kamp er en leg med det fiktionelle, hvor
vi finder »illusjonen om at det er Karl Oves eget liv vi leser om«.12
Knausgård bliver dermed ikke nyskabende, som kritikerne med én
stemme havde hævdet, men blot det nyeste skud på stammen af en
nordisk postmodernisme, hvis fremmeste norske repræsentant tilfældigvis er Kjærstad selv.
Jan Kjærstads indlæg i Aftenposten blev som nævnt startskuddet til
en litterær debat i Norge, som ikke alene handlede om, hvorvidt man
var enig med Kjærstad eller ej, men også udviklede sig til et spørgsmål om, hvorvidt man var for eller imod Knausgård og hans romanprojekt.13 Men indlægget, som Kjærstad et par uger senere fulgte op
med en kronik, var et første forsøg på at rejse en genremæssig diskussion i kølvandet på Min kamp, som netop handlede om, hvilken
genre Knausgård indskrev sig i, og om der var tale om en traditionel
selvbiografi, en roman eller en iscenesat selvfremstilling.
Det var også dette aspekt, som Arne Melberg tog op i sin kronik,
som blev offentliggjort i Aftenposten en lille uge efter Kjærstads
første indlæg. Under titlen »Vi mangler ord« gav han Kjærstad ret
i, at Knausgård har en stærk litterær tradition i ryggen, og at han
er en del af en tendens, som er oppe i tiden. Men Knausgård forholder sig ifølge Melberg også »fritt til tradisjonen og kjører sitt eget
løp«.14 Og her er det, at vi inden for litteraturvidenskaben mangler
værktøjer og begreber til at beskrive, hvad det er, som Knausgård
gør, og som er helt nyskabende:
Poenget er at Knausgård går ut over fiksjonen og dermed nærmer seg en
litterær form som vi ikke har noe godt navn på. Han har skapt en litterær
kentaur: En romankropp med et biografisk hode som likevel er en helhet og
ingen kunstig blanding.15

At vi som litterater mangler værktøjer og modeller til at forklare,
hvad der er på spil hos Knausgård og andre forfattere, betyder, at
hele litteraturkritikken hænger fast i et »litterært system som litteraturen har forlatt eller i det minste er i ferd med å forlate«.16 Der-
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med lå tankegangen i kronikken i forlængelse af Melbergs tidligere
forslag om at anvende betegnelsen »prosa« om fiktion såvel som
faglitteratur, da skellet mellem de to er »altfor stivbent« og slet ikke
tager hensyn til, at faglitteraturen oftere og oftere bruger skønlitterære greb, mens skønlitteraturen ofte bryder med fiktionen.17 Det
er derfor, at Melberg i kronikken om Min kamp hævder, at konsekvensen af hele denne udvikling er, at litteraturkritikken er i færd
med at miste sin relevans, når det eneste, den kan stille op med
den type litteratur, som Knausgård skriver, er at tale om hybridog blandingsformer med den implicitte præmis, at »›rene‹ former
skulle være mer naturlige enn blandede former«.18
Med metaforen om en litterær kentaur blev Arne Melberg den
første – og mest interessante – i en lang række af litterater, der
hver især introducerede deres egen genrebetegnelse til at beskrive
Min kamp. Og Arne Melberg blev også ufrivilligt en slags sekundær antagonist i den første og indtil nu eneste monografi, som er
skrevet om Knausgård og Min kamp, nemlig Eivind Tjønnelands
Knausgård-koden.
Knausgård-koden, som udkom i maj 2010, er en pamflet med
et tydeligt polemisk sigte. Allerede på en af de første sider og som
bogens motto finder vi et citat fra Melbergs kronik om Knausgård.
Tjønneland vender flere gange tilbage til Melberg, bl.a. med en sønderlemmende og unuanceret kritik af hans bog om selvfremstillingen i litteraturen. Men det er dog især kronikken om Knausgård,
som Tjønneland har set sig sur på:
Når han [Melberg] annonserer at ›vi‹ ikke har begreper for å forstå Knausgård, så skyldes det begrensninsgene i hans eget teoretiske paradigme, og
ikke mangel på teorier innenfor litteraturvitenskapen og beslektede fagområder i dag.19

Ifølge Tjønneland er Melberg et offer for Knausgårds mytologisering, fordi han ikke formår at »avsløre forfatterens spill mellom
fiksjon og virkelighet med kildekritikk«. Derfor er Tjønnelands
dom over ham også hård:
18

Hans egen teoretiske tilnærming er helt ute av stand til at forstå fenomenet
Knausgård, noe hans kronikk i Aftenposten demonstrerer til fulle.20

Hvis Arne Melberg er den sekundære antagonist i Tjønnelands
pamflet, er det Knausgård, der er den primære. Og her interesserer
Tjønneland sig stort set ikke for genrespørgsmålet. I stedet opfatter
han Min kamp som et symptom på vor tid med en kombination af
øjeblikkets tyranni og hvad han med Richard Sennett kalder intimitetstyranniet, som handler om, at vi i dag alene kan fremstå autentiske, hvis vi udleverer vores privatliv i det offentlige.21
Kombinationen mellem øjeblikkets tyranni, som ifølge Tjønneland er at ligne med en form for masochisme, og intimitetstyranniet, kommer til udtryk, når Knausgård gennem hele romanen svinger
»schizofrent mellom selvforakt og stormannsgalskap«. Som læsere
lader vi os forføre af denne dobbelthed, denne tvetydighed i udsigelsen: »Knausgård behersker oss ved å fremstå som undertrykt.
Som lesere blir vi slavens slaver«.22
Tvetydighedens problem kommer til udtryk ved det, som Tjønneland omtaler som Knausgårds skizofreni, og han diskuterer det
paradoks, at Knausgård i romanen udtrykker, »at han hater å utlevere seg selv«.23 Dette paradoks betyder, at det er umuligt at identificere en utilsløret anskuelse eller holdning hos Knausgård, da han
så at sige helgarderer sig selv, og med »denne helgarderingen gjør
han seg tilsynelatende uangripelig«.24
Det er også derfor, at Tjønneland reagerer så stærkt mod blotlæggelsen af det personlige og de mange selvudleveringer i romanen. For ifølge ham er det jo netop for »for å vinne ny erkjennelse«,
at vi normalt blotlægger vores inderste tanker, det pinlige og det,
der gør ondt. Men heller ikke her lever Knausgård op til Tjønnelands krav: »Kommer han egentlig til noen ny erkjennelse?«, spørger han retorisk.25
Ved ikke at udtrykke nogen holdning eller ny erkendelse gør
Knausgård sig endvidere skyldig i for tidlig sædafgang – ejaculation praecox – som både kommer til udtryk i Min kamp, og som
ifølge Tjønneland bliver et billede på Knausgårds æstetiske metode:
Tvert imot samler de fleste av elementene i Knausgård-koden seg i dette
symptom. Derfor blir det en metafor på Knausgårds estetiske ideologi,
som omfatter både narsissisme, masochisme, intimitetstyranni og ekshibisjonisme.26
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Den tidlige sædafgang som æstetisk metode spiller også ind, når
Tjønneland i bogen forsøger at opstille den Knausgård-kode, der
har givet navn til pamfletten. Det gør han med en matematisk formel, hvad der understreger bogens polemiske og provokatoriske
sigte: »Knausgård-koden = abstrakte virkelighetsreferanser + interjeksjonen ååhh«.27
I Trond Haugens essay »Sirkulasjonen av virkelighet«, trykt i tidsskriftet Prosa, bliver både Arne Melberg og Eivind Tjønneland
nævnt side om side, da deres meget forskellige opfattelse af Min
kamp ifølge Haugen er tegn på, at Min kamp har et liv, der rækker
udover dagbladskritikken. Ellers interesserer Haugen sig mest for,
hvordan virkelighedsbeskrivelserne hos Knausgård bliver til litteratur – og dermed forholdet mellem begreber som fakta, fiktion,
selvbiografi og roman.
Trond Haugen lægger ud med en analyse af en telefonsamtale fra
femte bind af Min kamp, hvor den »ekstreme fiksjonaliseringen av
det dokumentariske«, som Knausgård ifølge Haugen benytter sig
af overalt i romanen, tydeligt kommer til udtryk: »Men fiksjonen
reduserer paradoksalt nok ikke det dokumentariske; den forsterker
det«.28 Og den overraskende konsekvens af dette er, at fiktionalisering måske nok gør fortællingen mindre sand, men til gengæld
mere virkelig.
Dette paradoksale forhold forklarer Haugen videre med henvisning til Roland Barthes’ begreb om virkelighedseffekten, som
handler om, at de detaljer i en tekst, som umiddelbart synes betydningsløse, ikke refererer til virkeligheden, men betyder virkeligheden. Og det er netop det, der er på spil hos Knausgård:
En rekke referanser til virkelige personer, steder og hendelser i Min kamp
har nettopp denne funksjonen. De refererer ikke til virkeligheten, men betyr
virkeligheten.29
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Dermed skal det nye hos Knausgård slet ikke findes i forholdet
mellem fiktion og virkelighed. For den autonomiæstetisk, som flere kritikere mente, at Knausgård gjorde op med, har ifølge Hauggen, slet ikke har været så udpræget, som disse kritkere forsøgte
at give udtryk for. I stedet bør Min kamp ses i direkte forlængelse

af Knausgårds tidligere romaner, Ute av verden og En tid for alt,
da disse set under et lader sig læse som en »romanmessig utforskning av grensene mellom en fiktiv romanskikkelse og en like fiktiv
romanskikkelse som deler navn og privathistorie med forfatteren
selv«.30
Fra Haugens antydende læsning af Min kamp som litteratur skal
det nu handle om de tolkninger, der mere fokuserer på forholdet
mellem fiktion og virkelighed, og hvor vi med henvisning til de
mange genrebetegnelser, som blev appliceret på Knausgårds roman,
med god grund kan tale om, at kært barn har mange navne.

III

Det var i et indlæg i den danske avis Information, at Mikkel Krause Frantzen introducerede begrebet leaklitteratur
– eller lækagelitteratur – til at karakterisere Knausgårds
roman. For Krause Frantzen er det, med henvisning til David Shields Reality Hunger fra 2010, forkert at tale om virkelighedshunger,
som noget, der skulle karakterisere vores samtid. For det, som offentligheden efterspørger, er ikke alene virkeligheden, men virkeligheden som en hemmelighed, en læk, der røbes eller afsløres: »Folk
hungrer efter læk. Pressen, befolkningen, læseren. Vi vil helt ind i
tingenes beskidte indre«.31
Den hunger kommer ifølge Krause Frantzen til udtryk i Min
kamp. Sammen med Wikileaks udtrykker romanen noget tidstypisk og burde derfor rettelig have heddet En nordmands lækage.
Og det er med henvisning til denne hunger efter lækagen, at Krause
Frantzen introducerer sit begreb om leaklitteratur, som hverken har
vundet genklang blandt forskere eller i avisernes mange skriverier
om Knausgård.32
Heller ikke Hans Hauges begreb om fiktionsfri fiktion synes at
have vundet nogen genklang, selv om det i modsætning til Mikkel
Krause Frantzens begreb er blevet kraftigt diskuteret i både medierne og forskningen.
Hauge præsenterede første gang begrebet om fiktionsfri fiktion i
en artikel i Weekendavisen i 2010. Her talte han om Knausgård som
repræsentant for en »helt ny tendens i romankunsten, som jeg kalder fiktionsfri fiktioner«.33 Men en nærmere definition af fiktions

21

fri fiktion – bortset fra et generelt udsagn om, at Min kamp både
er roman og selvbiografi, men ikke fiktion eller løgn – får vi ikke i
artiklen i Weekendavisen.
En sådan definition giver Hauge til gengæld i bogen Fiktionsfri
fiktion, som han udgav små to år efter artiklen i Weekendavisen,
og hvorfra kapitlerne om Knausgård tidligere har været publiceret
i Kritik. Han opstiller en længere liste med de træk, som ifølge ham
gør sig gældende for fiktionsfri fiktion, som han tolker som en generel tendens i nyere litteratur. Det hedder blandt andet, at en »fiktionsfri fiktion er en roman, hvor personerne er virkelige personer«,
og hvor forfatter og fortæller er identiske. Romanen handler ofte
»om en forfatter eller en, der vil være det«, og er »et opgør med den
herskende litteraturteori«.34
Så vidt synes der ikke at være den store forskel mellem Hauges
og Arne Melbergs begreber. Begge beskriver en hybridgenre, hvor
det centrale er, at vi har at gøre med et autentisk stof, som præsenteres i romanform. Men når Hauge også hævder, at fiktionsfri
fiktion ikke har nogen opdigtet handling eller fortælling, at den er
»komplotfri«, som han kalder det, lægger han afstand til Melberg,
der med sin metafor om den litterære kentaur jo netop ser romanen med sin handling, med sit plot, som kentaurens krop. Dermed
anfægter Hauge også, at Min kamp skulle kunne læses som en helt
almindelig roman, hvad der gør det desto mere bemærkelsesværdigt, da han i sin egen tolkning af romanen, omtaler den, som var
der tale om en hvilken som helst roman med en helt almindelig
handling, der endda ender lykkeligt:
Romanen er en kærlighedserklæring. Den er en bekendelse. Den er en
romance. Kampen var hård, men den endte godt. Knausgård drømte om
at blive en stor forfatter. Det blev han. Han drømte om kærlighed. Og han
fik den.35
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Uoverensstemmelse mellem definitionen af begrebet fiktionsfri fiktion og den måde, Hauge applicerer det på, var uden tvivl en af
grundene til, at Bo Bjørnvig i en anmeldelse af Fiktionsfri fiktion i
Weekendavisen kaldte Hauge en »upålidelig guide« til Knausgård.
Han »udbygger [ikke] sine påstande«, i stedet er det »som om han
– efter at have affyret en af sine one-liners – bukker for sit eget in-

dre højt klappende publikum, for straks at gå videre med noget
andet«.36
Også Jon Helt Haarder, der anmeldte Hauges bog i tidsskriftet
Kritik, var hård ved forfatteren og skrev, at det var »misforstået at
lade Fiktionsfri fiktion anmelde« da den tydeligvis »er sjusket sammen i en fart«.37 Dette sjusk finder Helt Haarder bl.a. i de mange
forskellige og indbyrdes uforenelige definitioner af begrebet fiktionsfri fiktion, som Hauge giver i bogen. Og selv om han fremhæver
Hauges forståelse af forskydningerne mellem de seks bind i Min
kamp og hans diskussion af Knausgårds forhold til andre forfattere som nogle af de mere »interessante strøtanker« i bogen, står og
falder det hele dog med begrebet om fiktionsfri fiktion, som ifølge
Helt Haarder ikke hænger sammen: »Det værste ved bogen er selve
begrebet, eller fremstillingen af det«.38
At det netop var Jon Helt Haarder, der anmeldte Hans Hauges bog,
var næppe tilfældigt. For Helt Haarder har selv introduceret et begreb, der forsøger at beskrive akkurat det samme som Hauge. Og
det begreb, som han også nævner i anmeldelsen af Hauges bog, og
som han flere gange specifikt har relateret til Knausgård og Min
kamp, er begrebet performativ biografisme.
Performativ biografisme er »en bred kulturel strømning, der består i, at kunstnere (og andre kulturproducenter) bruger sig selv eller andre virkelige personer i et æstetisk betonet spil med læserens
og offentlighedens reaktioner«, som det hedder i bogen med titlen
Performativ biografisme, som samler en række af Helt Haarders
tidligere artikler om fænomenet.39 Helt specifikt kommer det til udtryk i en dobbelthed, hvor den performative biografisme både fremhæver »den empiriske stoflighed i det biografiske og stoflighedens
retoriske, kunstneriske og mediale materialekarakter«.40
I forhold til Min kamp kommer den performative biografisme
bl.a. til udtryk i Knausgårds paradoksale forhold til sin samtid,
hvor han på den ene side kritiserer det moderne børnehysteri, som
han ser rundt omkring sig i Stockholm, men som han på den anden
side også selv er en del af. Denne paradoksalitet ser Helt Haarder,
der i flere omgange har beskæftiget sig med Knausgård, også i forhold til det selvudleverende, hvor Knausgård går i rette med, at alt
privat i dag skal pumpes ud i det offentlige, hvad han netop selv
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gør i romanen. Det kommer til udtryk både metalitterært og fysisk,
som i den afsluttende scene i bind fire, hvor Karl Ove endelig får sin
seksuelle debut i et telt på Roskilde Festivalen. Helt Haarder læser
den som en symbolsk udpumpning af det seksuelle i det offentlige,
hvad der bliver et udtryk for det første af den performative biografismes særtræk:
Min pointe er at den pågående kropslighed i scener som dem – med deres
fokus på kropsvæsker, åbninger, membraner og overgange mellem indre og
ydre – peger på en gennemgribende kropslighed ved hele Min kamp. De
voldsomme og deltaljerede selvudkrængninger er en del af en performativt
biografisk tærskelæstetik, hvor læseren på samme tid stilles over for noget
›kunst‹ med den særlige distancerede forholdsmåde som den kræver, og
over for nogle handlinger der skaber følelser og kræver stillingtagen som var
disse handlinger del af verden uden for kunsten.41
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Og det er i forlængelse af det, at Jon Helt Haarder også introducerer begrebet fiktionsfortællingsforstoppelse til at beskrive Karl
Oves lede ved fiktion, som den udtrykkes i særligt bind to, og som
er et begreb, jeg har valgt at bruge flere gange i min afhandling.
I sin omfangsrige analyse af Min kamp fremhæver Helt Haarder
også det processuelle ved romanen, det, som han kalder værkets
feedback-sløjfe, hvor »offentlighedens og de nærmestes reaktioner
kan påvirke værkets videre forløb«. Det kommer f.eks. til udtryk
i sjette bind, hvor Knausgård kommenterer og skriver om virkningerne af de første bind, og hvor »romanens realisme-projekt skifter
fra et traditionelt konstativt til et performativt, en dokumentation
af dens egen virkning og en stærk emfase på et centralt etisk problem i hele forehavendet«.42
I sin tolkning af Min kamp sammenligner Jon Helt Haarder
igen og igen Knausgård med danske Claus Beck-Nielsen, der i bogen fremstår som den ideale forfatter indenfor den performative
biografismes univers. Både Knausgård og Beck-Nielsen udtrykker
en form for biografisme »som jeg vil kalde performativ, ja måske
ligefrem konceptuel biografisme«.43 Men hvor Knausgård ifølge
Helt Haarder er kulturkonservativ og har skrevet en litteratur »der
er i øjenhøjde med sin tid og appellerer til store læseskarer«, har
Beck-Nielsen et »selvbevidst tilhørsforhold til samtidens kunst og

til avancerede politisk-æstetiske teoridannelser«. Og det gør sidstnævnte mere interessant end førstnævnte: »Den æstetiske radikalitet er umiddelbart størst hos firmaet Claus Beck-Nielsens eftf«.44
At også Poul Behrendt fremhæver performativ biografisme som et
af de gangbare begreber til at beskrive Knausgårds romanværk,
men samtidig afviser både Melbergs litterære kentaur og Hauges
fiktionsfri fiktion, siger lidt om, hvor udbredt begrebet performativ
biografisme er blevet. Men selv om Behrendt finder Helt Haarders
term gangbar, foretrækker han selv begrebet autonarration, som
han henter hos Arnaud Schmitt, og som ifølge Behrendt udtrykker
»en særlig måde at agere og fortælle på i nutidens flydende felt mellem faktisk og fiktivt«.45
At Poul Behrendt introducerer et nyt begreb som specifikt skal
beskrive Min kamp, skal ses i forlængelse af, at han blot fem år tidligere havde lanceret begrebet dobbeltkontrakten i bogen af samme
navn, som skulle beskrive tendensen med selvbiografiske fremstillinger i litteratur, og som også fremhævede Claus Beck-Nielsen som
et af de væsentligste eksempler. Dobbeltkontrakten handler ifølge
Behrendt om den kontrakt, som en forfatter indgår med sin læser.
Den er en videreudvikling af Phillip Lejeunes forestilling om den
selvbiografiske pagt, som i Behrendts version kommer til udtryk i
værker, der både er virkelige, altså ikke-fiktive, men også ren fiktion, idet der først indgås en virkelighedskontrakt med læseren, som
dog ophæves igen og bliver til en fiktionskontrakt, hvorved værkautonomien per definition overskrides.46
Begrebet om dobbeltkontrakt var i flere omgange af andre end
Behrendt selv allerede sat i forbindelse med Knausgård, bl.a. i et
par indlæg i aviser og i nogle masteropgaver og specialer om Min
kamp.47 Men i en artikel i tidsskriftet Spring slår Poul Behrendt
altså fast, at det begreb, som han selv har fundet på, og som andre
har appliceret på Knausgårds roman, slet ikke duer til at beskrive
Min kamp, da vi i romanen er vidne til en »suspension, hvis ikke
af betegnelsen autofiktion, så i hvert fald af fænomenet dobbeltkontrakt«.48
Det er her, at begrebet om autonarration kommer ind i billedet,
da det ifølge Behrendt griber fat i en »redefinering af det fiktionsbegreb, der har ligget til grund for modtagelsen af Knausgårds værk«.
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Det er et fiktionsbegreb, som hverken karakteriserer en adskillelse
fra virkeligheden eller en konstruktion heraf: »Men autonarration
er ikke baseret på fiktion som et alternativ til, men som fremstilling
af virkelighed«.49
Med udgangspunkt i denne definition giver Behrendt sig så i
kast med Knausgård, idet han i artiklen bl.a. opponerer direkte
mod Trond Haugens karakteristik af virkelighedseffekten – et begreb, som han hentede hos Roland Barthes – i Min kamp. Ifølge
Behrendt vender Haugen hele problemstillingen på hovedet, når
han påviser fiktive træk ved Knausgårds virkelighedsgengivelse, da
Barthes jo netop påviste virkelighedstræk ved fiktive tekster. I stedet
for virkelighedseffekt foretrækker Behrendt termen nærværeffekt,
som kommer til udtryk i romanens »tidsforskudte og følelsesmæssige flerstemmighed«.50
Denne nærværeffekt kommer også til udtryk i Min kamps narrative struktur, hvor Behrendt sammenligner Knausgårds fortælleteknik med Prousts i På sporet af den tabte tid. Ifølge Behrendt
anvender Proust en fortælleposition svarende til tredjepersonsfortællingens karakteruafhængige fortæller, der i egenskab af den ældre fortæller autoritativt udlægger den unge Marcels tanker i et
sådant omfang, at »den erindrende situation knap kan siges at eksistere uden for den retrospektive udlægning af den«.51 Det skaber
en distance, en afstand, fordi det erindrede i På sporet af den tabte
tid »ikke gengives med barnets stemme og ordvalg, men fortælledominant i den voksnes reflekterede ›oversættelse.‹« Og derved,
lyder det fra Behrendt, adskiller Proust form og liv fordi han ikke
rent fortællermæssigt anvender »den form for bevidsthedsrepræsentation, der på fransk hedder style indirect libre, på engelsk Free
indirect discourse«.52
Hos Knausgård forholder det sig anderledes. Han forstår nemlig
i modsætning til Proust at skabe nærvær af den simple grund, at der
hos Knausgård er identitet mellem liv og form, mellem det fortalte
og fortælleren. Så når der i første bind af Min kamp retorisk bliver
spurgt, hvordan i alverden faren kunne vide, at Karl Ove havde løbet, efter at han har fortalt ham om det ansigt, som han har set i
havoverfladen, er det ikke den voksne forfatter, der i erindringens
bagklogskab føjer spørgsmålet ind i teksten, men et udtryk for det,
som Behrendt kalder direkte dækket bevidsthed, hvor der skabes

ambivalens i teksten, da udsagnet både kan tillægges den otteårige
karakter Karl Ove, fortælleren Karl Ove og forfatteren Karl Ove
Knausgård. Men fordi vi med Min kamp har at gøre med en faktisk udsigelse, »hvor der ikke bare er identitet mellem hovedperson og fortæller […] men hvor også forfatteren kommer navne- og
jeg-identisk ind som udskiftelig med fortæller og hovedperson«, er
denne ambivalens ifølge Behrendt ikke et udtryk for distance, som
hos Proust, men et udtryk for et nærvær af forfatterbevidstheden.
Ambivalens i udsigelsen kombineret med nærværet af forfatterbevidstheden er netop det, der gør, at Min kamp kan karakteriseres
som autonarration. For ifølge Behrendt får autonarrationen på den
ene side »sin energi fra en grundlæggende uvished om, hvem der
taler, og hvem der ser«, mens den på den anden side er et »programmatisk alternativ til fiktion som konstruktion« med en »bevidst
despekt for konstansen i fiktionens afstand til virkeligheden«.53
Med andre ord: Knausgårds roman er autonarrativ, fordi det, han
skriver, er virkeligt, og fordi han i Min kamp tager den fortællermæssige konsekvens af, hvordan virkelighedens ubestemmelighed
fremstilles litterært.
Både Poul Behrendt og Jon Helt Haarder bliver omtalt i Stefan
Kjerkegaard og Anne Myrup Munks artikel »Litterær selvfremstilling og autofiktion i en skandinavisk optik« fra bogen Millennium.
I artiklen tolker de to forfattere Behrendt og Helt Haarders meget
forskellige tilgange til nyere selvbiografisk litteratur som et udtryk
for et fokus på henholdsvis selvbiografi og selvfremstilling, mens de
selv hævder at ville »have begge perspektiver med«.54
I første omgang foretrækker de derfor begrebet autofiktion,
som i medierne hurtigt blev den foretrukne term til beskrivelse af
den selvbiografiske tendens i litteraturen, og som er et begreb, der
oprindeligt blev introduceret af Serge Doubrovsky i 1977. I deres
forståelse af begrebet insisterer Kjerkegaard og Myrup Munk på
det genremæssige aspekt, som gør autofiktion til »en særlig romangenre, der har indoptaget den selvbiografiske formel: forfatter
= hovedperson = fortæller«.55 Men selv om der måske nok er navneidentitet mellem disse tre instanser i autofiktion, er der dog »ikke
nødvendigvis empirisk identitet«. Dertil er genren karakteriseret
ved at vægte »æstetiske forhold højere end de etiske«.56

27

Efter denne definition giver de to forfattere sig i kast med en
forbilledlig pædagogisk indføring i genrens fremkomst i Norden,
hvor autofiktion nu ikke alene ses som en genrebestemmelse, men
også som en periodekarakteristik. I tilfældet Knausgård kommer
det autofiktive bl.a. til udtryk i hans »personlige kamp for at vriste sig fri af disse fiktioner«, hvor »Karl Ove Knausgårds virkelighed og verden er blevet et«.57 Dermed overskrider Knausgård også
grænserne for autofiktion, hvad der er årsag til, at Kjerkegaard og
Myrup Munk også foretrækker termen autonarration til at beskrive det, der er på spil i Min kamp.
Det er dog ikke autonarration i den forstand, som Poul Behrendt
taler om, de to forfattere finder hos Knausgård. I stedet ser de autonarration som »led i en mere overordnet tendens, der handler om
at bygge bro over den kløft mellem litteraturtilgangen som forestillingen om fiktion og fakta som absolutte modsætninger har afstedkommet«.58 Og i forsøget på at bygge bro mellem fiktion og fakta
er det formidlingen af den individuelle erfaring, der bliver det helt
centrale, mens litteraturen faktisk bliver sekundær: »Litteraturen
bliver i denne bestræbelse ofte midlet til et mål«, konkluderer Kjerkegaard og Myrup Munk, som med denne sætning afslører, at de
i deres tilgang måske er mere interesserede i forholdet mellem fiktion og virkelighed som teori end i den litteratur, som disse mange
begreber gerne skulle kunne forklare.59
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Det er i nogen grad Ane Farsethås’ bog Herfra til virkelighe
ten, der markerer overgangen fra det genremæssige fokus
på Min kamp til det mere tematisk orienterede. Samtidig
bevæger vi os væk fra forskningslitteraturen og over i litteraturformidlingens verden, hvad der også bliver markeret med Farsethås’
bog, hvor Farsethås giver sit bud på nogle væsentlige tendenser i
norsk litteratur efter århundredeskiftet. Her skriver hun små hundrede sider om Knausgård, hvis hele forfatterskab hun tager under
behandling. I sin gennemgang af Min kamp slår hun ned på flere
forskellige temaer i romanen og den virkelighedslængsel, som hun
ser i forlængelse af David Shields tidligere nævnte Reality Hunger.
A Manifesto fra 2010.

Farsethås lægger i sin tolkning af Min kamp ud med at fokusere
på spejlmotivet i romanen. Dette spejlmotiv bliver i hendes udlægning et billede på to modstridende retninger, hvor den ene side
repræsenterer »en uendelig refleksjon av ulike versjoner, der hovedpersonens personlighet skrelles som lag på lag av den berømmelige
løken«, mens den anden side repræsenterer noget »helt sentralt i
lengselen etter et fast punkt som driver hele prosjektet«.60
Netop dobbeltheden ved Min kamp er ifølge Farsethås det centrale ved romanen. Det kommer til udtryk på flere forskellige niveauer og også i selve genrevalget, hvor Farsethås påpeger det
paradoksale i, at Knausgård vælger »den mest samtidsriktige form
som tenkes kan – den biografiske selvutlevering i terapiens tegn« til
at forsøge »å etablere et sted for den ikke-samtidsmessige tanke«.61
Derfor udmunder romanen da heller ikke i nogen forsonende og
forkromet konklusion: »Fortellerens dilemma er i sannhet en likning som ikke går opp«.62
At der var ved at ske et skift fra de genreorienterede tolkninger
til de mere tematiske blev bekræftet, da det norske litteraturtidsskrift Vinduet dedikerede en række artikler i et af deres numre til
Knausgård og Min kamp. At det formidlende aspekt også her var
i højsædet, kom bl.a. til udtryk i karikaturtegneren Steffen Kvernlands fortolkning, hvor han tegnede Knausgård og persongalleriet
i Min kamp med Edvard Munchs Skriget som baggrund.
Derudover bød temadelen på en artikel af Preben Jordal, der tidligere sammen med Knausgård havde siddet i redaktionen af tidsskriftet Vagant, og hvis anmeldelse af Knausgårds anden roman, En
tid for alt, også bliver nævnt i Min kamp. Men det var nu ikke alene
denne roman, Jordal tidligere havde kritiseret med henvisning til,
at Knausgård brug af bibelfortællinger »mangler mye på å kunne
kalles særlig velutførte.« Også Min kamp havde han i en artikel i
Dagbladet været ude efter, idet han hævdede, at hele romanens »appell synes å ligge i selve sladderaspektet«, som han mente udtrykte
noget »grunnleggende pubertalt«.63
Heller ikke i artiklen i Vinduet har Preben Jordal meget positivt
at sige om Knausgård, som han allerede i titlen kalder »Omtrentlighetenes konge«. Dernæst viser han, hvordan Knausgårds berømmede tolkning af et Celan-digt i sjette bind er »noe af det mest
uetterrettelige Knausgård noen gang har skrevet«, hvad der får ham
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til at konkludere, at de essayistiske passager i Min kamp mest handler om, at Knausgård »gjerne vil imponere de uinnvidde«.64 Og det
er lige præcis det, der gør det »vanskelig å skulle ta ham på alvor
som essayist«.65
I sin artikel i Vinduet sporer Espen Grønlie et gennemgående
vandtema i Knausgårds forfatterskab, og han viser, at dette hænger sammen med alkoholtemaet i Min kamp. Begge dele peger
ifølge Grønlie på længselen efter autenticitet, hvad han kalder et
ur-element ved romanen. Det er udtrykt i selve romanprojektet,
der slutter med Knausgårds annoncering af, at han ikke længere
er forfatter.
Dertil går Grønlie i artiklen også i rette med de mange diskussioner om hvilken genre, Min kamp nu er. For ifølge Phillip Lejeunes
opfattelse af selvbiografien, som går ud på, at der skal være identitet mellem forfatterjeg og fortællerjeg, indgår forfatteren en art
kontrakt med læseren, hvori han garanterer fremstillingens sandfærdighed: »Slik sett utgir Min kamp seg fra første stund for å være selvbiografisk, verken mer eller mindre«.66 Og det er derfor, at
Grønlie allersidst i sin artikel sætter ord på den træghed, der var
ved at opstå i de mange tolkninger af Min kamp, der netop fokuserede på forholdet mellem fiktion og virkelighed: »Det er på tide
at vi begynner å lese Knausgård slik vi leser andre klassikere«.67
At læse Knausgård som enhver anden roman er også det, som
Kasper Green Krejberg gør i sin artikel, hvor han viser, hvor centralt
et topos ansigtet er i Min kamp. Det kommer til udtryk allerede i
begyndelsen af romanen, da Karl Ove ser et ansigt i havoverfladen
og dernæst forsøger at tolke sin fars ansigt. Det kommer til udtryk,
da han ser sit eget ansigt spejlet i vinduet foran sig, det kommer
til udtryk i forhold til Geir og Linda, og det hænger sammen med
diskussionen om navnet og Hitler, som vi finder i bind seks: »Ansigtets chokerende foranderlighed er et gennemgående motiv i Min
kamp«, skriver Green Krejberg, der i sin artikel også sammenligner Knausgårds forhold til »velfærdssamfundets familieidealer anno 2010« med Thomas Bernards ambivalente forhold til Salzburg,
som han både hader og elsker: »Ingen steder er de skældt så megen
hæder og ære fra som hos Knausgård; men ingen steder er de heller
omfavnet med samme intensitet«.68
Knausgårds ambivalente forhold til velfærdsstaten er også det,

som Green Krejberg fokuserer på i en artikel publiceret i et særnummer af Aktuel forskning ved Institut for Litteratur, Kultur og
Medier. Heri argumenterer han for, at det er, fordi det »virkelighedshungrende projekt er drevet af en litterær gestik, at den opbyggelige historie om livet i velfærdsstaten kommer til syne og står
tilbage som værkets stærkeste udsagn«.69 Det udsagn udfolder sig
i romanen som »stats- og institutionskritik på den ene side og dyrkelsen af det direkte møde og det naturlige samvær på den anden,«
hvad der får Green Krejberg til at konkludere, at velfærdsstaten hos
Knausgård fremstår både »problemfyldt og umyndiggørende, men
også frisættende og mulighedsskabende«.70
Endnu en, der interesserer sig for Knausgårds forhold til velfærdsstaten, er Rune Lykkeberg, der dog taler om den demokratiske
kultur som et synonym for velfærdsstaten. Det er i bogen Alle har
ret, der netop handler om demokrati, at Lykkeberg tager Knausgård
under behandling, idet han hævder, at Knausgårds roman er et opgør med forestillingen om det demokratiske liv, hvor det sunde og
gode liv alene bliver et mål i sig selv: »Livet i Knausgårds fortælling
er hverken en gave, som vi skal modtage med ydmyghed, eller et gode i sig selv, som skal være så langt som muligt«, skriver Lykkeberg
og argumenterer for, at det, som Karl Ove i sit svenske middelklasseliv eftersøger, er »ridderlige dyder og den gamle stolthed«.71 Den
kamp, der refereres til i titlen handler dog ikke om en kamp mellem
demokrati og diktatur, men alene om, at hans »problem er den demokratiske kultur, og det skal ikke løses med diktaturet«.72 Det er
her, at Lykkeberg ser årsagen til romanens succes, da Knausgårds
popularitet antyder, at dramaet er velkendt. Eller som han også formulerer det: »Det er en kamp, som vedrører mange«.73
I bogen Jag. En fiktion, som er et formidlende essay om jeget i
litteraturhistorien som sådan, helliger Ingrid Elam det sidste kapitel til Knausgård. I sin korte tolkning af Min kamp fokuserer hun
først på ansigtet som tematisk trækker en rød tråd gennem første
bind. Hun ser her en direkte forbindelse mellem det ansigt, som
den ældre Knausgård ser i trægulvet på sit kontor i Stockholm, det
ansigt, han som barn så i vandet i en tv-udseendelse og så det ansigt, som han i skrivende stund ser foran sig genspejlet i vinduet,
som »associerar till konstnärsporträtt i allmänhet och Rembrandts
självporträtt i synnerhet«.74
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Dertil fremhæver Elam romanens kønsaspekt, hvor hun hævder,
at Knausgårds ambition er at være »det första manliga jag som kan
beskriva sitt eget och dotterns besök på ett kalas för barn i dagisåldern«. Knausgårds jeg i »denna självbiografi är en splittrad man«,
hvor det »androgyna draget är slående« med både typisk mandlige
elementer »som att dricka sprit och hantera ensamhet« og mere
kvindelige som »städning, matlagning och att dra runt med barn i
vagn«.75
Kønsaspektet er også det, som Jørgen Lorentzen fokuserer på
i en artikel skrevet for Kvinfos webmagasin. Lorentzen var en af
de første, der blandede sig i debatten i kølvandet på Jan Kjærstads
kronik, hvor han hævdede, at Min kamp var endnu et tegn på, at
romanens tid var forbi, ligesom han nærmest profetisk og med henblik på de mange begreber, der siden blev introduceret til at beskrive Knausgårds roman, skrev, at vi som litterater »rett og slett [må]
skape nye begreper for å kunne analysere denne litteraturen«.76
Men i artiklen for Kvinfos webmagasin er fokusset et andet, og nu
analyserer han Knausgårds forhold til faderskabsrollen og argumenterer for, at Min kamp er et enestående bidrag til det, som han
kalder faderskabslitteraturen.
I artiklen i Kvinfos webmagasin, som er oversat fra norsk til
dansk, kalder Lorentzen Min kamp for »en klassisk dannelsesroman«, som handler om, hvordan Karl Ove kan leve sit liv som et
frit menneske »i forhold til de krav, samfundet og ikke mindst familien stiller«.77 Videre taler Lorentzen om Karl Oves permanente
splittelse mellem på den ene side fornedrelse og selvudslettelse og
på den anden »storhedsfølelse og længslen efter at komme væk fra
det trivielle«. Derefter viser han, at hver gang Karl Ove skal svare
på, hvorfor det er sådan, svarer han med en »helt almindelig mandlig eksternalisering«, hvorved han i stedet for at vende blikket indad
vender det udad og »anklager det overfladiske samfund, kritiserer
manglen på romantisk ægthed og ligestillingens hulhed«.78
Ifølge Lorentzen kommer Karl Oves splittelse også til udtryk i
hans forhold til maskulinitet, hvor han både romantiserer den traditionelle opfattelse af kønsrollerne, men samtidig tager barselsorlov, bliver hjemme med børnene m.m. I det lys kommer Min kamp
ifølge Lorentzen til at tematisere, at »ændringer i faderskabet også
kræver ændringer i maskuliniteten«.79 Dermed opsummerer artik-

len nogle af de temaer, som allerede var blevet taget frem i debatten om Knausgård i Sverige. Her foreslog Ebba Witt-Brattström
ironisk, og med henvisning til Simone de Beauvoirs Det andet køn,
at Min kamp burde omdøbes til Det første køn, hvorved værket
»kommer att bli en nordisk mansklassiker«.80
Også Kari Løvaas, der i bogen Og de skjønte at de var nakne
læser en række forfattere, herunder Knausgård, ud fra et fokus på
skammen, har bidraget til de tematiske tolkninger af Knausgård.
For Løvaas er skam en »antropologisk eller etisk grunnbetingelse«.81 I sin tolkning af Knausgård lægger hun sig i forlængelse af
Toril Moi, der med henvisning til debutromanen Ute av verden i en
artikel i Morgenbladet skrev, at selv om ingen »har skrevet bedre
om skam enn Knausgård«, så er »skammens lammende selvbevisst
het«, som den kommer til udtryk i Min kamp, »iboende egosentrisk«.82
Det er netop dette, som Løvaas også slår ned på, når hun opfatter den skamfølelse, som Karl Ove udtrykker i de første bind, i forlængelse af hele romanprojektets narcissistiske skamløshed. I sjette
bind »kan det imidlertid synes som om Knausgård har blitt voksen«, lyder det, selv om Løvaas dog ikke giver meget for det afsluttende litterære selvmord, som hun mener »tilhører det pubertale«,
hvorfor hun finder, at der er så »lite som er nytt ved Knausgårds
emansipatoriske prosjekt«.83
I en af de få tematisk og litterært orienterede forskningsartikler
om Min kamp viser Sebastian Köhler, hvordan romanen kan tolkes som Karl Oves kamp mod en meningsløshed, som manifesterer
sig gennem hans forfængelighed, og mod en nihilisme, der kommer til udtryk gennem velfærdssamfundets lighedsideal. I artiklen
tolker Köhler bl.a. romanen ud fra René Girards påvisning af et
triangulært begær hos en række modernistiske forfattere og viser,
hvordan Karl Ove fremstår både som »en snobb och en fåfäng person«, hvad der ifølge Girard »är en följd av känslan att allt i livet
är meningslöst«.84 Köhlers konklusion fortjener at blive citeret i
sin helhed:
Följaktligen har vi sett hur Karl Ove upplever sitt liv som meningslöst, hur
meningslösheten manifesterar sig i hans fåfänga, hur likheten utgör vår tids
nihilism och hur han genom romansviten för en kamp mot den. Detta gör
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frågan om livets mening till den centrala drivkraften i Min kamp, men den
som förväntar sig att Knausgård till slut skall ge ett enkelt svar blir besviken.
Nyckeln är uppmaningen och moralen ›Det gjelder å feste blikket‹ – resten är
en kamp som är upp till var och en att föra.85

I min tolkning af Min kamp i denne afhandling lægger jeg mig helt
på linje med Köhlers litterære tilgang til Knausgårds seksbindsværk.86
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At identificere to tendenser i den måde, som Min kamp foreløbigt er blevet tolket på i forskningen, er selvfølgelig en reduktion, hvis ikke en decideret tilsnigelse. Ethvert forsøg på
at finde fællestræk ved en række tolkninger indebærer en risiko for,
at man ignorerer det partikulære og udelukkende fokuserer på det,
der skaber overblik og sammenhæng.
Trods dette er det umuligt at ignorere, at vi i forbindelse med
Knausgård på den ene side finder en særlig interesse blandt en række forskere for at genrebestemme romanen, hvad der har ført til en
sand strøm af begreber og navne, mens vi på den anden side har en
række tematisk-orienterede læsninger, der i de fleste tilfælde identificerer en dobbelthed i romanen, hvad enten det nu er i forhold til
velfærdsstaten, faderrollen eller noget helt tredje. Fælles for begge
sider er dog, at de interesserer sig minimalt, hvis overhovedet, for
romanens formelle aspekter.
I de tolkninger, som fokuserer på genrespørgsmålet, er det især
interessen for det selvbiografiske eller selvfremstillingen, der træder
frem med adskillige forsøg på at bestemme romanens forhold til en
ydre virkelighed. At det netop er det, der har interesseret en række
forskere ved Knausgårds roman, er ikke så underligt, da interessen for det selvbiografiskes forskellige udtryksformer i litteraturen
var på sit højeste i Norden, da første bind af Min kamp udkom i
efteråret 2009. Denne interesse kommer til udtryk i en række af
de teoretiske og historiske bøger, som udkom i årene, lige inden
Knausgård udgav sin roman. Det gælder bl.a. Arne Melbergs Selv
skrevet, som handler om selvbiografien og selvfremstillingen som
historisk genre, Poul Behrendts Dobbeltkontrakten, som handler

om forholdet mellem fiktion og virkelighed, og antologien Selvskre
ven (med n og ikke med t, som hos Melberg), redigeret af bl.a. Stefan Kjerkegaard, der ifølge forordet handler om »forholdet mellem
forfatteren i og uden for værket«, og hvor en række af de litterater,
som hurtigt fandt interesse for Knausgårds mammutroman, også
er repræsenteret.87
Hvis vi ser på, hvordan Min kamp er blevet modtaget uden for
Norden, er der noget, der tyder på, at interessen for det selvbiografiske og for forholdet mellem fiktion og virkelighed er et udpræget
nordisk fænomen. I en artikel i New York Times, som introducerer
fænomenet Knausgård for de amerikanske læsere, understreges det,
at det selvbiografiske aspekt ikke er det, der gør bogen interessant,
især ikke for »amerikanske læsere, der er så vante med slet skjulte
selvbiografiske romaner og erindringer, der åbenbarer alt«.88 I The
Paris Review skriver Jesse Barron, at det er romanens æstetiske
kraft, der gør den relevant, ikke det selvbiografiske, som han dog
har forståelse for har vakt debat i »Norden, hvor den selvbiografiske og selvudleverende tradition er mindre markant end den er i
USA«.89 Og i en længere anmeldelse i The Times Literary Supple
ment af den engelske oversættelse af tredje bind af romanen, som
udkom i starten af 2014, skriver Thomas Meaney, at det ligefrem
»vil være en fejltagelse ikke at læse Min kamp som et kunstværk«.90
Endnu en grund til, at det især er i Norden, at der har været fokus på at genrebestemme Min kamp med udgangspunkt i forholdet
mellem fiktion og virkelighed, kunne som nævnt være, at den geografiske afstand mellem Knausgård og dem, der skriver om ham,
er ganske kort. Den nordiske læser vil ganske enkelt nikke genkendende til flere af de navne på venner og forfatterkollegaer, som
Knausgård nævner. Således har Preben Jordal, som vi tidligere har
set, siddet i redaktionen af Vagant med Knausgård, og er da også
selv nævnt i Min kamp, mens Eivind Tjønneland er professor ved
Universitetet i Bergen, som så udførligt beskrives i bind fem.
At den geografiske afstand til det litterære værk er bestemmende
for den måde, som vi læser på, bekræftes som nævnt af Jonathan
Culler, der viser, at den geografiske afstand åbner for en læsning af
den peruvianske forfatter Mario Vargas Llogas som mere og andet
end en politisk forfatter. Men udover den geografiske afstand, som
Culler her taler om, er det også nødvendigt at tale om en temporal
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afstand, fordi afstanden til udgivelsestidspunktet har indflydelse på
læsningen.
Betydningen af en sådan tidsmæssig afstand ser vi i receptionen
af Knausgårds Min kamp. Her markerer den nyere interesse for det
tematiske ved romanen en slags exit for de genremæssige spekulationer, der ellers havde monopol på de fleste diskussioner af Min
kamp i de første år efter romanens udgivelse. Ikke sådan at forstå,
at disse tolkninger ikke længere findes, hvad Jon Helt Haarders Per
formativ biografisme fra 2014 viser, men snarere, at disse tolkninger ikke længere fuldstændigt dominerer forskningen. Det er værd
at bemærke, at Helt Haarders kapitel om Knausgård i det store
hele gentager nogle af de pointer, som han allerede introducerede i
sin artikel fra 2010, før alle seks bind af Min kamp var udkommet.
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At en så stor del af forskningen omkring Min kamp har fokuseret
på at finde den helt rigtige genrebetegnelse, så vi ligefrem kan tale
om en kamp om at finde det rigtige begreb til at beskrive Knausgårds roman, er påfaldende, når vi tager i betragtning, hvordan forfattere har udfordret romangenren som sådan i de sidste hundrede
år. Oplagte eksempler er Joyces Ulysses og Prousts På sporet af den
tabte tid, der begge omtales og diskuteres i Min kamp, og som på
trods af, at de begge bryder med en traditionel opfattelse af romanen, i dag omtales som romaner.91
Der er også grund til at opholde sig ved, at nye genrebegreber
introduceres til alene at beskrive Knausgårds roman, som det f.eks.
er tilfældet med Melbergs litterære kentaur og Behrendts autonarration. For ved at finde på nye begreber til lejligheden suspenderes
selve grundtanken bag talen om genre, idet genre netop kendetegner det, som en gruppe forskellige kunstværker har til fælles. Eller
med M.H. Abrams ord i hans normsættende A Glossary of Literary
Terms, så betegner termen genre »en genkommende type litteratur
eller, som vi ofte kalder det, en ›litterær form‹.«92 Således bliver det
irrelevant at tale om genrer, hvis et genrebegreb udelukkende beskriver et enkelt eller et fåtal af litterære værker.
Præcis hvor problematisk det kan være at benytte nye genrebetegnelser til at beskrive om ikke et enkelt, så i hvert fald nogle
ganske få litterære værker, kommer også til udtryk i den netop
omtalte diskussion, hvor vi har set, at en række af de litterater, der

selv introducerer nye begreber, kritiserer andres betegnelser for ikke at være præcise nok. Det gælder bl.a. Jon Helt Haarder, som i
sin anmeldelse af Hans Hauges Fiktionsfri fiktion viste, at Hauges
mange definitioner af sit eget begreb er selvmodsigende, og som i
bogen Performativ biografisme diskuterer begreberne autofiktion
og dobbeltkontrakt, som han finder utilfredsstillende. Det gælder
også Poul Behrendt, der både kritiserer Arne Melbergs begreb om
en litterær kentaur og afviser den dobbeltkontrakt, som han selv
har fundet på. Og det gælder indirekte Stefan Kjerkegaard og Anne
Munk Myrup, som efter at have identificere en trend bestående af
autofiktive værker i den nyeste nordiske litteratur konkluderer, at
Knausgård ikke passer ind i den.
Endelig er der også grund til at sætte spørgsmålstegn ved det
hensigtsmæssige i, at de mange forsøg på at genrebestemme Min
kamp alene fokuserer på forholdet mellem fiktion og virkelighed.
For derved forudsættes en opfattelse af teksten som stabil, og at vi
faktisk er enige om, hvad der står i romanen, og derfor kan kaste os
direkte ud i en diskussion af forholdet mellem fiktion og virkeligheden uden at bekymre os om en egentlig indholdsanalyse.
At et sådant fokus på forholdet mellem fiktion og virkelighed er
baseret på en formodning om, at vi er enige om, hvad tekst siger,
blev allerede diskuteret af Paul de Man i essayet »Semiologi og retorik«. Essayets første linjer beskriver situationen omkring Knausgård forbavsende godt, selv om de Mans kritik egentlig var rettet
mod den begyndende politisering af litteraturtolkninger, som fandt
sted i USA i midten af 1970’erne, da essayet første gang blev publiceret. Men i det hele taget er det ikke alene de tolkninger, der har
fokuseret på forholdet mellem fiktion og virkelighed, men hele den
anti-formalistiske tilgang til Min kamp, som har domineret flertallet af alle læsninger af romanen, som karakteriseres rammende af
de Mans godt fyrre år gamle essay:
Skal man dømme efter forskellige nyere udgivelser blæser tidsånden ikke i
retning af formalistisk eller immanent kritik. Vi hører måske ikke så meget om relevans længere, men vi hører stadig en masse om referens, om
det ikke-verbale ›ydre‹ som sproget henviser til, betinges af og indvirker
på. Vægten ligger ikke så meget på litteraturens fiktive status […] som på
samspillet mellem disse fiktioner og kategorier, der siges at være en del af
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virkeligheden. […] Derfor koncentrationen om hybride tekster, der betragtes
som dels litterære, dels referentielle: populærlitteratur, der bevidst sigter på
social og psykologisk behovstilfredsstillelse, litterær selvbiografi som nøgle
til selverkendelse, og så videre. Vi opfører os som om vi nu, hvor de litterære
formproblemer er løst en gang for alle og de strukturelle analysemetoder er
forfinet nær det perfekte, kunne bevæge os ›hinsides formalismen.‹ 93

I nærværende afhandling følger jeg helt i Paul de Mans fodspor,
når jeg som udgangspunkt hævder, at der i forhold til Knausgård
heller ikke er grund til at bevæge sig »hinsides formalismen,« eller
den immanente kritik, som de Man også taler om. Og det er præcis
det, jeg vil gøre, når jeg i det følgende skal definere litteraritet og
begrunde, hvorfor et sådant begreb i almindelighed har relevans i
dag og i særdeleshed i forbindelse med Knausgård.
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At balancere på en knivsæg
Om begrebet litteraritet

I

Spørgsmålene om, hvad litteratur er, og hvad det er, der gør litteratur til litteratur, har altid stået som centralte i litteraturteorien
fra Platon og Aristoteles og frem til i dag.94 Men først med den
russiske formalisme i begyndelsen af det tyvende århundrede begyndte man at tale om litteraritet – et begreb, der første gang blev
introduceret af Roman Jakobson – som noget, der alene kunne
identificeres i det rent formmæssige i et givet værk.
I de seneste par årtier har det inden for litteraturteorien dog
været ugleset at tale om litterariteten, og om det, der gør litteraturen til litteratur. Måske mest udpræget i det nordamerikanske,
hvor jeg har færdedes i mange år, men bestemt også her i Norden.95
Det skyldes først og fremmest, at ethvert forsøg på at definere det
særegne ved litteraturen er blevet opfattet som essentialistisk, men
også, at de litteraturteoretiske vinde ganske enkelt er blæst i andre
retninger end den formalistiske, som begrebet for altid vil være
knyttet til.
At jeg alligevel vover at tale om litteraritet og mener, at begrebet er særdeles relevant i forbindelse med Knausgård, skyldes tre
ting. Først og fremmest, at jeg rent litteraturteoretisk støtter mig til
den opblødning, som har fundet sted de seneste år, idet en række
toneangivende litterater som Jonathan Culler, Terry Eagleton og
flere andre er begyndt at revalidere begrebet i en nutidig kontekst.
Dernæst, at jeg ved at anvende et begreb om litteraritet gerne vil
signalere, at min tolkning af Knausgård netop fokuserer på det,
der gør romanen til litteratur. Og endelig, at jeg med henvisning
til begrebets formalistiske oprindelse gerne vil understrege, at min
tolkning af Min kamp i høj grad interesserer sig for romanens for-
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melle aspekter – og dermed står i opposition til størstedelen af den
hidtidige forskning.
I det følgende vil jeg diskutere begrebet litteraritet i en historisk
kontekst. Jeg vil vise, hvordan opfattelsen af begrebet har udviklet
sig fra den russiske formalisme og frem til i dag. Gennemgangen
vil på ingen måde være udtømmende, men er alene punktnedslag i
tre centrale skoler, som alle i en eller anden forstand kan karakteriseres som formalistiske, og som alle interesserer sig for det specifikt litterære: den russiske formalisme, nykritikken og den litterære
dekonstruktion.96
Min diskussion af disse tre skoler vil pege frem mod min egen definition af litteraritet og danne udgangspunkt for den læsepragmatik,
som jeg vil anvende i læsningen af Min kamp. Ikke sådan at forstå,
at jeg konsekvent vil anvende elementer fra alle tre skoler i min tolkning af Knausgård, men sådan, at summen af en række erkendelser
omkring det litterære, som er formuleret inden for disse traditioner,
vil give mig det pragmatiske udgangspunkt for min tolkning.
Efter gennemgangen af disse tre etaper indenfor den klassiske
forståelse af, hvad litterariteten er, vil jeg skitsere hovedpunkterne i
den poststrukturalistiske kritik af begrebet, inden jeg runder af med
en præsentation af den omtalte revitalisering.

II
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For de russiske formalister stod spørgsmålet om, hvad det er,
der gør litteratur til litteratur, højt på dagsordnen. Det gælder i særdeleshed for Viktor Sjklovskij, der var et af de helt
centrale medlemmer af Moskvas lingvistkreds. I artiklen »Kunsten
som greb« fra 1917 forsøger han at indkredse, hvad det særegent
litterære er for en størrelse. For at nå frem til det tager han udgangspunkt i den automatisering, der finder sted, når hverdagens
handlinger bliver til vane.
Som eksempel på en sådan automatisering nævner Sjklovskij det
at holde en blyant i hånden for allerførste gang. Denne følelse af at
gøre noget første gang er helt specielt og gør, at vi fæstner en særlig
opmærksomhed mod det, at vi virkelig holder en blyant i hånden.
Men efter at have holdt en blyant i hånden titusindvis af gange er
denne særlige følelse forsvundet, idet grebet er blevet automatise-

ret, og vi tænker ikke længere over det: »Således går livet tabt og
bliver til intet. Automatiseringen formindsker ens arbejde, ens tøj,
ens kone og frygten for krig«, skriver Sjklovskij.97
Det er lige præcis her, at kunsten, og i særdeleshed litteraturen,
kommer ind i billedet. Den er en form for de-automatisering af
sprogsansen, som giver os intet mindre »end livsfølelsen tilbage, så
vi igen kan føle tingene«.98 Det gør den gennem det, som Sjklovskij kalder fremmedhed, som er en slags afvigelse fra dagligsproget:
Kunstens greb er at fremstille objekter som ›fremmedgjorte,‹ at komplicere
formen, at øge vanskeligheden og længden af perceptionsprocessen, da en
lang perceptionsproces er et æstetisk mål i sig selv. Kunsten er en måde at
opleve det kunstneriske ved et objekt på; objektet er i sig selv ikke vigtigt.99

Denne fremmedhed er altså det, der forstyrrer det kommunikative
og får os til at stoppe op og tænke over det, vi læser. Med andre ord
er der tale om at skabe en distance mellem to punkter, da kunstværket netop er »skabt med den hensigt at befri perceptionen fra
automatismen« og fremstille det vante og hverdagsagtige på en ny
og overraskende måde. Som et blandt andre eksempler nævner Sjklovskij kort forholdet mellem fabula og sujet – det, der på engelsk
kaldes story og plot – hvor en teksts organisering af sujet kan få os
til at se en velkendt historie i et nyt lys.
Således er litterariteten ifølge Sjklovskij en sproglig afvigelse,
hvor budskabet er sekundært. Litterariteten skaber fokus på sproget som sprog og ikke som kommunikation. Men netop, fordi der
er tale om en afvigelse fra den sproglige norm, mener Roman Jakobson – som tidligt i sin karriere var en del af samme kreds som
Sjklovskij – at litterariteten ikke lader sig begrænse til studiet af litteratur, men kan identificeres i al sprogbrug, som peger på sig selv
som sprog.
Det kommer til udtryk i en af Jakobsons meste kendte artikler,
»Lingvistik og poetik,« hvor han bestemmer det, som han kalder
den poetiske funktion. For Jakobson er studiet af litteratur og det
litterære en integreret del af lingvistikken. Det betyder, at det poetiske må undersøges og forstås i en større sammenhæng: »Inden
vi begynder at diskutere den poetiske funktion, må vi definere dens
plads blandt de øvrige funktioner i sproget«, skriver han.100 Og det
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er her, at Jakobson opstiller en ganske simpel model for sproglig
kommunikation, der som bekendt består af seks elementer: en afsender, et budskab, en modtager, en kontekst, en sproglig kode og
en kontakt.
Pointen er nu, at der til hver af disse seks elementer knytter sig
en lingvistisk funktion. Den poetiske funktion knytter sig til budskabet og defineres som »fokus på budskabet for dets egen skyld«,
og endnu engang slår Jakobson fast, at studiet af denne poetiske
funktion ikke kan begrænses til poesien og litteraturen:
Ethvert forsøg på at reducere den poetiske funktions sfære til poesi eller at
forsimple poesien til den poetiske funktion, er formålsløs simplifikation. Den
poetiske funktion er ikke den eneste funktion i sproglig kunst, men kun den
dominerende og determinerende funktion.101
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For at understrege, at den poetiske funktion måske nok er den vigtigste funktion, når det kommer til litteratur, men også central i
hverdagssproget, fremdrager Jakobson i første omgang en række
eksempler, der ikke er hentet fra litteraturens verden. Det første
handler om rækkefølgen på opremsningen af nogle navne, det andet om allitteration og det tredje om det politiske slogan ›I like Ike‹
fra Eisenhowers valgkamp ved det amerikanske præsidentvalg i
1952. I eksemplet med det politiske slogan fokuserer Jakobson på
tryk og på brugen af diftonger, idet allitterationen skaber et »billedligt ordspil af det elskende subjekt som værende indskrevet i det
elskede objekt«.102
Fælles for de tre eksempler er, at den poetiske funktion kommer til udtryk i det fonetiske og fonologiske. Det er netop med
udgangspunkt i det, at Jakobson når frem til sin berømte definition af den poetiske funktion: »Den poetiske funktion projicerer
ækvivalensprincippet fra selektionsaksen ned over kombinations
aksen«.103 Bag denne kryptiske formulering gemmer der sig en forestilling om, at litterariteten og den poetiske funktion kommer til
udtryk, når elementer, der er fonologisk og grammatisk relaterede,
placeres i en bestemt rækkefølge.104 Det handler altså ikke alene om
den sproglige udvælgelse af bestemte ord eller begreber – det, som
Jakobson kalder selektion – men om, hvordan disse sættes samme
både rent syntaktisk og lydmæssigt. Dermed slår Jacobson fast, at

litterariteten alene lader sig identificere i det formelle, og at det objektivt lader sig studere, som var der tale om en naturvidenskab. Og
dermed understreger han også »det litteræres centrale betydning«,
som Jonathan Culler har udtrykt det, idet formalismen forsøger at
give et svar på avantgardisternes spørgsmål om, hvad kunst overhovedet er for noget.105
Også i nykritikken, som er næste nedslag på denne rejse gennem
litteraturteoretiske skoler, finder vi en interesse for det formalistiske, for det, der gør litteraturen til litteratur. Ikke mindst nykritikernes tro på objektivitet og interesse for litteraturen som form har
sit udspring i formalismen.106 At mange af formalismens tanker omkring det specifikt litterære findes igen i nykritikken, skyldes især
litteraten René Wellek, der begyndte sin karriere i det daværende
Tjekkoslovakiet som en del af Pragskolen og siden blev toneangivende i den anglo-amerikanske nykritik som litteraturprofessor
på Yale-universitetet, hvor han bl.a. skrev den indflydelsesrige bog
Theory of Literature fra 1949 med Austin Warren.
I denne bog lægger Wellek og Warren ud med at indkredse, hvad
litteratur overhovedet er for noget, og de forsøger at nå frem til
det, som de kalder litteraturens væsen. I første omgang lægger de
to forfattere sig helt i forlængelse af Sjklovskij og Jakobson, når de
hævder, at det »poetiske sprog organiserer og strammer hverdagssproget og endda undertiden gør vold på det i sine bestræbelser på
at tvinge os til bevidsthed og til at være opmærksomme«.107 Men
hurtigt distancerer Wellek og Warren sig fra den rent sprogligt orienterede litteraturforståelse, idet de slår fast, at det er i det fiktive,
at det særligt litterære tydeligst kommer til udtryk, og her opfatter
de fiktionalitet, invention og imagination som »særegne træk ved
litteraturen«. Det er tydeligvis også i opposition til formalismen,
når de skriver, at det på ingen måde er nok at studere litteraturens
sproglige enkeltheder i en tekst, da studiet af enkeltdele aldrig kan
give et samlet billede:
Hver af dem beskriver kun en enkelt side af det litterære værk. […] En moderne analyse må begynde med mere komplekse spørgsmål: et værks eksistens og dets forskellige strata.108

43

44

Ved at tale om et værks strata afslører Wellek og Warren deres gæld
til den polske fænomenolog Roman Ingardens Das literarische
Kunstverk, som udkom i 1931. Men de afslører også, at de endvidere opfatter et litterært værk som en helhed, hvis enkeltdele kan
studeres isoleret, men som alle peger frem mod den samme enhed.
Denne opfattelse af litteraturens væsen, af litterariteten, kommer
også til udtryk hos Cleanth Brooks, et andet af nykritikkens koryfæer. I klassikeren The Well Wrought Urn fra 1947 forsøger også
han at definere, hvad litteraturens og særligt poesiens væsen er, og
selv om han ligesom Wellek og Warren ikke anvender begrebet litteraritet, er der ingen tvivl om, at det er det, han ønsker at nærme
sig. Præcis som Wellek og Warren tager også Brooks sit udgangspunkt i en kontrast mellem videnskabens og litteraturens sprog,
hvorfra han udvikler sin gennemgående pointe om, at »poesiens
sprog er paradoksets sprog«.109
Ifølge Brooks må videnskaben nødvendigvis være renset for
enhver brug af paradokser. Men modsat kan »digterens sandhed
[…] kun erkendes gennem paradokset«.110 I en læsning af William
Wordsworths sonet »Composed upon Westminster Bridge« argumenterer han for, at de mange tidligere mislykkede tolkninger alle
skyldes en negligering af sonettens konstituerende paradoks.111 At
Wordsworth i sin sonet overhovedet benytter sig af paradokset kan
i sig selv virke lidt paradoksalt, for, som Brooks skriver, er Wordsworth kendt for at være direkte og for at insistere på simplicitet. Det
gælder også det umiddelbare og »uparadoksale« udgangspunkt i
»Composed upon Westminster Bridge«, hvor digterjeget iagttager
morgengryet over London.
Brooks griber fat i spørgsmålet om, hvorfra Wordsworths sonet
får sin styrke. Og hans svar falder prompte: »Som jeg ser det får
den sin styrke fra den paradoksale situation fra hvilken den oprinder.«112 Brooks fremhæver digter-jegets undren over, at London
overhovedet kan være smuk om morgenen, som interessant. For
kan Wordsworth på nogen måde forene sin forkærlighed for naturen med en lovprisning af udsigten over storbyen London? Nej,
hævder Brooks, det kan han naturligvis ikke. Men han kan ændre
byen til natur, og det er præcis, hvad han gør: »det menneskeskabte
London er også en del af naturen, er endda oplyst af naturens sol,
og oplyst med den smukkeste effekt«, forklarer Brooks.113

Dernæst slår Brooks ned på to steder i sonetten, hvor denne forvandling fra by til natur er særlig tydelig: i beskrivelsen af floden og
i beskrivelsen af husene. Ved at føre floden tilbage til sit naturlige
»jeg« og ved at fremhæve, at byens huse »seem asleep«, lykkes det
gennem paradokset at fremvise et billede af London som ren natur.
At Wordsworth skriver, at husene »seem asleep« er for Brooks det
samme som at skrive, at de var levende skabninger. Men at de samtidig »seem asleep« antyder også dødens nærvær: »Det er kun, når
digteren ser byen i skikkelse af døden, at han kan se, at den faktisk
lever – opvakt med den eneste form for liv, som han kan acceptere, ›naturens‹ organiske liv«.114 Derfor bliver Wordsworths smukke
blik ind over London i lige så høj grad et blik på naturen. Og det
er i dette paradoks, at sonettens styrke ligger, påpeger Brooks.115
At Wordsworth skulle være den bevidste dyrker af paradokset,
er langt fra Brooks’ pointe. Godt nok forsøger Brooks at vise, at paradokset er selve styrken i Wordsworths sonet, hvad der underbygger hans tese om, at poesiens sprog er paradoksets sprog. Men trods
dette paradoks i sonetten er det vigtigste for Brooks at fastholde
det nykritiske dogme om digtets enhed. Og derfor forsøger han at
argumentere for, at paradokset slet ikke ødelægger denne enhed.
Det kommer bl.a. til udtryk i titlen på Brooks’ bog, hvor den
veldrejede urne bliver et billede på det organisk komponerede digt.
Titler stammer fra et digt af John Donne, hvor asken fra fugl-føniks
samles i en urne, der bliver en metafor på foreningen af de to elskende i digtet. Dette tolker Brooks som et udtryk for en forening
af digtets pardoks, hvor urnen via metaforen om fugl-føniks samler
de to elskendes aske: »den er digtet selv.«116 Og ud af denne aske
opstår digtets enhed, der samles i den veldrejede urne, akkurat fuglføniks som genopstår ud af sin egen aske.
Med billedet på urnen og fugl-føniks dramatiserer Brooks digtets enhed og viser, hvordan flertydigheden, digtets paradoks, i sidste ende opløses og samles i en entydighed. Eller som Johan Fjord
Jensen sammenfatter det i Den ny kritik fra 1962, så mener Brooks,
at digtet »eksisterer som en spændingsfyldt totalitet, som en enhed
af hinanden modarbejdende holdninger og planer i digtet«.117 Det
er præcis her, vi finder Brooks’ opfattelse af litteraritet, idet litteraturen, som for Brooks er identisk med lyrikken, udtrykker et paradoks, som dog ophæves i digtets formmæssige enhed.
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Således forsøger nykritikken at genrejse det romantisk digt. Det
gør den ved at fremhæve dets helhed og ved at vise den verdensforvandling, det skaber i sig selv, og hvordan digtet indgår i traditionen. Det står i modsætning til den russiske formalisme, som søgte
et svar på avantgardisternes spørgsmål om, hvad kunst er for en
størrelse, ved at argumentere for, at kunsten og det litterære er en
funktion, der findes i det sproglige som en afvigelse og som det, der
bevæger sig hinsides det forventede.

III

Det er lige præcis Cleanth Brooks og nykritikernes opfattelse af digtet eller teksten som en formmæssig enhed, som
den litterære dekonstruktion, der har sit udspring i kredsen
omkring Paul de Man på Yale-universitetet i starten af 1970’erne,
gør op med. Og præcis som flere af nykritikerne undgår også dekonstruktivisterne, som det nu skal handle om, ordet litteraritet,
mens idéen om det særegne litterære findes implicit.118
Det er også helt i forlængelse af nykritikken, når Paul de Man
overalt i sine essays taler om det poetiske sprog. Men hvor f.eks.
Brooks hævder, at paradokset i nogen grad er et udtryk for en forfatterbevidsthed – det, som han kalder »digterens sandhed« – og
at dette paradoks samles i digtets enhed, tager de Man til forskel
herfra afstand fra begge disse opfattelser.
Ifølge de Man er det kun i litteraturen, at vi finder en bevidsthed
om forskellen mellem det, han kalder det grammatiske og det retoriske niveau. Det er i forskellen mellem disse to, mellem det bogstavelige og det billedlige, at tekstens iboende ustabilitet kommer til
udtryk. Der er ikke tale om et paradoks, der samles i tekstens enhed,
men et grundlæggende vilkår for det litterære sprog som sådan, en
dekonstruktion, hvad han bl.a. opsummerer i en læsning af en kort
passage fra Prousts På sporet af den tabte tid:
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Dekonstruktionen er ikke noget vi har tilføjet teksten; den konstituerede teksten fra begyndelsen af. En litterær tekst hævder og benægter på samme
tid autoriteten i sin egen retoriske modus. I vores læsning prøvede vi blot
at blive tilnærmelsesvis så streng en læser som forfatteren måtte være for
overhovedet at kunne skrive sætningen. Digtning er den mest avancerede og
raffinerede dekonstruktion.119

Dermed kommer det særegent litterære for Paul de Man til udtryk
i tekstens bevidsthed om sin egen dekonstruktion. Det er dekonstruktionen, der karakteriserer den litterære tekst, idet det grammatiske og retoriske niveau viser to forskellige tolkninger, der altid vil
være uforenelige, hvad der selvfølgelig står i modsætning til Brooks’
nykritiske paradoks, der samles i urnens eller digtets enhed.120 Det
er derfor muligt at tolke de Mans fokus på dekonstruktion af det
grammatiske niveau, som han hævder »forvirrer og sprænger den
kønne antitese i indre/ydre-modellen,« som et bevidst opgør med
Brooks’ urne med dens forestilling om digtets enhed.121
Denne opfattelse af litterariteten kommer også til udtryk i det,
som J. Hillis Miller – en anden af Yale-skolens kritikere – kalder det
sproglige moment, og som har givet navn til en af hans bøger, The
Linguistic Moment. Dette sproglige moment er det »moment, hvor
sproget selv træder i forgrunden og bliver problematisk« som »en
form for sprog, hvis status som enten bogstaveligt eller billedligt
ikke kan afgøres med sikkerhed«.122
Det ser vi bl.a. i Hillis Millers læsning af den samme Wordsworth-sonet, som Brooks gav sig i kast med. Men selv om Brooks’
navn på intet tidspunkt bliver nævnt, er der ingen tvivl om, at det
er ham, som Hillis Miller skriver sig op imod, når han viser, hvordan det figurative aspekt ved sonetten peger på en negativitet, som
underminerer en mere bogstavelig udlægning af digtet:
Ved at tage konsekvensen af det negative og af det figurative sprog i ›Composed Upon Westminister Bridge‹ bliver fortolkeren forført væk fra en utvetydig mimetisk læsning og frem til indsigt i, at digtet udtrykker et udsving
mellem natur og bevidsthed, liv og død, nærvær og fravær, bevægelse og
stilstand. Denne indsigt er det kendetegnende slutpunkt for enhver nøje læsning af Wordsworths bedste digte.123

Således er dekonstruktionen af den nykritiske læsning – det moment, hvor der skabes en sproglig ustabilitet i teksten – for Hillis
Miller også et udtryk for litterariteten.
Så enkelt forholder det sig ikke for Harold Bloom, der om nogen er Yale-skolens enfant terrible. Det ville være overilet at karakterisere Bloom som formalist på samme niveau som Paul de Man
og J. Hillis Miller. Alligevel betragtes han ofte som et medlem af
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Yale-skolens litterære dekonstruktion, hvad der uden tvivl skyldes, at der bag hans psykoanalytisk-inspirerede teori om angsten
for indflydelse findes en interesse for det særegent litterære som et
formelt fænomen.
For Harold Bloom opstår litterariteten, idet en ung forfatter
skriver sig op imod – og overvinder – en stærk forgænger i et forhold, der er karakteriseret ved det, som Bloom kalder angsten for
indflydelse.124 Ja, Paul Endo taler ligefrem om Blooms konstante
interesse for forholdet mellem forfattere som et udtryk for hans
»eksklusive fokus på litterariteten i litteraturhistorien«.125
I den kontroversielle bog The Western Canon fører Bloom denne
tankegang et skridt videre og opstiller en kanon som inkluderer de
seksogtyve forfattere, som han mener er den vestlige verdens største
og bedste. I denne bestræbelse fastholder han en forestilling om det
særegent litterære og opfordrer ligefrem til »at fastholde poesi så
fuldt og rent som muligt«.126 For til syvende og sidst er det kun på
den måde, vi kan forstå det originale og dermed det kanoniske: »Al
stærk litterær originalitet bliver kanonisk«, lyder det.127
I bogen om vestens litterære kanon går Bloom til angreb mod
det, han kalder »School of Recentment,« altså vredens eller bitterhedens skole, som han mener dominerede litteraturkritikken i
midten af halvfemserne. Denne skole reducerer ifølge Bloom al litteratur til et spørgsmål om politik:
Kardinalprincippet bag Vredens skole, som dominerer litteraturkritikken,
kan udtrykkes ganske simpelt: hvad der kaldes æstetisk værdi stammer fra
Klassekampen.128

Men litteratur er mere og andet end klassekamp, og den kan ifølge
Bloom aldrig reduceres til politik og ideologi. Dermed afviser han
kort og kontant nyere marxistiske tilgange til litteratur, som han
mener er alt for optagede af »det ideologiske ved dannelse af kanon«, da de fejlagtigt tror, at »det at danne en kanon (eller videreføre en) i sig selv er en ideologisk handling«.129
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IV

Den Vredens skole, som Harold Bloom havde set sig gal på,
er identisk med den Foucault-inspirerede poststrukturalisme, som har haft en fremtrædende plads i litteraturstudiet
fra starten af firserne og frem til i dag. Det er denne poststrukturalisme, som jeg altså skelner fra Yale-skolens litterære dekonstruktion, idet jeg ser dekonstruktionen i forlængelse af nykritikkens
formalisme, mens poststrukturalismen i høj grad er antiformalistisk. At denne poststrukturalisme var et opgør med enhver form
for litteraritet og troen på litteratur som noget særegent, kommer
tydeligt til udtryk i Terry Eagletons toneangivende introduktion,
Literary Theory. An Introduction fra 1983.
Det er i bogens første kapitel, at Eagleton går til frontalangreb
mod enhver objektiv opfattelse af, at der findes noget særegent litterært. Han starter med at diskutere litteraritet, som de russiske
formalister opfattede den, men som han hurtigt afviser. For når formalisterne taler om litterariteten som en afvigelse, opererer de med
en opfattelse af normalitet, som ikke kan opretholdes i virkelighedens verden: »Forestillingen om, at der findes et enkelt ›normalt‹
sprog, en fælles opfattelse, som deles af alle samfundsborgere, er
en illusion«, skriver Eagleton.130 Dernæst giver han et pædagogisk
eksempel med ordet »ginnel«, som regnes som et normalt ord i den
sydengelske industriby Barnsley, hvor det betyder gyde, mens det
uden tvivl vil blive opfattet som afvigende i Brighton, hvilket naturligvis ikke gør dette ord specielt poetisk eller litterært i Brighton.
Efter afvisningen af den formalistiske opfattelse af litteraritet
giver Terry Eagleton sig i kast med at vise, at enhver opfattelse af
litteratur og af, hvad der konstituerer god litteratur, altid vil være
historisk og socialt betinget: »Der er ingen ›essens‹ i litteratur overhovedet,« konkluderer han efter at have fremført, at vi »en gang
for alle kan droppe illusionen om, at kategorien ›litteratur‹ er ›objektiv‹«, da alt »kan være litteratur, og alt det, som ubestrideligt og
uforanderligt opfattes som litteratur – Shakespeare, for eksempel
– kan ophøre med at være litteratur«.131
Konsekvensen af, at enhver opfattelse af litteratur altid er baseret på en historisk eller social konstruktion, indebærer også et
opgør med enhver form for kanontænkning, som f.eks. Harold
Blooms: »det betyder at den såkaldte ›litterære kanon‹, den ubestridte ›store tradition‹ af den ›nationale litteratur‹, må opfattes
som en konstruktion, skabt af bestemte mennesker i bestemte sam-
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menhænge på bestemte tidspunkter«, skriver Eagleton132 Derfor –
og fordi der er tale om en konstruktion – er det også helt tænkeligt,
at vi i fremtiden vil opleve, at Shakespeare måske slet ikke vil blive
læst, da han måske ikke vil blive opfattet som relevant: »I en sådan
situation ville Shakespeare ikke blive opfattet mere værdifuld end
meget af den graffiti, vi ser nu om dage«.133
Terry Eagleton sætter selvfølgelig tingene på spidsen. Men det,
han her beskriver, er begyndelsen til den poststrukturalistiske bølge, som dominerede litteraturvidenskaben på amerikanske universiteter fra midten af firserne og op gennem halvfemserne. Her stod
opgøret med den litterære kanon og litteraturen som en særlig privilegeret udtryksform helt centralt. Det vægtigste våben i dette opgør var en historisering – ›always historicize,‹ som første sætning
i Frederic Jamesons The Political Unconsisiouness lød – der skulle
vise, at de værdier, der tidligere havde ligget til grund for litteraturstudiet, i virkeligheden var en konstruktion, som havde været
baseret på en heteronormativitet, det vil sige de normer, som blev
dikteret af en maskulin, heteroseksuel og hvid elite.

V
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Det var med opkomsten af poststrukturalismen i dens mange afskygninger – som f.eks. nyhistorisme, postkolonialisme,
queer theory og cultural studies – at det blev upopulært at
tale om litteraritet. I samme åndedrag forandredes litteraturstudiet markant, da litterater »vendte sig fra Milton til Madonna, fra
Shakespeare til soap-operaer, bort fra studiet af litteratur som sådan«, som Jonathan Culler udtrykker det.134 Ethvert forsøg på at
hævde noget særegent litterært blev opfattet som et udtryk for en
arkaisk og konservativ tankegang, som blot handlede om at opretholde en kanon bestående af DWG, som den hånende og udbredte
forkortelse for ›Dead White Guys‹ lød, hvad debatten i kølvandet
på udgivelsen af Blooms The Western Canon til fulde illustrerer.135
I begyndelsen af det nye århundrede begyndte disse kompromisløse positioner dog at fortone sig en smule. Da udkom der en
række bøger, som bl.a. var skrevet af nogle af poststrukturalismens
notabiliteter, hvor alene titlerne slog fast, at den teori, der dannede
det idémæssige bagtæppe for poststrukturalismen, trængte til at bli-

ve udfordret. Titler som After Theory, Reading After Theory, PostTheory og What’s Left of Theory viser, at der måske nok var ved
at opstå et behov for at bevæge sig væk fra poststrukturalismens
ideologikritik, men også, at der ikke fandtes nogen konsensus om,
hvor kritikken førte hen.
At poststrukturalismen med dens store teorikompleks – eller
Theory med stort T, som det hedder på engelsk – skulle være på vej
ud, mens der ligefrem blev talt om, at Teorien var død, lyder ifølge
Jonathan Culler meget godt som titel på en bog, men reflekterer på
ingen måde virkelighedens verden. Her – i den humanistiske forskning, i ph.d.–afhandlinger og ved akademiske jobansøgninger – er
det tydeligt, at Teorien findes overalt og stadig hjælper nye akademikere og nye discipliner med at stille »spørgsmål, som disse teoretiske diskurser har hjulpet dem med at formulere om forholdet
mellem litteratur og populærkultur, litteratur og politik, litteratur
og globaliseringens kræfter, og så videre«.136
For Culler er der på ingen måde tale om et enten–eller mellem
litteratur og Teori. I stedet hævder han, at poststrukturalismens teoretisering på ingen måde har betydet en negligering af det litterære.
For hvor kritikere måske nok hævder, at poststrukturalismen og
Teorien har presset studiet af litteratur ud, argumenterer Culler for,
at det faktisk er præcis det modsatte, der er sket. Hvad vi i det sidste
par årtier har oplevet, er nemlig en litterarisering af så godt som alle
humanistiske discipliner, idet spørgsmål om narrativitet, metaforik
m.m. – spørgsmål, som tidligere var forbeholdt litterater – i dag diskuteres og studeres bredt. Det bekræfter, at det litterære står stærkt:
Hvor end teoriens diskurser tager deres udgangspunkt, advarer de os generelt mod opfattelsen af litterariteten, som den kommer til udtryk i forskellige
diskurser, og bekræfter dermed det litteræres centrale betydning.137

Og fordi spørgsmålet om det litterære har bredt sig langt udover
litteraturstudiet, bør vi som litterater vende os mod litteraturen og
stille de spørgsmål, som vi alene kan besvare. Culler skriver:
I så fald er der desto mere grund til at vende tilbage til de litterære værker
for at identificere den kritik af det litterære, som det altid har været litteraturens opgave at formulere.138
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Helt så positiv over for udviklingen er Terry Eagleton ikke. Hvor
han i starten af firserne forsagede enhver forestilling om litteraritet
og gjorde op med skønlitteratur som en særlig privilegeret genre,
er han tyve år senere kommet på andre tanker, hvad der kommer
til udtryk i en række af de bøger, som han har udgivet efter årtusindeskiftet.
Allerede i After Theory fra 2003 gør Eagleton sig til talsmand
for, at den poststrukturalisme og den form for teori, som han plæderede for tidligere, har udviklet sig til et misfoster. Bogen er nu på
ingen måde et opgør med poststrukturalismen eller teoretiseringen
af humaniora som sådan: »Hvis teori betyder en forstandig og systematisk refleksion over vores herskende antagelser, er den lige så
uundværlig som nogensinde før«, lyder det bl.a.139 I stedet kritiserer Eagleton det, som poststrukturalismen har udviklet sig til. Det,
der startede som en politisering af litteratur, er i dag er endt enten
som en interesse for sex, idet »socialisme har tabt løbet til sadomasochisme,« eller som teori for teorien skyld.
Også i How to Read a Poem fra 2007 kritiserer Eagleton den
udvikling, som poststrukturalismen har taget. Bogen, der er skrevet som en introduktion til lyrikanalyse, udsprang oprindeligt af, at
han havde opdaget, at »næsten ingen af de studerende, jeg mødte,
praktiserede, hvad jeg selv var blevet skolet i at opfatte som litteraturanalyse«.140 Det betyder, at mange dygtige litteraturstuderende
kun fokuserer på teksternes indhold, og at det kan »være svært
at finde ud af, hvis man alene læser disse indholdsanalyser, at de i
virkeligheden handler om digte eller romaner«. Resultatet af dette
fokus på indhold betyder, at det, der i analysen »udelades er værkets litteraritet«.141
At Eagleton kritiserer nutidens studerende og deres undervisere
for ikke at give sig i kast med et værks litteraritet, er en smule ironisk. For små halvtreds sider senere gentager han, næsten ord for
ord, den kritik af formalismens opfattelse af litteraritet, som han
også havde kritiseret godt tyve år tidligere. Men hvordan den litteraritet, som de studerende nu om dage ikke formår at identificere,
adskiller sig fra formalismens forestilling om litteraritet, kommer
han ironisk nok ikke nærmere ind på her.
Få år senere, i bogen The Event of Literature fra 2012, tager Eagleton udgangspunkt i denne umiddelbare selvmodsigelse:

For næsten tredive år siden argumenterede jeg stærkt for en anti–essentialistisk opfattelse af litteratur i Literary Theory. An Introduction. Litteratur,
hævdede jeg dengang, har overhovedet ingen essens. […] Selv om jeg stadig
vil forsvare dette synspunkt, er det i dag blevet klart for mig, at nominalisme
ikke er det eneste alternativ til essentialisme. At litteratur ikke har nogen essens betyder ikke automatisk, at kategorien ikke har nogen legitimitet.142

For at undgå nominalismen og dermed en opfattelse af, at enhver
kategorisering af litteratur er vilkårlig, introducerer Eagleton begrebet familielighed, som han henter hos Ludwig Wittgenstein. Nu
er Eagleton langt fra den første litterat, der anvender dette begreb,
som ganske enkelt handler om relationer gennem komplekse netværk og er baseret på en forestilling om lighed, selv om det tidligere har været i forbindelse med genrer, at begrebet er blevet sat
i spil.143 Ifølge Eagleton er begrebet »dynamisk i den forstand, at
det indeholder en indbygget kapacitet for udvidelse og transformation.« Desuden antyder begrebet en selvdekonstruktion, som både
»temporalt og spatialt peger ud over sig selv«.144
Med udgangspunkt i dette begreb forsøger Eagleton videre at
karakterisere, hvad vi faktisk mener, når vi taler om et litterært
værk. Her når han frem til fem faktorer, hvoraf vi altid forudsætter mindst en, når vi taler om litteratur: det fiktive, det moralske,
det lingvistiske, det ikke–pragmatiske og det normative. Dernæst
viser han, hvordan disse »faktorer ikke slår til, når vi skal nå frem
til en definition af litteratur«, og hvordan den »selvdekonstruktive
proces« vil kaste lys over, hvad der ligger bag, når vi taler om litterære tekster«.145 Derfra når han frem til en form for definition af,
hvad litteratur er:
Litteratur, som alt andet sprog, assimilerer verden i sig selv; men den gør det
med en særlig form for selvbevidsthed, som giver os mulighed for at forstå
formen bag vores liv og sprogspil mere opmærksomt end normalt.146

Litteraritet bliver for Terry Eagleton altså et dynamisk begreb i lighed med Wittgensteins familielighed, hvor det særegent litterære
kommer til udtryk i sproget, der peger på en særlig bevidsthed om
sin egen status som sprog. Det leder tankerne hen på formalisternes opfattelse af litteraritet, som jo var den, som Eagleton i første

53

omgang satte sig for at gøre op med. Men en væsentlig forskel er,
at hvor formalisternes fokus på det sproglige skyldes et forsøg på
at videnskabeliggøre litteraturstudiet, skyldes Eagletons interesse
for det sproglige, at verden for ham at se er sproglig funderet. Det
betyder, at litterariteten for Eagleton alene kommer til udtryk i det
sproglige, fordi sproget for ham bliver hele eksistensens brændpunkt. Her giver skønlitteraturens selvbevidsthed os en mulighed
for at se det eksistensformende sprog i dets fulde udfoldelse.

V
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Når jeg i det følgende taler om litteraritet i forhold til Karl
Ove Knausgård, er det netop med udgangspunkt i bl.a. Terry
Eagletons og Jonathan Cullers reaktualisering af begrebet.147
Men selv om jeg et langt stykke hen ad vejen er enig med de to litteraters i øvrigt noget forskellige opfattelser – og særlig i begges
overordnende opfattelse af, at hver gang vi forsøger at identificere
litterariteten eller det særegent litterære, finder vi også et opgør
med selvsamme opfattelse af det – begrænser min forestilling om
litterariteten sig ikke til det, de fremfører. I stedet argumenterer jeg
for en pragmatisk opfattelse af litterariteten, der – som jeg senere
vender tilbage til – udgøres af en række af de indsigter, som jeg i
diskussionen af de formalistisk orienterede skoler har præsenteret
i det foregående.
Jeg er enig med Cleanth Brooks og nykritikken i, at det særligt
litterære kommer til udtryk gennem et paradoks og en spændingsfyldt enhed, som ytrer sig i teksten. Men jeg er uenig i, at dette
ophæves i den helhed, der udgør teksten. I stedet er jeg af den opfattelse, at paradoks og enhed er konstituerende for det litterære værk
som sådan, og at det er i den spænding, som det skaber, at teksten
bliver interessant og bliver til litteratur.
I den litterære tekst kommer paradokset, som jeg herefter skal
fokusere på, til udtryk ved, at den litterære tekst rummer hinanden
modsigende udsagn, hvorved det så at sige underminerer sig selv
og sit umiddelbare budskab. Her udbygger jeg den nykritiske opfattelse af litterariteten med Paul de Mans opfattelse af, at en tekst
dekonstruerer sig selv. Men til forskel fra de Man mener jeg ikke, at
dette alene sker ved, at en teksts troper og figurer underminerer det

mere bogstavelige udsagn. Her støtter jeg mig mere til Hillis Millers opfattelse af det sproglige moment, som ikke nødvendigvis er
tropologisk funderet, men lige så gerne kan findes i det tematiske
eller det narrative, og som peger frem mod en grundlæggende usikkerhed eller spænding i teksten.
Denne form for litteraritet kan komme udtryk i den spænding,
der opstår, når en forfatter skriver sig op imod en forgænger, præcis
som Harold Bloom taler om i sin teori om angsten for indflydelse.
Med fremhævelsen af »kan« mener jeg, at det ikke nødvendigvis
eller alene er i dette felt, at det særegent litterære udtrykkes, eller
at den spænding, der konstituerer et litterært værk, skal søges her.
Således bliver spørgsmålet om en teksts litteraritet til en kritisk
praksis, idet vi, når vi forsøger at nærme os det, der konstituerer
det litterære værk, udfordres i vores forsøg på at nå frem til et svar.
Det handler om en kritisk tilgang, hvilket er kernen i litteraturstudiet som sådan.
Med et sådant begreb om litteraritet åbner der sig en risiko for
på den ene side at henfalde til vilkårlighed i opfattelsen af, hvad
det særegent litterære er, og på den anden side at ende i konservativ
normativitet. For at undgå disse yderpositioner er det nødvendigt
at balance på en knivsæg. Synspunktet bekræftes af Jacques Derrida i et interview med Derek Attridge, som indleder bogen Acts of
Literature, en samling af Derridas tekster om litteratur. Her lægger
Derrida ud med at tage afstand til opfattelsen af, at litterariteten er
noget originalt og en essens, der specifikt kan identificeres i en given
tekst, hvad jo formalisterne mente:
I denne forstand har litteraturen ikke nogen ren originalitet. En filosofisk eller
journalistisk eller videnskabelig diskurs kan læses på en ›ikke-transcendent‹
måde. ›Transcendent‹ betyder her, at man bevæger sig hinsides en interesse for det, der betegner formen, sproget (bemærk at jeg ikke siger ›tekst‹) i
retning af det betegnede eller referanten (dette er Sartres temmelig simple,
men praktiske definition af prosa). En ikke-transcendent læsning er noget,
man kan udøve på enhver tekst.148

Således mener Derrida, at en enhver tekst kan læses som litteratur.
Det, der bestemmer, at en diskurs kan karakteriseres som litterær,
er, om man læser den transcendent eller ikke-transcendent. Interes-
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serer man sig med andre ord for, hvad en tekst betyder og refererer til, er der tale om en transcendent læsning. Lægges interesse på
hvordan den betyder – dvs. på dens form, sprog, betydningsdannelse m.m. – er der tale om en ikke-transcendent læsning. I dette
lys handler litteratur altså om muligheden for at adskille det litterære fra den sociale og biografiske virkelighed (som den naturligvis
også er indskrevet i) og at se teksten som fiktion. Men i stedet for
at stoppe her og måske bekræfte en udpræget fordom om dekonstruktionen – nemlig at den både er ahistorisk og et udtryk for ren
og skær subjektivitet – går Derrida et skridt videre og forklarer,
at han ikke mener, at der ikke findes noget, der hedder litteraritet:
… der findes ingen tekster, som i sig selv er litterære. Litteraritet er ikke en
naturlig essens, en iboende kvalitet ved teksten. Det er et korrelat af en intentionel relation til teksten, en intentionel relation, som integrerer sig som
en komponent eller et intentionelt lag i de mere eller mindre implicitte normer for bevidsthed, som enten er konventionelle eller institutionelle – i hvert
fald sociale. Det betyder selvfølgelig ikke, at litteraritet alene er noget, vi
projicerer eller som er subjektivt – forstået som den empiriske subjektivitet
eller læserens luner. Det litterære karaktertræk ved en tekst er indskrevet i
det intentionelle objekt, i dets noematiske struktur, kunne man sige, og ikke i
den subjektive side af den noetiske handling. Der findes træk ›i‹ teksten, der
påberåber sig en litterær læsning, og som påkalder sig litteraturens konventioner, institutioner eller historie.149
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Det er med denne formulering, at Derrida sætter ord på knivsæggen mellem en opfattelse af litteraritet som essentialisme – hvad
han først i citatet forkaster – og som et udtryk for den rene subjektivitet, som han også afviser. I stedet befinder litterariteten sig
hårfint mellem disse to positioner, nemlig i tekstens noematiske
struktur – et begreb, som Derrida henter fra fænomenologien –
idet det noematiske kan karakteriseres som det objektive aspekt
af subjektivteten. At Derrida her vender sig mod fænomenologien
kan skyldes, at han her finder begreber, hvormed han kan forholde
sig til spørgsmålet om intentionalitet. For ifølge Derrida er litterariteten ikke noget, der findes i hverken teksten eller i læseren, men
i stedet noget ubestemmeligt, der findes et sted midt imellem og
er immanent i intentionaliteten. Dermed bliver bestemmelsen af

en teksts litteraritet ikke rent subjektiv, selv om den er bundet til
subjektivitet.
Denne udlægning af Derridas opfattelse af det særegent litterære
bekræftes af J. Hills Miller i en artikel om Derrida og litteraturen,
som også ligger til grund for min tolkning af den franske filosof:
Det betyder, hvis jeg forstår det rigtigt, at den handling, hvor vi kalder en
given diskurs for litteratur, involverer vores tanker, som har internaliseret konventioner og regler, så vel som erkendte, ›noematiske,‹ karaktertræk ved den
givne diskurs. […]. At bestemme et sprogligt udtryk som litteratur involverer
også de komplekse regelsæt, konventioner, institutioner og historiske kendetegn, som både findes i teksten og i tankerne hos dem, der gennem en
handling (en talehandling) karakteriserer en given tekst som litteratur. Det
betyder, at tankerne hos den person, der siger eller insinuerer ›Jeg erklærer,
at dette er litteratur‹, ikke er en privat subjektivitet.150

J. Hillis Millers udlægning af Derrida muliggør således en formulering af en position mellem essentialisme og subjektivitetens vilkårlighed. Der er tale om en form for pragmatisme, der handler om,
at så længe vi ikke giver os i kast med teoretiske spekulationer og
udredninger, men taler med hinanden i det daglige, ved vi alle, hvad
vi taler om, når vi taler om en roman, om et digt eller om skønlitteratur som sådan.
Det er en opfattelse af litterariteten, der hverken er rent subjektiv, hvor opfattelsen af det særegent litterære er en konsekvens af
en historisk konstruktivisme, eller rent objektiv, hvor litterariteten
kan findes i det sprogligt afvigende. Det er til forskel herfra en medierende opfattelse, idet enhver subjektiv erklæring om, at noget
er litteratur, ikke er et udtryk for en privat subjektivitet, men en
kompleks handling, der involverer konventioner, regler og historiske konstruktioner, som både er indskrevet i teksten og findes hos
os som læsere.
Når jeg i det følgende vil forklare, hvordan denne opfattelse af
litteraritet kommer til udtryk i min tolkning af Knausgård, er det
hele tiden med de erkendelser, som den formalistiske tradition repræsenterer, in mente. For som litterater forholder vi os overalt
og konstant til denne traditions forskellige begreber og opfattelser
(som noget vi forudsætter eksistensen og relevansen af) helt på sam-
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me måde, som når vi taler om skønlitteratur eller en roman. Vi er i
det store hele – og til forskel fra de studerende, som Terry Eagleton
omtalte – langt fra begrebsløse, når vi giver os i kast med et litterært værk. Det er lige præcis med udgangspunkt i denne antagelse,
at min tolkning af Knausgård tager sin begyndelse.
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At læse Knausgård
Frem mod en metodologi

I

At tale om litteraritet i forhold til et værk som Min kamp, hvor
Knausgård hævder, at han fortæller alt, som det er, er virkelig en
udfordring for den, der som jeg vil analysere romanen med udgangspunkt i dens litteraritet. Sideløbende med, at jeg i det følgende
vil diskutere, hvordan dette kan lade sig gøre, vil jeg opstille den
læsepragmatik, som danner udgangspunkt for de enkelte læsninger
i min afhandling.
Mit afsæt for læsningen af Min kamp er, at vi har at gøre med en
roman. Det er den genrebestemmelse, der står på titelbladet i alle de
seks bind, det er den genre, der overalt i bøgerne alluderes til, og det
er det genrebegreb, som Knausgård bruger i sin omtale af bøgerne.151
Her stiller jeg mig i opposition til en markant del af receptionen,
der har fokuseret på seksbindsværket som en form for autofiktion,
hvor det selvbiografiske og forholdet mellem fiktion og virkelighed
er i fokus, selv om det ikke nødvendigvis er den term, der benyttes.
Allerede her melder første spørgsmål sig. Hvad er en roman
egentlig? Og hvilken opfattelse af romanen er det, der ligger til
grund for min tolkning af Knausgård?
Ifølge Georg Lukács er romanen karakteriseret af en grundlæggende konflikt, som er konstituerende for genren som sådan. Det
er i ungdomsværket Romanens teori fra 1915 – et værk fra før han
blev kommunist og begyndte at lægge afstand til modernismen – at
han identificerer denne konflikt og viser, at romanen får sin berettigelse på det tidspunkt i historien, hvor det ikke længere er muligt
at opfatte verden som en totalitet:
59

Romanen er eposset i en tidsalder, hvor livets gennemgående totalitet ikke
længere er givet, hvor det immanente i meningen med livet er blevet problematisk, men hvor mange stadig tænker i en totalitet.152
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Det er lige her, at vi ifølge Lukács finder den konflikt, der konstituerer romangenren som sådan. For vi længes til stadighed efter en
totalitet, selv om vi godt ved, at en sådan ikke længere er mulig.
Det skaber en konflikt mellem selvet og verden, mellem hvordan vi
ønsker at se verden, og hvordan den faktisk er, idet »en ren indre
virkelighed, som er fuld af indhold, og mere eller mindre komplet i
sig selv, kommer i splid med den ydre verdens virkelighed«.153
Det er med udgangspunkt i denne konflikt, at romanen bliver et
forsøg på at postulere en sammenhæng eller en helhed, selv om en
sådan ikke længere er mulig. Derfor bliver romanen ikke låst fast
som genre, men udvikler sig konstant, da denne grundlæggende
konflikt fører til, at romanen per definition »fremstår som noget,
der er i færd med at blive til«.154 Konsekvensen af dette er, at romanen først og fremmest er form, men en form, der nødvendigvis
fremstår fragmentarisk, idet »verdens fragmentariske struktur føres ind i formen.«155
Den eneste løsning på det problem er i det biografiske, da romanen via det biografiske kan postulere en helhed, som formen er et
udtryk for, ved at skildre jegets søgen efter mening. Det er derfor,
at Lukács kan hævde, at romanen »i sin essens er biografisk«, da
den grundlæggende konflikt mellem indre og ydre »alene kan objektiveres i den organiske kvalitet, som biografien stræber imod«.156
Med denne opfattelse af romanen er det ikke nødvendigt at opfatte selvbiografien som en selvstændig genre. Tværtimod er det
biografiske og det selvbiografiske en integreret del af romanen, idet
både romanen og selvbiografien udvikler sig parallelt. Det er en opfattelse, som også deles af Paul de Man, om end i en noget andet
udformning , i essayet »Autobiography as De-facement«. For de
Man er skellet mellem fiktion og selvbiografi ikke et enten-eller, da
selvbiografien ikke er en genre, men en læsnings- eller forståelsesfigur, som findes i alle tekster. Dermed kommer det selvbiografiske
til udtryk ved, at »de to subjekter, der er involveret i læseprocessen,
bestemmer hinanden ved gensidig refleksiv substitution«, hvad der
fører til, »at enhver bog, der har en læselig titelside, i et vist omfang er selvbiografisk«.157 Denne indsigt og forestillingen om, at
romangenren til stadighed er under tilblivelse, må derfor nødvendigvis føre til spørgsmålet om, hvorfor der egentlig er behov for at
behandle et værk som Min kamp som andet end netop en roman.

Overalt i Romanens teori ses romanen i forhold til det klassiske
epos. I eposset finder vi en verden, der er skabt indefra, og hvor helheden reflekteres i den enkelte, mens romanen hører til i en verden,
hvor helheden og harmonien er forsvundet. I denne iagttagelse kan
vi fornemme en historisk udvikling, selv om Lukács på ingen måde
forsøger at skrive romanhistorie. Det er en udvikling, hvor Dante
repræsenterer overgangen fra eposset til romanen, hvor Cervantes
pligtskyldigt karakteriseres som den første romanforfatter, og hvor
Tolstoj og Pontoppidan hyldes som store forfattere, der tager den
fulde konsekvens af, at verden har mistet sin totalitet.
Og netop her begynder vi at kunne skimte en forskel mellem det,
som Lukács kalder den moderne roman og så modernismen. For
det er først i modernismen, i slutningen af det 19. og i begyndelsen
af det 20. århundrede, at vi finder forfattere, der går hele vejen, og
hvor endepunktet derfor er desillusion og resignation.
Det er som nævnt med udgangspunkt i denne opfattelse af romanen, at min tolkning af Knausgård tager sin begyndelse. Det er
en opfattelse af romanen som et svar på nogle grundlæggende eksistentielle spørgsmål om tab af mening, som manifesterer sig i en
form, der per definition er under tilblivelse. Det er en opfattelse af
romanen som en desillusionens genre par excellence. Og det er en
opfattelse af romanen, som i sin essens er biografisk, hvorfor det
selvbiografiske først for alvor opnår sin betydning, idet det ses i
forlængelse af romangenren som sådan.
Dertil opfatter jeg den modernistiske roman – som jeg hævder,
at Min kamp forsøger at skrive sig op imod – ikke alene som en radikalisering af den nævnte desillusion, men også som en central del
i en af de vigtigste og mest produktive litteraturhistoriske perioder,
som strækker sig to–tre årtier på hver sin side af år 1900. I denne
kontekst repræsenterer den modernistiske roman en ny måde at
forstå og fortolke verden på, idet selve romanens form bliver en
manifestation af disse nye tolknings- og forståelsesmåder.
Denne udlægning støttes af bl.a. David Lodge, der i The Modes
of Modern Writing fra 1977 skelner mellem moderne og modernistisk litteratur. Den første – som karakteriserer det, Lukács taler om
til og med Tolstoj og Pontoppidan – bevæger sig stadig inden for det
realistiske i ordet videste forstand, mens den anden, den modernistiske litteratur, grundlæggende er »eksperimenterende eller nyska-
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bende i formen« og derfor hverken har nogen virkelig begyndelse
eller slutning, idet modernistiske romaner altid slutter åbent eller
flertydigt. Videre skriver Lodge:
Modernistisk fiktion skyr den kronologiske fremstilling af sit materiale, og
brugen af en pålidelig, alvidende og kommenterende fortæller. I stedet beskæftiger den sig med enten en enkelt, begrænset synsvinkel eller flere synsvinkler, der dog alle mere eller mindre er begrænsende og fejlbarlige.158

Det er inden for denne tradition, at vi finder nogle af romanens vægtigste forfattere og mest centrale værker. Det gælder Flaubert, Hamsun, Proust, Robert Musil, Virginia Woolf, James Joyce og Thomas
Mann for nu blot at nævne nogle enkelte. Når jeg i det følgende vil
vise, at Knausgård indskriver sig i en modernistisk tradition, er det
netop forfattere som disse, jeg har i tankerne. Jeg vil således læse
forholdet mellem disse og Knausgård frem med udgangspunkt i det
pragmatiske felt, jeg opstillede i forrige kapitel. Resultatet af den
fremgangsmåde er, at Min kamp lader sig forstå mere modsigelsesfrit i forlængelse af en kanon af disse modernistiske forfattere end
som en del af en autofiktiv bølge i den nyeste nordiske litteratur.
Det første skridt i læsningen af Min kamp som roman er i udgangspunktet at skelne mellem forfatteren Karl Ove Knausgård og
den person af samme navn, som vi møder i romanen, og som jeg
vil kalde for bogens fortæller og hovedperson. At et sådant skel
nødvendigvis opstår, idet et levet liv skal tilpasses en litterær form,
bekræftes også af Knausgård, der om forskellen mellem ham selv
og det jeg, der optræder i Min kamp, skriver:
En av romanens viktigste kjennetegn er at den er ironisk. Ikke i den gjengse
forstand av ordet, altså at den mener det motsatte av det den sier, men på
den måten at den overalt etablerer avstander, hvorav den kanskje vesentligste er den mellom ›jeg‹ og den som skriver ›jeg‹.159
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At fokusere på dette skel – det, Knausgård her kalder afstand – åbner for en læsning, der kan afsløre en mislyd i forholdet mellem de
to, hvorved der skabes en spænding i romanen – det, Steven Knapp
kalder en »litterær interesse.« Det er en sprogligt baseret repræsentation, som tiltrækker sig interesse ved »at individualisere det emoti-

ve og andre af det refereredes værdier. Det bliver gjort ved at indføje
det refererede i nye ›scenarier‹ som er uadskillelige fra repræsentationens egne enkeltstående sproglige og narrative strukturer.« 160
Denne tilgang ligger i forlængelse af den formalistiske tradition,
som jeg diskuterede i forrige kapitel, idet det alene er inden for
tekstens eget univers, at en sådan mislyd skabes, når formelle træk
som f.eks. komposition, synsvinkel eller retorik kan stritte i en anden retning end det øvrige værk. Dermed kommer spørgsmålet om
intentionalitet også i spil. For i det øjeblik, jeg postulerer, at der
findes en mislyd eller diskrepans i romanen, sker det på baggrund
af en formodning om, at dette på en eller anden måde er i modstrid
med et intentionelt niveau, der allerede eksisterer i teksten. En sådan tankegang er forenelig med formalismen, hvor vi f.eks. finder
idéen om en implicit forfatter, eller implied author (som det hedder
på engelsk), som er den forfatterinstans, der er indskrevet i teksten,
en slags forfatterens »andet jeg«, som Wayne C. Booth, der er begrebets ophavsmand, kalder det.161 Booth introducerede begrebet
for at adskille den faktiske forfatter fra den forfatter, som findes i
værket, og selv om det har fået stor udbredelse, forenkler begrebet
for mig at se spørgsmålet om intentionalitet unødigt.
Udgangspunktet for min tolkning er, at Min kamp – som al anden litteratur – er skrevet af en forfatter, der har en intention, hvor
abstrakt denne så end måtte være. Denne intention er måske nok
subjektiv, men den kan aldrig være privat, men består af et komplekst netværk af sprog, genre, konventioner, intertekstualitet, litterære institutioner og meget andet. Her støtter jeg mig til Derrida
og hans forståelse af litteraritet og intentionalitet. Og at det intentionelle aldrig er privat, berøres af Knausgård selv i et essay om det
selvbiografiske:
Alle som har skrevet om seg selv, vil før eller siden ha støtt på den samme
innsikten, som er at det er umulig å representere det helt egne. For språket
er ikke vårt, men noe vi fødes inn i og dør fra, formene er ikke våre, tankerne
er ikke våre, selv ikke følelsene er våre egne, men noe vi deler med alle.162

Konsekvensen af dette er, at værkets intention altid vil være indskrevet i værket selv, ikke som en implicit forfatter, men i genrevalg,
komposition, fortællerforhold m.m. Dermed åbnes der for en mu-
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lighed for at skelne mellem et handlingsniveau og så et niveau, der
består af de elementer, der peger i alle mulige andre retninger og
umuliggør enhver endelig bestemmelse af det intentionelle. For Paul
de Man vil dette alene være en forskel mellem det bogstavelige og
det retoriske, mens jeg, hvilket mine læsninger også vil afsløre, mere
lægger mig i slipstrømmen af J. Hillis Miller, der mener, at denne interne dekonstruktion, dette tekstens grundlæggende paradoks, kan
identificeres og iagttages på flere forskellige niveauer.
Det er bl.a. i denne spænding, som jeg vender tilbage til senere,
at vi finder litterariteten som den kritiske praksis, som jeg tidligere
har skitseret. For i den opfattelse af litteraritet, som jeg skitserede
i forrige kapitel, var pointen netop, at litterariteten ikke alene kan
tolkes som en markør af det litterære aspekt ved en roman som
Min kamp, men nødvendigvis også må ses som noget, der udfordrer
dette litterære aspekt, fordi vi tvinges til at reevaluere vores opfattelse af forholdet mellem form og indhold.
Således er det tilkendegivet, at min læsning grundlæggende kan
karakteriseres som formalistisk, men med en forståelse for den flertydige tekst, som især er inspireret af den litterære dekonstruktion. Det betyder ikke, at jeg ukritisk vil lægge mig i forlængelse af
indflydelsesrige litteraturkritiske skoler som nykritik eller dekonstruktion, ligesom den terminologi, som jeg vil benytte mig af, ikke
nødvendigvis stammer herfra. I stedet opfatter jeg mig som en pragmatisk eklektiker, der lader sig guide af de konkrete udfordringer,
som romanen stiller i en given situation i en given læsning – men
som overalt er påvirket af de indsigter, som jeg i det foregående
henførte til formalismen.
I den forstand indskriver jeg mig i en læsepragmatik, der ofte
synes at karakterisere nordisk litteraturforskning, dog ikke i de tilfælde, hvor der er tale om et specifikt teoretisk ærinde, eller i forhold til Knausgård, hvor det genrebestemmende i forholdet mellem
virkelighed og fiktion for én gangs skyld har været dominerende.
I forlængelse af det intentionelle niveau er jeg grundlæggende
af den opfattelse, at litteratur forholder sig til anden litteratur, og
at forfattere i en vis udstrækning skriver sig op imod litterære forgængere. Litteratur skrives nemlig ikke i et vakuum, men ind i en
allerede eksisterende diskurs, hvilket et begreb som intertekstualitet
forsøger at blotlægge.163 Således er det ikke kun i forhold til for-

gængere, at et litterært værk kan forstås, hvad der ellers er Harold
Blooms opfattelse, men således, at en belysning af forholdet mellem forfatter og forgænger kan tilføje en væsentlig brik til vores
tolkning af et værk.
Min tolkning af Min kamp vil tage afsæt i en nærlæsningspraksis,
der i høj grad er inspireret af den formalistiske tradition. For nykritikerne er nærlæsningen en konsekvens af, at man alene interesserer
sig for teksten, og den er derfor helt central i forsøget på at bevæge
sig bort fra tidligere forklaringsmodeller af biografisk, psykologisk
eller historisk karakter, hvor man så på det, der lå udenfor teksten
for at forklare det, der stod i den. Og nærlæsningen blev, som Paul
de Man formulerer det, hurtigt et pædagogisk redskab, hvor de studerende »ikke måtte udsige noget, som ikke kunne finde støtte i en
specifik sprogbrug, der faktisk fandtes i teksten«.164
Den opfattelse af nærlæsningen, som jeg vil tage udgangspunkt i,
er netop den, som Paul de Man sammenfatter: at enhver tolkning af
Min kamp skal kunne begrundes med argumenter fundet i romanen
selv. Således bliver det biografiske i Min kamp kun interessant i det
omfang, det findes og er indskrevet i romanen.
Jeg identificerer – som Jonathan Culler argumenterer for i et essay om nærlæsning med titlen »The Closeness of Close Reading« –
nærlæsning med en form for langsommelig læsning, hvor en given
passage eller formulering påkalder sig særlig opmærksomhed.165
Dernæst vil jeg se nærmere på, hvad der faktisk er på spil i denne
givne passage eller formulering, hvordan det fungerer, og hvordan
det overordnet forholder sig til romanens idé.
Således vil jeg gennem nærlæsninger prøve at nå frem til det,
som J. Hillis Miller kalder det sproglige moment, hvor »sproget
selv træder i forgrunden og bliver problematisk«.166 Disse momenter peger på den grundlæggende paradoksalitet i værket, nemlig
det at Knausgård vil skrive ærligt om sig selv, men må tilpasse sig
romanformen for at kunne gøre det. Dette er Min kamps centrale
paradoks. Og det er lige præcis her – i spændingen, i paradokset –
at det er muligt at tale om litteraritet i forbindelse med romanen.
Derfor bliver de centrale spørgsmål: Hvad det er, jeg vil fokusere
på, og hvorfor, og hvordan jeg vil nå frem til dette.
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Præmissen for Knausgårds selvbiografiske seksbindsværk er, at
Knausgård ved at skrive om sig selv og sit liv er hudløst ærlig og
lægger alt frem. Denne præmis kommer til udtryk både internt og
eksternt: internt ved, at der er navnesammenfald mellem romanens
hovedperson og dens forfatter, og eksternt ved, at Knausgård både i
romanen og i en række interviews i forbindelse med udgivelsen fortæller om, hvordan han i Min kamp har skrevet den uforbeholdne
sandhed om sig selv og sit liv. Således fortæller han i et interview
med vennen og forfatterkollegaen Tore Renberg, at han bestemte
sig for »å gi faen« og »skrive en roman om livet mitt akkurat som
det var«, mens han i bind to af Min kamp skriver, at idéen bag romanen »var å komme så tett på livet mitt som mulig«.167 Og i sjette
bind taler han ligefrem om denne ærlighed som en decideret forpligtelse overfor virkeligheden:
En forfatter kan bare skrive noe bestemt, og det som avgrenser dette noe bestemte, er nettopp forpliktelsene. Min forpliktelse ble til virkeligheten, at det
jeg skrev om virkelighet hadde hendt, at det hadde hendt slik. Det romanens
jeg følte, var det romanens forfatter følte.168
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Overfor denne grundpræmis om ærlighed og en forpligtelse på virkeligheden står det faktum, at Min kamp er et litterært værk, idet
både de enkelte bind og værket som sådan kan læses og er blevet
hyldet som litteratur. Det liv, som Knausgård i udgangspunktet ønsker at beskrive ærligt, bliver dermed sat ind i en litterær ramme
med en fremadskridende fortælling, og hvert bind kan læses som en
afsluttet helhed. Eller, som han selv skriver i bind seks, i forbindelse
med August Kubizeks bog om Hitlers ungdom, og med en formulering, som har givet navn til denne afhandling: »På vakt skal man
være når hendelser former seg til en fortelling, for fortellinger hører litteraturen og ikke livet til«.169 Med andre ord: når vi bevæger
os fra liv til litteratur, bevæger vi os fra det ustrukturerede til det
strukturerede, fra det uplottede til det plottede.
Dermed skabes der, som tidligere nævnt, basis for en spænding i
romanen. Og det er i denne potentielle spænding, at min læsning af
Min kamp tager sit afsæt. For hvad sker der i Knausgårds tilfælde,
når »hendelser former seg til en fortelling«, når nu »fortellinger
hører litteraturen og ikke livet til« for at bruge Knausgårds egne

ord? For i det øjeblik hændelserne bliver til fortællinger og litteratur, må de nødvendigvis også læses og tolkes som litteratur, hvorfor
det bliver et centralt spørgsmål, hvordan denne spænding kommer
til udtryk i romanen.
At tage afsæt i denne potentielle spænding betyder helt konkret,
at jeg i de artikler, som er en del af min afhandling, vil interessere
mig for indre uoverensstemmelser og mislyde i romanen. Det vil
sige, at jeg vil undersøge, om Knausgård nu også gør, hvad han
siger, og om romanen nu også siger det, som vi får at vide, at den
burde sige. Der er ikke tale om kildekritik, hvor jeg vil gennemgå
sandhedsværdien i romanen, som Eivind Tjønneland har sagt er
kritikerens job i forhold til Knausgård.170 I stedet handler det om
tekstinterne spændinger, hvor romanens intentionelle niveau udfordres eller ligefrem undermineres af andre strømninger i romanen.
Disse strømninger kan f.eks. findes i det retoriske og i det narrative,
men også helt konkret i, at romanen siger én ting i et bind, men noget andet i et andet og senere bind. I det følgende vil jeg redegøre
for, hvor jeg i det pragmatiske felt, som jeg tidligere diskuterede,
finder udgangspunkterne for de enkelte artikler.
Således vil jeg i en artikel undersøge Knausgårds forhold til
Proust, som han eksplicit i romanen siger ikke længere har nogen
indflydelse på ham som forfatter, men hvor åbenlyse og vægtige allusioner til På sporet af den tabte tid antyder, at dette ikke er sandt.
Her vil jeg tage udgangspunkt i Harold Blooms tanker om angsten
for indflydelse, som ligger i forlængelse af den litterære dekonstruktion, hvor selve det, at Knausgård potentielt skriver sig op imod
Proust, bliver et udtryk for romanens litteraritet. Diskussionen af
Knausgårds forhold til Proust er baseret på en række nærlæsninger
– inspireret af nykritikken – af centrale episoder, der belyser dette
forhold.
Spørgsmålet om indflydelse vil jeg også tage op i en anden artikel, hvor jeg undersøger, hvilken betydning Geir Angell Øygarden,
hvis bog Bagdad Indigo Knausgård startede sit eget forlag for at
kunne udgive, har haft på Min kamp. Her vil jeg søge efter en form
for spænding i det forhold, at Øygarden, som det også bliver sagt
i romanen, på den ene side er ophavsmand til en væsentlig del af
romanens idémæssige bagtæppe, men på den anden iscenesættes
som en væsentlig karakter i romanen. Her baserer jeg også min
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tolkning på nærlæsning, hvor jeg med inspiration i dekonstruktionen ligeledes vil vise en omvending i forholdet mellem Øygarden
og Knausgård.
I en tredje artikel vil jeg undersøge kontrasten mellem, hvad
Karl Ove tænker, og hvordan han agerer i romanen, mellem tanker
og handling, mellem det indre og det ydre. Denne kontrast tolker
jeg med afsæt i formalismens interesse for tekstinterne spændinger
som en spænding mellem form og indhold. Det er denne kontrast
mellem form og indhold, som Knausgård ønsker at forene, og som
i nogen grad udgør hans kamp. Udgangspunkt for denne tolkning
er en forestilling om, at det alene er i fiktionens form, at det er lykkedes Knausgård at forene konflikten mellem ydre og indre.
Endelig vil jeg i to artikler gå nærmere ind på et par af de mere
kontroversielle episoder i romanen: beskrivelsen af Karl Oves forelskelse i en af sine elever, da han var lærer i Nordnorge, som vi hører
om i bind fire. Desuden beskrivelsen af den anklage om voldtægt,
som bl.a. førte til, at han blev skilt fra Tonje, sin første kone, og
flyttede til Stockholm, hvilket kort omtales i bind to, men beskrives
mere udførligt i slutningen af bind fem. I begge tilfælde undersøger
jeg, om det, som Knausgård forsøger at overbevise os om på handlingsplanet, er troværdigt – ikke i forhold til en given virkelighed,
men i forhold til romanen som sådan. Her vil jeg undersøge, om
der muligvis opstår en spænding i feltet mellem det, som fortælleren udtrykker, og det, hovedpersonen Karl Ove faktisk gør. Dette
er helt i forlængelse af den litterære dekonstruktions opfattelse af,
hvordan en tekst dekonstruerer sig selv.
Ved disse nedslag i Min kamp vil jeg indkredse nogle interne
spændinger i romanen, der peger frem mod det centrale paradoks,
at Knausgård vil skrive ærligt om sig selv, men alene kan gøre det
i romanform, hvorved der åbnes for en diskussion af litterariteten
i seksbindsværket. Ikke sådan at forstå, at en spænding eller et
paradoks i romanen alene bliver et udtryk for litterariteten, men
sådan, at det er gennem disse spændinger, hvilket jeg vil nå frem
til med udgangspunkt i min pragmatiske tilgang til den formalistiske tradition, at vi kan nærme os spørgsmålet om, hvad der konstituerer Min kamp som litteratur og som et litterært værk. Dette
til trods for, at ethvert forsøg på at diskutere litteraritet udfordres
af begrebets egen modstand mod endelige og konkluderende svar.

Selv om de fem artikler set isoleret er fem forskellige nedslag i
romanen, er det mit håb, at de tilsammen vil udgøre et større ræsonnement omkring Min kamp om nødvendigheden af at læse romanen som litteratur. Her håber jeg at kunne vise, at Min kamp er
litteratur, der hele tiden tematiserer sin egen litteraritet og indskriver sig i en litterær kanon, og at det lige netop er det, der gør romanen interessant og væsentlig.
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Knausgård og litterariteten
En diskussion af analyserne af Min kamp

I

De fem artikler, som tilsammen udgør grundlaget for denne afhandling, viser, hvor frugtbart det er at beskæftige sig med et
spørgsmål om litteraritet i forhold til Min kamp, og at en læsning
af seksbindsværket som roman derfor udgør en vigtig og manglende brik i den hidtidige forskning omkring Knausgård.
Artiklerne behandler hver især forskellige aspekter ved Min
kamp. Men trods deres forskellige udgangspunkt kredser de alle
om den samme spænding i romanen. Det er en spænding, der handler om selve romanens udgangspunkt. Knausgård vil skrive ærligt
om sig selv og sit eget liv, men for at kunne det og skabe den følelse
af nærvær, som er nødvendig, hvis ærligheden skal fremstå overbevisende, er han nødt til at gøre det i romanens form og ved at gøre
brug af fiktionens virkemidler.
Det er i denne spænding, at litterariteten – eller romanens centrale paradoks, som jeg også kalder det i flere af artiklerne – kommer til udtryk. Det er her, det bliver tydeligt, at Min kamp ikke blot
skal læses som en selvbiografisk roman eller som autofiktion, men
som en roman, der påkalder sig en læsning af, hvad det er, der gør
den til litteratur.
Denne diskussion vender jeg tilbage til ved at placere mine artikler i forhold til den eksisterende forskning og i forhold til det
begreb om litteraritet, som jeg tidligere opstillede. Men først vil jeg
gennemgå artiklerne en for en. For selv om de alle kredser om romanens centrale paradoks, er det ikke alene konklusionen, der er
interessant, men i lige så høj grad vejen frem til denne konklusion.
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I den første af mine artikler handler det om Knausgårds forhold til sine fædre: først og fremmest til sin litterære far, sin
litterære forgænger, som jeg identificerer som Marcel Proust,
og dernæst om hans forhold til sin biologiske far, som det fremstilles i romanen. Udgangspunktet for artiklen er en formodning om,
at Knausgårds forhold til de to fædre måske nok er af forskellig art,
men ikke forskellige af væsen. Denne formodning kommer også til
udtryk i titlen på artiklen: »Som far, så søn. Om fædre, sønner og
litterær indflydelse i Karl Ove Knausgårds Min kamp«.171
Det er Harold Blooms teori om angsten for indflydelse, der er
artiklens teoretiske grundlag. Som kort omtalt i mit metodologiske
afsnit mener Bloom, at forfattere altid skriver sig op imod litterære
forgængere, som de forsøger at overgå. Således bestemmer Bloom
forholdet mellem to forfattere som en kappestrid, en agon, som han
kalder det, hvor den unge forfatter fejllæser sin forgænger med det
formål at overgå ham og blive indskrevet i kanon, da længslen efter
udødelighed og ønsket om at overgå sin forgænger er drivkraften
for enhver stærk forfatter.
Dermed ligger den form for indflydelse, som Bloom taler om,
langt fra en mere traditionel opfattelse af litterær indflydelse, som
går på, at forfattere kan vælge at lade sig inspirere af et bestemt stilistisk træk eller en bestemt tematik. Det, Bloom taler om, er netop
angsten for indflydelse, som ikke gør den nye forfatter mindre original, men udtrykker en fortsat kamp mod en forgænger. Det er i
sidste instans denne kamp, der kan gøre ham eller hende til en stærk
forfatter, som selv opnår en plads i kanon.
For mig er der ingen tvivl om, at Marcel Proust er den forfatter,
som Knausgård skriver sig op i mod. Synspunktet bekræftes også
af tidligere kommentatorer som Arne Melberg, Poul Behrendt, Ane
Farsethås og Thomas Bredsdorff, der alle har påpeget et forhold
mellem de to. Men hvad dette forhold mellem Min kamp og Prousts
På sporet af den tabte tid egentlig betyder, har ingen givet en udførlig analyse af, ligesom ingen er gået ind i en systematisk diskussion
af, hvilke konsekvenser dette har for romanen.172
I artiklen viser jeg, at Knausgård skriver sig op i mod Proust i
en episode, hvor han giver sin version af den berømte scene i På
sporet af den tabte tid, hvor Marcel dypper en Madeleinekage i en
kop lindete og rammes af erindringen om sommerferierne hos sin
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tante i Combray. Hos Knausgård er det dog ikke smagssansen, der
åbner sluserne til erindringen om barndommen, men synssansen,
idet Karl Ove – med hvilket navn jeg refererer til hovedpersonen og
fortælleren i romanen for at adskille ham fra forfatteren Knausgård
– en dag i sit arbejdsrum i Stockholm i parketgulvet ser et kristusansigt, der får ham til at mindes en bestemt episode i barndommen.
I min tolkning af Min kamp viser jeg, hvordan Knausgård umiddelbart forsøger at revidere Proust på to punkter. Det første handler
om erindringens forhold til sanserne, mens det andet handler om, at
Knausgård i forhold til Proust vender kausaliteten om. Hos Proust
fører årsagen, Madeleinekagen dyppet i lindete, til virkningen, som
er erindringen om somrene, mens det hos Knausgård forholder sig
omvendt, idet vi hører om erindringen, før vi flere hundrede sider
senere hører om årsagen: Det ansigt, han ser i gulvet i sit arbejdsrum i Stockholm.
Denne revision er dog kun tilsyneladende, eftersom episoden
med ansigtet i gulvet alligevel ikke er den katalysator for Min
kamp, som den umiddelbart fremstår som. I stedet er det en erindring i en erindring, gennem hvilken Knausgård vil give indtryk af,
at han med sit erindringsværk skriver sig op imod Proust og forsøger at skabe sig sin egen plads i kanon. Og at Knausgård faktisk
iscenesætter Min kamp på en sådan måde, at det virker som om, at
han skriver sig op imod Proust, kan udledes af, at han flere steder i
romanen viser, at han faktisk er særdeles godt bekendt med Bloom
og hans teori om litterær indflydelse.
Dermed er vi nået frem til diskussionen af, hvordan litterariteten kommer til udtryk i forholdet mellem Knausgård og Proust. For
idet Knausgård bevidst forsøger at iscenesætte et opgør med Proust
som udgangspunkt for hele romanen, viser han, at han faktisk har
brug for Proust som en stærk forgænger for at legitimere sit eget
litterære projekt. Så det, der egentlig skulle vise, at han kontrollerer
angsten for indflydelse fra Proust, bliver i stedet et udtryk for, hvor
stærk denne angst egentlig er. Det skaber et paradoks, som jeg i artiklen udtrykker på følgende måde:
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Og det er lige her paradokset i første bind af Min kamp befinder sig: at
Knausgård som en forfatter, der skriver om sit eget liv på den ene side har
brug for at begrænse indflydelsen fra Proust, men på den anden side har

brug for Proust som en stærk forgænger for, at hans forsøg skal have nogen
litterær vægt.173

Som konklusion på denne del af artiklen slår jeg fast, at det er i
dette paradoks, at Knausgårds revision af Proust – set i forhold til
Blooms teori om angsten for indflydelse – finder sted. Og at det er
her, han viser, at han er en stærk forfatter med ambitioner om at
blive opfattet som en af de største af de største.
I artiklens anden del analyserer jeg Karl Oves forhold til sin far,
som det kommer til udtryk i romanen. I en nærlæsning af centrale
episoder i første bind – bl.a. den lange rengøring af farmorens hus
efter farens død – viser jeg, hvordan Karl Ove fremskriver en revision af faren, som er helt på linje med revisionen af Proust: at det
ikke alene er som forfatter, at Knausgård har brug for at vise, at han
kan overgå sin litterære forgænger, men at han også helt konkret
har behov for at vise, at han kan overgå sin far, som tidligt i romanen fremstilles som en slags gammeltestamentlig Gud. Dermed bliver det tydeligt, at første bind af Min kamp er en roman, der i særlig
grad tematiserer forholdet mellem far og søn, både på et konkret
og på et mere overordnet niveau.
I min anden artikel fortsætter jeg diskussionen af indflydelse i forhold til Min kamp, nu i forholdet mellem Knausgård og Geir Angell
Øygarden. Han er både helt central i romanen som karakter, idet han
er Karl Oves bedste ven, efter at denne er flyttet til Sverige, og som
ophavsmand til en markant del af romanens idémæssige bagtæppe.
Artiklen, som kort og godt hedder »Forfatteren og sociologen«,
består af fire nedslag, der tilsammen giver et billede af det komplicerede forhold mellem Knausgård og Øygarden. Til forskel fra den
første artikel gør jeg ikke brug af en bestemt teori til at undersøge
forholdet mellem de to, men viser gennem en række nærlæsninger,
hvor jeg inddrager forskellige teoretiske perspektiver, hvorfor det
er så væsentligt at få forholdet mellem de to belyst.
Første nedslag handler om, hvordan forholdet mellem Karl Ove
og Geir Angell som romankarakterer fremstilles i Min kamp. Her
antyder jeg kort, at forholdet mellem dem kan opfattes som et forhold mellem en etiker og en æstetiker i Kierkegaards forstand, inden jeg fokuserer på, at Karl Ove som fortæller beskriver sit første
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møde med Geir, som var der tale om en forelskelse. Med udgangspunkt i denne bestemmelse bliver det med Eve Kosofsky Sedgwick
muligt at karakterisere venskabet mellem dem som et venskab af
den type, som Sedgwick har identificeret som et gennemgående topos i engelsk litteratur, og som baserer sig på det, hun kalder for
homosocialt begær.
Det er også med udgangspunkt i Sedgwick, at jeg videre i analysen af Karl Ove og Geir som romankarakterer undersøger, hvordan
de indgår i et triangulært forhold med Linda, Karl Oves svenske
kone. I dette trekantsforhold står Geir for det dybe og det inderlige, mens Linda repræsenterer seksualiteten. Geir og Linda repræsenterer i romanen hver sin pol, hvor han er hovedet, mens hun er
kroppen, og dermed udspiller der sig også mellem dem en kamp
om Karl Oves gunst.
I artiklens andet nedslag går jeg et skridt videre i analysen af
venskabet mellem Øygarden og Knausgård. Efter først at have vist,
hvordan dele af kulturkritikken og litteratursynet i Min kamp synes inspireret af tankerne i Øygardens første bog, Den brukne ne
ses estetikk, viser jeg helt specifikt, hvordan en diskussion med Geir
Angell på en bar i Stockholm, som beskrives i bind to, fører frem til
det opgør med fiktionen, som Knausgård i romanen gerne vil have
os til at tro er udgangspunktet for projektet som sådant.
Dette er – akkurat som vi så det med hensyn til Knausgårds forhold til Proust – en del af en iscenesættelse, der munder ud i et kendt
litterært topos, hvor vi bag flere af de helt store forfattere ofte finder en tænker eller filosof, tænk blot på Proust og Henri Bergson.
På den måde bliver fremstillingen af Geir Angell som en af de væsentligste inspirationskilder bag hele tankegodset i romanen endnu
et forsøg på fra Knausgårds side at indskrive sig i kanon blandt de
største af de største.
Tredje nedslag handler om forholdet mellem Min kamp og Øygardens Bagdad Indigo, som Knausgård i sin roman ikke alene
hylder som en fantastisk bog, men som han ligefrem grundlægger
sit eget forlag for at udgive, da Øygarden ikke kunne finde noget.
I min analyse af forholdet mellem de to bøger lægger jeg ud med
at se nærmere på den opfattelse af døden, som kommer til udtryk i
Bagdad Indigo, der er en bog, der handler om, hvordan Øygarden
under Irakkrigen i 2003 meldte sig som levende skjold for som so-

ciolog at studere krigen indefra. Her beskriver jeg, hvordan Øygarden forudsætter to former for død: den, som vi møder i fiktionen,
og den, som normalt holdes skjult for os i vores nordiske velfærdssamfund. Og det er præcis de to former for død, som vi også hører
om på allerførste side af Min kamp.
Med Irakkrigen oplever Øygarden i Bagdad en meningsfortætning, som forener de to former for død. I Min kamp lykkes det tilsyneladende også Knausgård at forene disse to i slutningen af bind et,
hvor han fortæller om, hvordan han endnu engang besøger kapellet, hvor liget af hans far befinder sig. Det er netop denne forening,
der gør, at første bind af Min kamp bliver en roman. Det er her en
afgørende pointe, at dette andet besøg i kapellet ifølge Knausgård
selv er ren og skær fiktion. Det peger på en form for litteraritet, som
jeg i artiklen udtrykker på følgende måde:
For Knausgård er fiktionen den eneste måde han kan nå den meningsfortætning, som vi hører om i Bagdad Indigo. For Knausgård er forfatter, ikke
sociolog, og for ham kan virkeligheden kun nås gennem fiktion.[…] Således
danner den opfattelse af døden, som hos Knausgård udvikles sideløbende
med Øygardens, udgangspunkt for litterariteten og hele det centrale paradoks, som Min kamp kredser om, nemlig, hvordan han vil skrive ærligt om
sig selv, men kun kan gøre det i romanens form.174

Artiklen slutter med, at jeg i fjerde og sidste nedslag kortlægger,
hvordan magtforholdet mellem Knausgård og Øygarden ændres,
idet læreren bliver elev, og eleven bliver lærer. Det kommer til udtryk, da Knausgård udgiver Bagdad Indigo og bogstaveligt talt bliver indskrevet som en slags medforfatter, der står som en garant for
det litterære aspekt ved Øygardens bog.
Min tredje artikel i rækken handler om upålidelighed og dissonans
i Min kamp. Her fokuserer jeg især på fjerde bind, som handler om
den 18–årige Karl Oves tid som lærer i en lille nordnorsk by. Artiklen har jeg med et citat fra Knausgård valgt at kalde »Forpligtet
på virkeligheden?«, men hvor det af mig tilføjede spørgsmålstegn
antyder, at jeg stiller mig tvivlende over for den hudløse ærlighed,
som Knausgård ellers postulerer er udgangspunktet for hele romanværket.
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I indledningen pointerer jeg, at Knausgård i bind seks, hvor han
ser tilbage på de øvrige bind, indrømmer, at han ikke har været
ærlig i bind fire. Herefter viser jeg, hvordan spørgsmålet om hukommelse og Karl Oves påstand om, at han drak så meget på det
tidspunkt, at han ofte fik hukommelsestab, står som et centralt
tema i dette fjerde bind. Denne tematisering af hukommelsestabet
er særdeles interessant, da det netop er i fjerde bind, at vi kan følge
en historie, som ligger tæt op ad den, som Knausgård fortalte i sin
debutroman Ute av verden. Det er historien om en ung mand, der
er lærer i en nordnorsk by, hvor han har en affære med en kun 13–
årig elev. Men i den version, som vi får fortalt i Min kamp, har Karl
Ove ikke nogen affære med en elev, selv om vi i fortællingen tydeligt
fornemmer, at han er forelsket i den 13–årige Andrea.
Dernæst viser jeg, hvordan Knausgård i sin beskrivelse af tiden
i Nordnorge både tematisk og stilmæssigt alluderer til Knut Hamsuns Pan, og at den 18-årige Karl Ove ligefrem ser sig selv som inkarnationen af Hamsuns løjtnant Glahn. Men hvor vi i Pan har at
gøre med en klassisk upålidelig fortæller, er det ikke muligt at finde
samme upålidelighed i Min kamp. I stedet introducerer jeg i fjerde
bind det, jeg kalder dissonans, og som betegner en forskel mellem
det oplevende og det fortællende jeg.
Dissonansen ses ved, at fortællerens forsikringer om, at han aldrig
var forelsket i Andrea, modsiges af det oplevende jeg – altså den 18–
årige Karl Ove – som tydeligvis begærer den 13-årige Andrea, som
indgår i en af hans erotiske drømme. Der er ikke noget, der kvalificerer hverken den ene eller den anden udlægning af, om han faktisk
var forelsket i hende eller ej. Begge eksisterer side om side i romanen
som en dissonans, der skaber en spænding i hele fortællingen.
At Knausgård er bevidst om, at der findes en sådan dissonans
i romanen, og at han måske skylder os en forklaring på, hvad der
faktisk skete dengang i det nordnorske, kommer for en dag, da han
pludselig i bind fire begynder at diskutere debutromanen Ute av
verden. Det kommer også til udtryk i slutningen af fjerde bind, hvor
vi oplever en forløsning på et begær, som ifølge fortælleren slet ikke
eksisterer. For Karl Oves seksuelle debut i et telt på Roskildefestivalen er samtidig en forløsning af det begær efter Andrea, som vi
fornemmer har ligget lige under overfladen.
Gennem en analyse af den implicitte indrømmelse af dissonans

i romanen og af, at den divergerende stemme når en kulmination,
argumenterer jeg for, at Knausgård mest af alt er en romanforfatter,
som vil skrive en god, logisk og velkomponeret roman. Det leder
mig i artiklen frem til følgende konklusion:
Der er meget, der peger på, at den historie, som vi kan læse om i bind fire
om tiden i Nordnorge, ikke er hele sandheden, og at der var mere end blot
ømhed mellem Karl Ove og den mindreårige Andrea, der som en monsteragtig dæmon stadig spøger i hans indre. Men præcis, hvad der skete får vi nok
aldrig at vide. Og det er netop pointen. For det er lige her, at vi finder det, der
gør Min kamp til litteratur: romanens dirrende romanagtighed, spændingen,
litterariteten.175

Således er vi igen fremme ved spørgsmålet om litteraritet i romanen med det centrale paradoks, som jeg også identificerede i de to
foregående artikler: at Knausgård vil skrive hudløst ærligt om sit
eget liv, men kun kan gøre det i romanens form og med fiktionens
virkemidler. Og her ser vi altså, hvordan romanen ind imellem tager
over, når den virkelighed, som Knausgård har sat sig for at han vil
fortælle om, ikke slår til.
I min fjerde artikel tager jeg et skridt længere hen mod en helhedstolkning end i de forgående tre artikler og viser, hvordan det i Min
kamp er muligt at identificere en eksistentialistisk tankegang, der
har sit udspring hos Kierkegaard. Denne tankegang kommer bl.a.
til udtryk i den udvikling, som vi kan iagttage fra første til sidste
bind, og som viser, at Knausgård gerne vil fremstille sig selv som en,
der tidligere var æstetiker, men nu er etiker. I den forbindelse er det
interessant, at Knausgård tilsyneladende har et noget overfladisk
kendskab til Kierkegaard, som hovedsageligt består i, hvad man
kan finde i de fleste skolebogsintroduktioner til den danske filosof.
Følgelig er det denne banale udlægning af Kierkegaard, som jeg i
artiklen diskuterer i forhold til seksbindsværket.
Første del af artiklen tager udgangspunkt i et essay om tragedien
i Norge d. 22. juli, og om gerningsmanden Anders Behring Breivik, som Knausgård skrev, efter at det sjette og sidste bind af Min
kamp var publiceret.176 I min analyse af dette essay viser jeg, hvordan Knausgård – som en anden Anti–Climacus fra Kierkegaards
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Sygdommen til Døden – forsøger at diagnosticere Breivik ud fra et
tankesæt, der står i gæld til Kierkegaards eksistensfilosofi. Breivik
er i Knausgårds optik en æstetiker, der lider af den fortvivlelse, som
Kierkegaard kalder »Indesluttethed«, og som ligger tæt op ad det
dæmoniske.
Akkurat som var der tale om et af Kierkegaards skrifter, kontrasterer Knausgård i essayet det æstetiske med det etiske. Men hvor
denne kontrastering hos Kierkegaard ofte er af mere eksplicit karakter, er den hos Knausgård implicit. Den etiker, som Knausgård
sammenligner Breivik med, er netop ham selv, idet han forudsætter,
at vi som læsere ved, hvem han er, og hvad han er gået igennem,
hvad vi bl.a. ser, når han i essayet argumenterer med udgangspunkt
i sit eget liv og sin etos.
Det er med afsæt i, at vi læsere har fulgt hans kamp i Min kamp,
at Knausgård i essayet kan forudsætte, at vi opfatter ham som etiker.177 For i Min kamp er det muligt at tale om et før og efter, som
handler om det etiske valg, som Karl Ove har truffet, og som hænger sammen med, at han flyttede til Sverige og mødte sin nuværende kone Linda. I analysen viser jeg, hvordan han forsøger at give
indtryk af, at han har lært af sine fejltagelser, at han har valgt sig
selv og det familieliv, han nu lever, og at hans tidligere jeg, som vi
kan læse om gennem hele romanen, hele tiden har peget i den retning. Det er, hævder jeg, årsagen til, at vi som læsere tilgiver Karl
Oves mange fejl og mangler, som vi hører om, fordi vi læser om
en mand, der er på vej til at blive sig selv som en etiker i kierke
gaardsk forstand.
I denne tolkning af udviklingen fra det æstetiske til det etiske
spiller romanens slutning en central rolle, da det er her, at vi finder
det endelige valg. For den dualitet, som stadig findes i Karl Oves liv,
og som handler om, at han er splittet mellem det at være forfatter
og familiefar, bliver her ophævet, i hvert fald rent symbolsk, idet
Karl Ove skriver, at han ikke længere er forfatter, hvad der således
bliver kulminationen på rejsen frem mod det etiske.
Som også i min første og anden artikel viser jeg i min fjerde artikels sidste del, at den eksistentialistiske udvikling, som skildres
gennem de seks bind, er en del af en litterær iscenesættelse. Gennem
nærlæsninger af en række episoder, der alle handler om utroskab
og alkohol, bliver det nemlig muligt at identificere det, der dekon-

struerer denne iscenesatte, eksistentialistiske fortælling. Også her
identificerer jeg en spænding, der peger frem mod et centralt paradoks, og som handler om, at Karl Ove på den ene side hævder, at
han har valgt sig selv og taget skridtet mod det etiske, mens vi på
den anden side hører, at konsekvenserne af dette valg er, at han ikke
kan være ærlig. For i starten af romanen siger han, at han kun er
ærlig, når han drikker, mens vi samtidig hører, at han har været tæt
på at være Linda utro, mens han var fuld, hvad der således udgør
en trussel mod det, han hævder er hans etiske valg:
Dette er selvfølgelig et paradoks, der ikke løses, men som understreger, at
Min kamp først og fremmest er en roman, som forsøger at portrættere en
rejse frem mod det etiske. Og samtidig er det det paradoksale ved denne
rejse, der gør det til litteratur.178

Konklusionen på artiklen bliver derfor, at Min kamp skildrer en
udvikling frem mod det eksistentialistiske, men at denne udvikling
alene kan eksistere i romanens form.
I femte og sidste artikel lægger jeg ud med at analysere beskrivelsen
af døden, som vi møder den på de allerførste sider i første bind af
Min kamp. Knausgård begynder sin roman med at beskrive, hvad
der sker med kroppen, når døden sætter ind, og jeg viser, hvordan
denne beskrivelse tematiserer en konflikt mellem indhold og form,
mellem den faktiske død og beskrivelsen af den.
Denne konflikt mellem form og indhold viser jeg dernæst også
er det, der ligger bag, når Knausgård efterfølgende beskriver, hvordan vi i vores moderne samfund møder to inkompatible opfattelser
af døden. På den ene side forsøger vi at skjule døden og de døde
kroppe i kældre, lighuse og mørke biler, mens vi på den anden side
ikke kan undgå døden i medierne og fiktionens verden. Her hævder
jeg, at denne konflikt mellem de to former for død peger frem mod
en central bestræbelse i Min kamp, som handler om, at Knausgård
vil forsøge at forene form og indhold, kunsten og livet.
Det er denne bestræbelse, som jeg eftersporer i resten af artiklen. I første omgang analyserer jeg en af de væsentligste episoder
i romanen, hvor Karl Ove sidder og iagttager sit eget spejlbillede
i vinduet, mens han skriver de ord, som vi læser. Også her skabes
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der en konflikt, i første omgang mellem det indre og det ydre, mellem Karl Oves tanker og refleksionen i vinduet, som også viser sig
at være en konflikt mellem form og indhold. Via en omvej omkring
Walter Benjamin bliver det tydeligt, at denne konflikt har et metalitterært islæt, da Knausgård med sin roman forsøger at finde et indhold ved at skrive om sit liv i den allerede eksisterende form, som
romangenren repræsenterer.
Med dette udgangspunkt inddrager jeg Paul de Man og hans
tanker i essayet »Autobiography as De-facement« fra 1979, hvor
jeg med udgangspunkt i romanen sandsynliggør, at Knausgård er
bekendt med de Mans tanker. For ved at ville finde et indhold til
en allerede eksisterende form, bekræfter Knausgård i nogen grad
de Mans forestilling om, at det ikke alene er livet, der producerer
selvbiografien, men at også selvbiografien kan producere livet. Ikke
sådan at forstå, at Knausgård er enig med de Man, men snarere sådan, at han ved at tage de Man på ordet forsøger at skrive sig ud af
poststrukturalismens og dekonstruktionens opfattelse af, at verden
er sprogligt struktureret.
I artiklens sidste halvdel illustrerer jeg, hvordan Knausgård ved
at forsøge at skrive sig ud af dette kan hævde, at det faktisk lykkes ham at forene form og indhold. Indledningsvis analyserer jeg
derfor, hvordan han fremstiller opfattelsen af poststrukturalismen i
sin roman, hvor han hævder, at han altid har følt, at der måtte være
en udvej, og har længes efter at bryde ud af sprogets fængsel, og at
denne følelse og længsel er den direkte årsag til, at han er blevet forfatter. Men i analysen viser jeg, hvordan han i sit forsøg på at skrive
dette andet frem samtidig fjerner sig fra det og dermed bekræfter
det poststrukturalistiske sprogsyn. Alligevel forbinder denne længsel de to former for død, som han også talte om på romanens første
side. Således forsøger han i sidste del at forene to former for død,
idet han endnu engang her tematiserer døden.
I romanen hører vi, hvordan Karl Ove ser liget af sin far to gange
i et kapel i Kristiansand, og i artiklen viser jeg, hvordan disse to er
markant forskellige. Ved første besøg i kapellet er farens krop netop
en krop som er ren form, og Karl Ove må tænke sig til et indhold,
hvad der ligger i forlængelse af, at han aldrig har kunnet læse faren.
Men anden gang, han træder ind i kapellet, er markant anderledes:

Nu er døden ikke længere noget højtragende, der først beskrives nøgternt og
anatomisk, og siden ved hjælp af nogle af lægekunstens mest poetiske og
metaforiske navne. Og døden er heller ikke noget, der opfattes som adskilt i
form og indhold, som skaber en ›modsetning mellem vår forestilling om døden og døden slik den egentlig arter sig.‹ I stedet er modsætningen ophævet. De to former for død smelter sammen. Og døden fremstår som prosaisk,
banal og frygtelig almindelig.179

Således fremstår det i romanen som om, at projektet er lykkedes.
Men der er selvfølgelig tale om en illusion. Og i min analyse af
denne episode, som udgør slutningen på første bind, bliver det tydeligt, at det kun er via de sproglige sammenligninger, at foreningen finder sted, hvorved beskrivelsen i stedet peger på en vending
bort fra døden, som den faktisk er. Eller som jeg skriver i artiklen:
»For alene i fiktionen kan han [Knausgård] skabe illusionen om, at
form og indhold faktisk kan smelte sammen«.180 Det er altså kun i
sproget, at foreningen kan finde sted, hvad der understreges ved, at
beskrivelsen af andet besøg i kapellet er ren fiktion.
At det kun er i fiktionens verden, at en sådan forening kan ske,
betyder dog ikke, at forsøget er mislykkedes. For i sit forsøg på at
forene form og indhold skaber Knausgård en række spændinger og
brud i romanen, som alle peger frem mod det centrale paradoks.
Men selv om Knausgård må ty til fiktion, lykkes det for ham at skrive en roman, der i det store hele faktisk handler om hans eget liv.

III

I afhandlingen argumenterer jeg for, at Karl Ove Knausgårds Min kamp bør læses som en roman, der udfordrer
romangenren, som vi kender den. Dermed indskriver
Knausgård sig i forlængelse af den måske nok væsentligste tradition fra det tyvende århundredes romankunst, hvor forfattere netop
har forsøgt at udfordre og gøre op med romanen som sådan. Disse mangeartede opgør – som bl.a. tæller værker af forfattere som
Proust, Joyce og Thomas Mann – har både handlet om det form- og
indholdsmæssige ved romanen. Fælles for disse opgør er, at de alle
har fundet sted inden for rammerne af romanen.
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Således har jeg vist, hvordan der i Knausgårds tilfælde er tale
om en udfordring, som tager afsæt i genren selv, når han forsøger
at gøre op med det opdigtede, med fiktionen og med fortællingen
i romanen. Han skærper den udfordring, som allerede findes i romangenren, hvad der gør det umuligt at ignorere ham som forfatter. På den måde udvider Knausgård grænserne for, hvad en roman
er, og hvad den kan bruges til. Og som al god litteratur stritter Min
kamp da også i alle mulige retninger. Den udfordrer, modsætter
sig entydige definitioner og stiller langt flere spørgsmål, end den
besvarer.
Denne tolkning af Knausgård er i tydelig opposition til størstedelen af den hidtidige forskning omkring romanen, som har handlet om forholdet mellem fiktion og virkelighed. Det, at Knausgård
skriver om sit eget liv i romanform, er blevet opfattet som en decideret afsked med romangenren som sådan. Forudsætningen er
et romanbegreb, der handler om, at romaner først og fremmest er
fiktion, hvorfor værker af forfatterne, der skriver om deres eget liv,
ikke kan være romaner.
Kaster vi et blik på romanens historie i det tyvende århundrede,
er det, at forfattere skriver om sig selv, på ingen måde enestående.
Her står Proust vel som det primære eksempel, idet ingen vel vil
hævde, at På sporet af den tabte tid ikke er en roman. Også Strindberg er i en nordisk sammenhæng værd at nævne, men vi behøver
ikke at gå så langt tilbage, vi kan blot tænke på de nordiske forfattere, der slog i gennem i 1970’erne, og som i stor udstrækning
skrev selvbiografiske romaner. Et yderligere argument finder vi hos
Georg Lukács, der jo fremførte, at den moderne roman »i sin essens
er biografisk«, hvad der betyder, at det selvbiografiske ifølge Lukács
altid er indskrevet i romangenren.181
De fem artikler, som udgør grundlaget for denne afhandling, viser samlet set, hvordan Knausgård indskriver sig i en litterær tradition, der ligger i forlængelse af modernismen. Det gør de ved, at de
hver især identificerer det, jeg kalder romanens centrale paradoks,
som kommer til udtryk på forskellige niveauer i romanen. Det er
dette centrale paradoks, der peger frem mod litterariteten i romanen: det, at Knausgård vil skrive ærligt om sig selv og sit eget liv,
men som romanforfatter er nødt til at gøre det i romanens form og
ved at gøre brug af fiktionens virkemidler. Ikke sådan at forstå, at

det centrale paradoks nødvendigvis er identisk med litterariteten,
men sådan, at det alene er gennem paradokset, at vi kan nå frem
til litterariteten.
I dette lys udgør artiklerne et hele, der giver indblik i, hvad det
er, der er på spil i romanen, og de tager en problemstilling op, som
kun i meget begrænset omfang er blevet diskuteret i den hidtidige
forskning om Min kamp. Gennem nedslag på centrale punkter i
romanen nærmer jeg mig den umådelige mængde stof, som de seks
bind tilsammen udgør, hvilket betyder, at artiklerne ikke skal ses
som en konklusion, men snarere som en begyndelse på en ny forståelse af romanen.
Nedslagene i romanen tager alle afsæt i en tilsyneladende spænding, som i flere tilfælde handler om en modsætning mellem, hvad
vi eksplicit får fortalt, og hvad der implicit kommer til udtryk i romanen. Et eksempel på det ser vi, når Knausgård på den ene side
hævder, at Proust ikke længere betyder noget for ham som forfatter, mens han få sider senere alluderer til en af de mest ikoniske
episoder fra På sporet af den tabte tid. Som et andet eksempel kan
nævnes, at vi på den ene side hører, at Karl Ove aldrig kunne finde
på at være Linda utro, og på den anden lidt henkastet får at vide,
at han faktisk havde en intention om at være netop det.
Denne tilgang, hvor jeg tager udgangspunkt i en tilsyneladende
spænding, er det, som jeg tidligere karakteriserede som en dekonstruktiv overbygning på den nykritiske nærlæsning. Jeg opfatter
ikke, hvilket ellers er tilfældet hos nykritikerne, det litterære værk
som en enhed, hvor alle interne spændinger opløses i en formmæssig syntese. I stedet mener jeg med Paul de Man og dekonstruktionen, at der altid findes en understrøm i det litterære værk, og at den
spænding, jeg i de enkelte artikler tager udgangspunkt i, peger på
en implicit bevidsthed om denne understrøm.
Det er det, der kommer til udtryk, når jeg f.eks. i den tredje artikel identificerer en dissonans i romanen, som bl.a. viser sig i slutningen af fjerde bind, hvor det begær, som fortælleren ellers hævder
ikke eksisterer, kulminerer i teltet på Roskilde-festivalen. Og det er
det, der kommer til udtryk, når jeg i fjerde artikel gennem nærlæsninger af beskrivelserne af utroskab og alkohol viser, hvordan disse
underminerer den iscenesættelse af det etiske, som ellers danner en
rød tråd gennem alle seks bind.
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Når afhandlingens fem artikler læses samlet, bliver det tydeligt,
hvordan de komplementerer hinanden. Hver enkelt artikel tager fat
i et enkelt aspekt, som videreudvikles og uddybes i den næste. Det
starter med Knausgårds forhold til Proust, altså om indflydelsen
fra en vigtig forgænger, der befinder sig uden for værket. Den næste artikel handler om indflydelsen fra en karakter, Geir Angell Øygarden, der befinder sig inden for værket. Dernæst er det forholdet
mellem Knausgård som person og karakter, der står i centrum, og
samme interesse fører i fjerde artikel til en helhedstolkning af Min
kamp med udgangspunkt i Kierkegaards begreb om det etiske. På
den måde er der altså tale om en udvikling, som skridt for skridt
peger frem mod en dybere forståelse af litterariteten i Min kamp,
som den kommer til udtryk på forskellige niveauer i romanen.
At jeg i to af artiklerne i særlig grad interesser mig for, hvad
der har influeret Knausgård, er et udtryk for, at jeg mener, at litteratur ikke opstår og skal tolkes kontekstløst, hvad man godt kan
få indtryk af hos nykritikkerne. Den ene af artiklerne handler om
litterær indflydelse med udgangspunkt i Harold Blooms teori om
angsten for indflydelse, mens den anden handler om det idémæssige grundlag for Min kamp. Disse to artikler kan ses som første
skridt til en kortlægning af Knausgårds inspiration og påvirkninger. Denne afhandling må derfor gerne ses som en invitation til at
fortsætte denne bestemmelse af hvem og hvad, der har påvirket
Knausgård.
Det begreb om litteraritet, jeg i de fem artikler tager udgangspunkt i, bestemte jeg tidligere som en kritisk praksis, som udfordrer
ethvert forsøg på at svare på, hvad der konstituerer det litterære
værk. Begrebet er eklektisk i den forstand, at det har sit udgangspunkt i summen af en række erkendelser omkring det litterære, som
er formuleret inden for den formalistiske tradition, samt i de nyere
forsøg på at genetablere forestillingen om det særegent litterære,
som blev formuleret af bl.a. Jonathan Culler og Terry Eagleton.
I de fem artikler kommer denne kritiske praksis bl.a. til udtryk i Knausgårds afsøgning af romanens grænser og erkendelse
af, at han ikke kan undslippe romanens formkrav. Endnu tydeligere kommer denne litteraritetens kritiske praksis til udtryk i min
tolkning af romanen, eftersom artiklerne samlet viser, at litteraritet ikke er et statisk begreb, som entydigt lader sig identificere

i romanen, men noget, der eksisterer på flere forskellige niveauer.
Det er det, som jeg påviser i de enkelte læsninger, hvor litterariteten sættes i spil i romanens mange spændinger, modstrømme og
modsætninger.
Selvfølgelig er det ikke uproblematisk at tale om litteraritet i
dag, heller ikke med et begreb, der som her, modsætter sig enhver
endelig definition. For på den ene side står man i fare for at havne i
den form for essentialisme, som der indenfor litteraturvidenskaben
er blevet gjort op med i de seneste årtier, og på den anden står man
i fare for at blive fanget i subjektivitetens relativisme. Begge dele
forsøger jeg at beskytte mig mod ved at centrere artiklerne omkring
en række nærlæsninger, som bliver en slags pejlemærker, hvor min
tolkning af Knausgård må stå sin prøve.
Således er hver af mine tolkninger af Knausgård at opfatte som
en opfordring til andre om at gå ind og forholde sig til dem, kritisere dem og stille spørgsmålstegn ved dem. For det er i hver enkelt
nærlæsning, at fundamentet for min tolkning af Knausgård skal
findes, og i det øjeblik, man forholder sig kritisk til dem, starter den
faglige dialog, som er altafgørende for nye tolkninger og læsemåder.
Min læsning af Knausgård åbner dermed et nyt felt i tolkningen
af Min kamp. Det betyder, at kommende forskning kan fortsætte i
samme spor og f.eks. analysere romanens fortælleforhold eller billedsprog på baggrund af, hvad denne afhandling viser: at Knausgårds Min kamp er litteratur og ikke liv.
Som nævnt i introduktionen befandt jeg mig i USA, da jeg læste første bind af Min kamp. Derfor oplevede jeg ikke den ophedede debat
om Knausgård eller læste de mange artikler om ham, som i månedsvis fyldte de nordiske dagblade, hvilket som sagt var medvirkende
til, at jeg fra starten af læste seksbindsværket som en roman. Her
trak jeg på Jonathan Cullers begreb om geografisk afstand, men tilføjede, at også en temporal afstand kan være afgørende for, hvordan man læser et værk.
At der eksisterer en sådan temporal afstand, bekræftes af Jon
Helt Haarder, som er en af dem, der mest indgående har beskæftiget sig med Knausgård. I bogen Performativ biografisme nævner
han som eksempel Tom Kristensens Hærværk, som han første gang
læste for mere end tredive år siden og dengang »åd […] råt uden
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at vide endsige bekymre mig det mindste om Tom K«. Men hvis
romanen nu var udkommet sidste år og ikke i 1930, erkender Helt
Haarder, at han »måske ligefrem [ville] kalde den performativ biografisme på grund af dens tydeligt genkendelige persongalleri«.182
Denne indrømmelse er ganske interessant. For konsekvensen er,
at selv om Helt Haarder bestemmer Min kamp som performativ
biografisme i dag, er det ikke ensbetydende med, at den også er
performativ biografisme om fem, ti år eller femten år. Der er altså
tale om en relativisering, som både er subjektiv og temporal, hvad
der også må gælde for de øvrige forsøg på at finde et nyt begreb,
som kan hæftes på Min kamp, fordi de også tager udgangspunkt i
forholdet mellem fiktion og virkelighed.
I dette lys understreges nødvendigheden af en litterær tolkning
af Min kamp, som den kommer til udtryk i denne afhandling. For
hvis en given tolkning af romanen udelukkende handler om, hvorvidt man som forsker har nogen viden om Knausgårds privatliv eller ej, er der tale om en tilbagevenden til biografismen i dens værste
form, selv om de forskere, der har givet sig i kast med de biografiske
orienterede tolkninger, alle hævder, at dette netop ikke er tilfældet.
Og hvis en sådan biografisk tolkning kun er aktuel her og nu og
bliver overflødig, hvis værket består tidens test, kan vi med rette
spørge, hvad den overhovedet bidrager med i forhold til litteraturtolkningen som sådan.
Ved konsekvent at fokusere på det litterære og det romanagtige
ved Min kamp trækker jeg således en tydelig streg i sandet i forhold til den markante del af forskningen, som alene har fokuseret
på forholdet mellem fiktion og virkelighed. Ved ikke at fokusere
på forholdet mellem virkelighed og fiktion, kan vi som litterater
nemlig læse værker som Knausgårds romaner uden at fortabe os i,
om det, vi læser, er hændt eller ej. Vi behøver altså ikke at give os i
kast med kildekritik, som Eivind Tjønneland jo mener burde danne
udgangspunkt for tolkningen af Min kamp, men overlade en sådan
kildekritik til historikerne, og i stedet fokusere på det, som vi er
gode til: at læse og fortolke litteratur med de værktøjer, som vi nu
engang har til rådighed.
Dermed være ikke sagt, at jeg ikke finder den hidtidige forskning
af Min kamp interessant og relevant. Tværtimod har jeg ladet mig
inspirere af det, der hidtil har været skrevet om Knausgård, og jeg

står overalt i artiklerne i gæld til tidligere tolkninger. Grundlæggende er jeg dog af den opfattelse, at vi først må bestemme, hvad
der står i en roman, inden vi begynder at undersøge, hvordan det,
der står i den, forholder sig til virkelighedens verden. Som litterater er dette vores vigtigste opgave. For hvis vi ikke starter med at
diskutere, hvad et værk handler om, hvordan kan vi så diskutere,
hvordan det forholder sig til den omgivende verden?
I nordisk sammenhæng har det, at Knausgård skriver om sit eget
liv i romanform været ensbetydende med, at han er blevet identificeret med den litterære trend, der går under den populære etikette
»autofiktion«, hvor forfattere leger med forholdet mellem fiktion
og virkelighed. Det har bl.a. medført, at han af flertallet af de litterater, der har beskæftiget sig med ham, er blevet sammenlignet med
eller set i forlængelse af den danske forfatter Claus Beck-Nielsen.
Med denne afhandlings påvisning af, at den gennemgående bestræbelse i Min kamp ikke handler om forholdet mellem fiktion
og virkelighed, men om at udfordre og udvide rammerne for, hvad
romanen kan, er der god grund til at sætte spørgsmålstegn ved det
rigtige i, at Knausgård og Beck-Nielsen bliver slået i hartkorn. For
Claus Beck-Nielsens leg med identitet og forfatterpersonligheder
synes mere at ligge i forlængelse af en postmoderne relativisering af
subjektiviteten, mens Knausgård, som vi tidligere har set, forsøger
at indskrive sig i en modernistisk tradition.
Dermed forsøger Knausgård at bryde med den form for postmodernisme, som bl.a. Claus Beck-Nielsen repræsenterer, ved at
vende sig mod det, der ligger før det postmoderne, akkurat som vi
kender det fra litteraturhistorien, hvor symbolisterne forsøgte at
bryde med naturalismen ved at vende sig mod romantikken, eller
hvor romantikerne forsøgte at bryde med oplysningen ved at vende
sig mod renæssancen.
Således er den æstetiske radikalitet større og mere konsekvent
hos Knausgård end hos Claus Beck-Nielsen, alene fordi Knausgård
peger frem ved at række tilbage i tiden, mens Beck-Nielsen aldrig
når ud over den i dag ikke særlig provokerende leg med identiteter.
Derfor er det måske først og fremmest i forbindelse med norske
Tomas Espedal, at Knausgård skal læses, hvis vi vil indskrive ham
i en nutidig nordisk kontekst, da vi hos Espedal finder den samme
radikalitet som hos Knausgård, idet det ikke blot er forholdet mel-
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lem fiktion og virkelighed, der udfordres, eller en leg med forskellige identiteter, men litteraturens væsen som sådan.
En sådan tolkning af forholdet mellem Knausgård og Espedal
kunne med stort udbytte fokusere på litterariteten, hvormed de to
forfatteres særtræk og litterære originalitet ville blive endnu tydeligere. Her tilbyder afhandlingens metodiske tilgang til Min kamp
sig som et vigtigt alternativ til den dominerende tolkning af ikke
bare Knausgård, men også af Espedal og af andre forfattere, der på
samme måde søger hen imod en revurdering af romangenren. Og
således kunne tolkningen af Knausgård i denne afhandling med
udbytte også overføres til tolkningen af andre af de bøger, der har
fået prædikatet autofiktion.
Karl Ove Knausgårds Min kamp er, som vi har set, en roman, der
udfordrer romangenren, som vi kender den, ved at tage udgangspunkt i den udfordring, som allerede findes i genren og så gå et
skridt videre. Som romanforfatter insisterer han på en plads i kanon, idet han forsøger at skrive en monumental roman på linje
med de store modernisters. Og dermed giver de artikler, som udgør grundlaget for denne afhandling, et billede af en forfatter, som
ikke alene må læses som nutidig romanforfatter, men også som en
forfatter, der forsøger at skrive sig op imod de største af de største.
At hævde, at Karl Ove Knausgårds Min kamp hører hjemme i
en kanon bestående af de største af de største, kan forsvares ud fra
den modtagelse, som er blevet romanen til del, ikke blot i Norden,
men i det meste af Europa og USA. Denne modtagelse vidner om,
at vi med Min kamp og Karl Ove Knausgård har med en helt usædvanlig roman at gøre – og en helt særlig forfatter. Og netop derfor
bør vi, som Knausgård også selv skriver, huske at være på vagt: »for
fortellinger hører litteraturen og ikke livet til.«
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Jan Kjærstad: »Den som ligger med nesen i grusen, er blind«, Aften
posten, d. 7. januar 2010.
Se bd. 4, s. 360–373.
Aftenposten d. 12. februar 2010.
Jan Kjærstad: »Den som ligger med nesen i grusen, er blind«, Aften
posten, d. 7. Januar 2010.
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Kritikeren Tom Egil Hverven kaldte i en replik i Klassekampen bl.a.
Kjærstad for en »misunnelig fjott«, mens forfatteren Gerd Brantenberg gik til angreb på Knausgård og Min kamp: »Så hva er nytt med
Min kamp – sånn rent litterært? Ikke er det skrivestilen. Ikke er det utlevering av eget familieliv. Og ikke er det innholdet med en fortelling
om et liv i sorg, frustrasjon og kjærlighet. Da gjenstår bare tittelen.
Og den er jo ikke så flunkende ny, akkurat«. Jf. Tom Egil Hverven:
»Nedsunket i hverdagen«, Klassekampen, d. 19. januar 2010 & Gerd
Brantenberg: »Livet er en kamp« Aftenposten, d. 12. januar 2010. Se
også f.eks. Bror Hagemann: »Kritikksky kritikere«, Aftenposten d.
13. januar 2010; Tom Egil Hverven: »Nedsunket i hverdagen«, Klas
sekampen, d. 19. januar 2010 og Alf Kjetil Walgermo: »Går vi alle
i takt?« Vårt land, d. 8. januar 2010, for nu blot at nævne tre af de
kommentarer, som forholdt sig direkte til Kjærstads indlæg.
Arne Melberg: »Vi mangler ord«, Aftenposten, d. 15. januar 2010.
Arne Melberg: »Vi mangler ord«.
Arne Melberg: »Vi mangler ord«.
Arne Melberg: »Fiksjon og virkelighet«, Dagbladet, d. 28. februar
2004. I forlængelse af dette anfører Melberg i bogen Selvskrevet, at
selvbiografiske fremstillinger ofte er blevet set som et enten-eller mellem det selvbiografiske og det fiktive, mens han selv argumenterer for
at »den litterære selvframstillingens mestertrope heter både-og«. Jf.
Arne Melberg: Selvskrevet. Om selvframstilling i litteraturen, Spartacus, Oslo 2007, s. 20.
I en kommentar til Melbergs begreb om den litterære kentaur spørger Poul Behrendt retorisk: »Hvilken forskel ville det fx gøre, hvis
man vendte metaforrikken om og, i stedet for en romankrop med et
biografisk hoved, talte om en biografisk krop med romanhoved?«
Svaret på dette hånende spørgsmål burde dog give sig selv. For at
Melberg taler om en romankrop med et biografisk hoveder fortæller, at han opfatter Min kamp som en roman, der måske nok har et
biografisk hoved, som stikker frem, men at det er dens romanagtige
krop, der gør den interessant for ham som litterat. En omvending af
metaforen ville i høj grad ændre på dette forhold. Jf. Poul Behrendt:
»Autonarration som skandinavisk novum«, i: Spring, nr. 31–32, Hellerup 2011, s. 295.
Eivind Tjønneland: Knausgård-koden. Et ideologikritisk essay, Spartacus, Oslo 2010, s. 87.
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Knausgård-koden, s. 86 & 98.
Udtrykket »intimitetstyranni« er også den norske titel på Sennetts
The Fall of the Public Man, der blev publiceret i serien Cappelens upopulære skrifter, som blev redigeret af bl.a. Eivind Tjønneland. Se i øvrigt også Trond Haugen: »Sirkulasjonen av virkelighet. Fakta, fiksjon,
selvbiografi og roman i Karl Ove Knausgårds Min kamp«, i: Prosa,
nr. 5, Oslo 2010. (http://2001-10.prosa.no/artikkel.asp?ID=687)
Eivind Tjønneland: »Knausgårds kulturmasochisme«, Dagbladet, d.
26. maj 2010.
Knausgård-koden, s. 17.
Knausgård-koden, s. 29.
Knausgård-koden, s. 43.
Eivind Tjønneland: Knausgård-koden. Et ideologikritisk essay, Spartacus, Oslo 2010, s. 145. Som Jon Helt Haarder skriver med henvisning til, at Tjønneland udsiger sin dom over Knausgård på baggrund
af de da fire fremkommende bind: »For det andet er pamfletten vel
selv dermed det foreløbigt bedste eksempel på skriftlig ejaculation
praecox, som Tjønneland hævder er Knausgårds metode«. Se Jon
Helt Haarder: Performativ biografisme, Gyldendal, København
2014, s. 311.
Knausgård-koden, s. 75.
Trond Haugen: »Sirkulasjonen av virkelighet. Fakta, fiksjon, selvbiografi og roman i Karl Ove Knausgårds Min kamp«, i: Prosa, nr. 5,
Oslo 2010. (http://2001-10.prosa.no/artikkel.asp?ID=687)
»Sirkulasjonen av virkelighet. Fakta, fiksjon, selvbiografi og roman
i Karl Ove Knausgårds Min kamp«.
»Sirkulasjonen av virkelighet. Fakta, fiksjon, selvbiografi og roman
i Karl Ove Knausgårds Min kamp«.
Mikkel Krause Frantzen: »Karl Ove Knausgårds fallos står i vejen
for værket«, Information, d. 31. december 2010.
Mikkel Krause Frantzen: »Karl Ove Knausgårds fallos står i vejen
for værket«, Information, d. 31. december 2010. Ane Farsethås nævner også begrebet i forbindelse med en diskussion af, hvad hun kalder realitylitteratur, men forholder sig i øvrigt ikke til det. Jf. Ane
Farsethås: Herfra til virkeligheten. Lesninger i 00-tallets litteratur,
Cappelen Damm, Oslo 2010, s. 342.
Hans Hauge: »Rigtige mennesker«, i: Weekendavisen d. 12. november 2010, bogsektionen, s. 14.
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Hans Hauge: Fiktionsfri fiktion. Om den nyvirkelige litteratur, Multivers, København 2012, s. 24.
Fiktionsfri fiktion, s. 153.
Bo Bjørnvig: »Vejlederen som vildleder«, Weekendavisen d. 1. februar 2013, bogsektionen, s. 14.
Jon Helt Haarder: »At gøre bamsefar en bjørnetjeneste«, i Kritik, nr.
208, Gyldendal 2013, s. 36.
Jon Helt Haarder: »At gøre bamsefar en bjørnetjeneste«, s. 36 & 37.
Jon Helt Haarder: Performativ biografisme, Gyldendal, København
2014, s. 102.
Performativ biografisme, s. 104.
Jon Helt Haarder: Performativ biografisme, Gyldendal, København
2014, s. 210. Citatet indgår også, næsten ord til andet, i en artikel af
Helt Haarder fra Den blå port fra 2010, hvor han dog ikke taler om
»en performativt biografisk tærskelæstetik«, men i stedet blot om en
»særlig æstetik«, som han karakteriserer som en konceptuel biografisme. Jf. Jon Helt Haarder: »Min kamp er en cool kuffert. Karl Ove
Knausgårds konceptuelle biografisme«, i: Den blå port. Tidsskrift for
litteratur, nr. 85, København 2010, s. 30.
Jon Helt Haarder: Performativ biografisme, s. 222
Jon Helt Haarder: Performativ biografisme, s. 215.
Jon Helt Haarder: Performativ biografisme, s. 216.
Poul Behrendt: »Autonarration som skandinavisk novum«, i: Spring,
nr. 31–32, Hellerup 2011, s. 296.
Poul Behrendt: Dobbeltkontrakten. En æstetisk nydannelse, Gyldendal, København 2006, s. 59f.
Det gælder bl.a. den førnævnte artikel af Trond Haugen, en kronik i Dagbladet af Jo Beck-Karlsen og to specialer fra henholdsvis
Universitetet i Oslo og Aarhus Universitet. Se Trond Haugen: »Sirkulasjonen av virkelighet«, Jo Bech-Karlsen: »Speil og virkelighet«,
Dagbladet d. 17. november 2010, Maria Nielsen: Er jeg mannen i
mitt liv? En analyse av sjanger og selvfremstilling i Karl Ove Knaus
gårds Min kamp og Vladimir Nabokovs Speak, Memory, masteropgave, Universitetet i Oslo, 2012, upubliceret (tilgængelig på: http://
www.duo.uio.no/publ/ILOS/2012/161955/Masteroppgavex-xMariaxNilsen.pdf) og Lisa Back Andersen: »Å gi faen og si det som det
er«: en analyse af, hvordan elementer fra virkelighed og fiktion ud
nyttes i romanserien Min kamp (2009–) af Karl Ove Knausgård, spe-
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ciale, Aarhus Universitet, 2011, upubliceret (tilgængelig på: http://
sprogbiblioteket.au.dk/fileadmin/www.nobel.bibliotek.au.dk/linksamling/nordisk/Bach2011nospec9769.pdf).
»Autonarration som skandinavisk novum«, s. 300.
»Autonarration som skandinavisk novum«, s. 296.
»Autonarration som skandinavisk novum«, s. 306.
»Autonarration som skandinavisk novum«, s. 312.
»Autonarration som skandinavisk novum«, s. 313. Behrendt foreslår
i artiklen oversættelsen »direkte dækket tanke«, som oversættelse af
»free indirect discourse«, selv om han i de modeller, som han opstiller med inspiration hos Dorrit Cohn, anvender oversættelsen ›direkte
dækket bevidsthed‹.
»Autonarration som skandinavisk novum«, s. 326.
Stefan Kjerkegaard og Anne Myrup Munk: »Litterær fremstilling
og autofiktion i Skandinavisk optik«, i: Mads Bunch (red.): Millen
nium. Nye retninger i nordisk litteratur, Forlaget Spring, Hellerup
2013, s. 336.
»Litterær fremstilling og autofiktion i Skandinavisk optik«, s. 326.
»Litterær fremstilling og autofiktion i Skandinavisk optik«, s. 326.
»Litterær fremstilling og autofiktion i Skandinavisk optik«, s. 341
& 344.
»Litterær fremstilling og autofiktion i Skandinavisk optik«, s. 344
& 345.
»Litterær fremstilling og autofiktion i Skandinavisk optik«, s. 345.
Ane Farsethås: Herfra til virkeligheten. Lesninger i 00-tallets littera
tur, Cappelen Damm, Oslo 2012, s. 299f.
Herfra til virkeligheten. s. 334.
Herfra til virkeligheten. s. 350.
Preben Jordal: »Mellem Bibel og babbel«, Morgenbladet, d. 18. februar 2005 & artiklen »Mitt liv som romanfigur«, Dagbladet, d. 21.
januar 2010.
Preben Jordal: »Omtrentlighetenes konge. Materialtretthet i Karl
Ove Knausgårds Min kamp 6«, Vinduet, nr. 66, Gyldendal Norsk
Forlag, Oslo 2012, s. 112.
»Omtrentlighetenes konge«, s. 114.
Espen Grønlie: »Vannmannen Karl Ove Knausgård«, Vinduet, nr.
66, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2012, s. 96.
»Vannmannen Karl Ove Knausgård«, s. 107.
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Kasper Green Krejberg: »Faderens ansigt. Karl Ove Knausgård og
forpligtelsen på følelsernes frihed«, Vinduet, nr. 66, Gyldendal Norsk
Forlag, Oslo 2012, s. 107.
Kasper Green Krejberg: »Den bløde mand og Hitler: Karl Ove Knausgårds modstræbende hyldest til den skandinaviske velfærdsstat«, i:
Peter Simonsen (red.): Velværelsen. Ny humanistisk velfærdsforsk
ning, Aktuel forskning ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier,
Syddansk Universitet, Odense 2013, s. 107.
»Den bløde mand og Hitler«, s. 120.
Rune Lykkeberg: Alle har ret. Demokrati som princip og problem,
Gyldendal, København 2012, s. 32 & 33.
Rune Lykkeberg: Alle har ret, s. 35.
Rune Lykkeberg: Alle har ret s. 36.
Ingrid Elam: Jag. En fiktion, Albert Bonniers Förlag, Stockholm
2012, s. 178.
Jag. En fiktion, s. 180–181.
Jørgen Lorentzen: »Romanens død«, Aftenposten, d. 12. januar
2010.
Jørgen Lorentzen: »Knausgårds kamp om faderskabet«, Kvinfos
webmagasin, se: http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/knausgaardskamp-om-faderskabet
»Knausgårds kamp om faderskabet«.
»Knausgårds kamp om faderskabet«.
Ebba Witt-Brattström: »En kamp för det första könet«, i: Dagens
Nyheter d. 31. januar 2012 (her citeret fra http://www.dn.se/kulturnoje/debatt-essa/en-kamp-for-det-forsta-konet).
Kari Løvaas: Og de skjønte at de var nakne. Om skam og beskyttelse,
Den grønne malen, 2013, s. 8.
Toril Moi: »Skam og åpenhet«, i: Morgenbladet, d. 18. juni 2012.
Og de skjønte at de var nakne, s. 218.
Sebastian Köhler: »›Det gjelder å feste blikket‹. Kampen mot nihilismen i Karl Ove Knausgårds Min kamp«, i: Norsk litterær årbok,
Det norske samlaget, Oslo, 2014, s. 215 & 216.
Köhler, s. 225.
Sebastian Köhlers artikel er en videreudvikling af en semesteropgave
på et kursus om Min kamp, som jeg afholdt på Helsingfors Universitet i efteråret 2013 sammen med min kollega Hadle Oftedal Andersen.
Arne Melberg: Selvskrevet. Om selvframstilling i litteraturen, Spar-
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tacus, Oslo 2007, Poul Behrendt: Dobbeltkontrakten. En æstetisk
nydannelse, Gyldendal, København 2006 og Stefan Kjerkegaard,
Henrik Skov Nielsen og Kristin Ørjasæter (red.): Selvskreven. Om
litterær selvfremstilling, Aarhus Universitetetsforlag, Aarhus 2006,
s. 18.
Larry Rohter: »He Says a Lot, for a Norwegian«, New York Times,
d. 18. juni 2012.
Jesse Barron: »Completely Without Dignity: An Interview with Karl
Ove Knausgaard«, The Paris Review Daily, d. 26. december 2013.
(http://www.theparisreview.org/blog/2013/12/26/completely-with
out-dignity-an-interview-with-karl-ove-knausgaard/)
Thomas Meaney: »Intellect is everything: Corn flakes, The Clash, one
work by Leonardo: stations in the life and art of Karl Ove Knausgård«, TLS: The Times Literary Supplement, d. 21, marts 2014.
I netudgaverne af både den svenske Nationalencyklopedin, Store
norske leksikon og Den store danske omtales de to bøger uden videre som romaner.
M.H. Abrams: A Glossary of Literary Terms, 6th edition, Harcourt
Brace, New York 1993, s. 75.
Paul de Man: »Semiologi og retorik, i: Lars Erslev Andersen og Hans
Hauge (red). Tekst og trope. Dekonstruktion i Amerika, Forlaget
Modtryk, Århus 1988, s. 31.
Om Platons og Aristoteles’ opfattelse af litteratur – og om, hvordan
de hver især har sat sig sine spor i litteraturteorien – se Pelagia Goulimari: Literary Criticism and Theory. From Plato to postcolonialism,
Routledge, Oxford & New York 2015, s. 2–48.
Som biografisk note kan jeg oplyse, at jeg fra 2000–2004 var dansk
lektor ved University of Minnesota, fra 2005–2008 var ansat på University of Texas at Austin og fra 2008–2011 på University of California, Los Angeles, som jeg stadig er tilknyttet som ekstern lektor
og hver sommer vender tilbage og underviser i to kurser i nordisk
litteratur.
Den franske strukturalisme er selvfølgelig også formalistisk, men
hvor de tre nævnte her interesserer sig for litterariteten i det partikulære, interesserer strukturalismen sig for litterariteten som konvention, som kode eller som struktur. Se bl.a. Jonathan Culler: Structural
Poetics. Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature, Cornell University Press, Ithaca 1975, s. 113ff.
Viktor B. Sjklovskji: »Kunsten som grep«, i: Kittang, Linneberg,
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Melber og Skei: Moderne litteraturteori. En antologi, Universitetsforlaget, Oslo 1993, s. 15. Min fordanskning af Sjklovskji tager udgangspunkt i den norske oversættelse, men jeg har også konsulteret
en svensk oversættelse (Bengt A. Lundberg) og en engelsk (af Lee T.
Lemon og Marian J. Reis).
Viktor B. Sjklovskji: »Kunsten som grep, s. 16.
Viktor B. Sjklovskji: »Kunsten som grep«, i: Kittang, Linneberg,
Melber og Skei: Moderne litteraturteori. En antonologi, Universitetsforlaget, Oslo 1993, s. 16. Her oversætter jeg det norske ›underliggørelse‹, der ikke rigtig giver mening på dansk, til fremmedhed,
hvor den svenske oversættelse anvender begrebet ›fremmedgørelse,‹
der let kan lede tankerne hen på marxismens fremmedgørelse. Her
støtter jeg mig til det engelske ›unfamiliar‹ eller ›strangeness‹ som det
også er blevet oversat til.
Roman Jakobson: »Linguistics and Poetics«, i: David Lodge (red.):
Modern Criticism and Theory. A Reader, Longman, New York &
London 1988, s. 34.
Roman Jakobson: »Linguistics and Poetics«, s. 36.
Roman Jakobson: »Linguistics and Poetics«, s. 38. [paronomastic
image of the loving subject enveloped by the beloved object].
Original kursiv. Roman Jakobson: »Linguistics and Poetics«, s. 39.
Se også Jonathan Culler: Structural Poetics. Structuralism, Lingui
stics, and the Study of Literature, Cornell University Press, Ithaca
1975, s. 55ff.
Jonathan Culler: »The Literary in Theory«, i: Judith Butler, John
Guillory & Kendall Thomas: What’s Left of Theory. New Work on
the Politics of Literary Theory, Routledge, New York & London
2000, s. 274 & 275.
»Both kinds of criticism [dvs. russisk formalisme og nykritik] aim to
explore what is specifically literary in texts, and both reject the limp
spirituality of late Romantic poetics in favour of a detailed and empirical approach to reading«, skriver Ramon Selden, Peter Widdowson
og Peter Brooker i deres A Reader’s Guide to Contemporary Literary
Theory, 5th edition, Peason Longman 2005, s. 29.
René Wellek & Austin Warren: The Theory of Literature, Harcourt,
Brace and Company, New York 1949, s. 14. Bogen blev under titlen
Litteraturteori oversat til dansk af Elsa Gress i 1964, og det er denne
danske oversættelse, som danner udgangspunkt for min. Jf. R. Wel-
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lek & A. Warren: Litteraturteori, oversat af Elsa Gress, Munkgaardsserien, København 1964, s. 17.
The Theory of Literature, s. 17 & 18, Litteraturteori, s. 22 & 23.
Cleanth Brooks: The Well Wrought Urn. Studies in the Structure of
Lyric, University Paperbacks, Methuen, London (1947) 1971, s. 1.
Også The Well-Wrought Urn er oversat til dansk under titlen Poetisk
Struktur, men da oversættelsen lader meget at ønske citerer jeg udelukkende fra den engelske original.
The Well Wrought Urn, s. 1.
I sin helhed lyder sonetten: »Earth has not anything to show more
fair,/Dull would he be of soul who could pass by/A sight so touching
in its majesty;/This city now doth, like a garment, wear/The beauty of the morning; silent, bare,/Ships, towers, domes, theaters, and
temples lie/Poen unto the field, and to the sky;/All bright and glittering in the smokeless air/Never did sum more beautyfully steep/In
his first splendor, valley, rock, or hill;/Ne’er saw I, never felt, a calm
so deep!/The river glideth at his own sweet will:/Dear God! the very
houses seem asleep;/And all that mighty heart is lying still!»
The Well Wrought Urn, s. 3.
The Well Wrought Urn, s. 3.
The Well Wrought Urn, s. 4.
At Brooks for at nå frem til dette har måttet omdøbe paradoksets
modsigelse til modsætning, diskuteres og uddybes af Thomas Bredsdorff i: Med andre ord. Om Henrik Nordbrandts poetiske sprog,
Gyldendal, København 1996, s. 88f.
The Well Wrought Urn, s. 21.
Johan Fjord Jensen: Den ny kritik, Berlingske Forlag, København
1962, s. 86.
Ofte slås dekonstruktion og poststrukturalisme i hartkorn, men i det
følgende skelner jeg mellem disse, hvor jeg opfatter dekonstruktion
som den litterære bevægelse, der opstår på Yale-universitetet i starten af 1970’erne i kredsen omkring Paul de Man, mens jeg opfatter
poststrukturalismen som de Foucault-inspirerede fortolkninger, der
baseres på det, der kaldes Theory (med stort T), og som bl.a. inkluderer new historicism, cultural studies, post-feminism, post-colonialism, queer-theory m.m. Her følger jeg i det store hele en opdeling
foretaget af Jonathan Culler i den lille bog Literary Theory. A Very
Short Introduction, og Jørn Erslev Andersen, der om new historicism
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skriver, at den »sammenfatter en række uensartede forsøg på – under
indtryk af diverse afarter af poststrukturalisme – at videreudvikle
og revidere marxistiske læsestrategier«. Også Ramon Selden, Peter
Widdowson og Peter Brooker giver i deres A Reader’s Guide to Con
temporary Literary Theory en bred definition af poststrukturalisme,
som inspireret af Foucault, og som inkluderer en række forskellige
skoler, bl.a. new historicism, idet de om sidstnævnte skriver at »the
New Historicist believe that Foucault’s work opens the way to a
new and non-truth oriented form of historicst study of texts«. Jf. Jonathan Culler: Literary Theory. A Very Short Introduction, Oxford
University Press, Oxford & New York (1997) 2002, Jørn Erslev Andersen: »Nyhistorisme«, i: Johannes Fibiger, Gerd Lütken & Niels
Mølgaard (red.): Litteraturens tilgange – metodiske angrebsvinkler,
Gads Forlag, København 2001, s. 337 & A Reader’s Guide to Con
temporary Literary Theory, s. 180.
Paul de Man: »Semiologi og retorik«, s. 44–45.
For mere om Paul de Mans opfattelse af sproget og det litterære, og
om det skift, der finder sted fra hans tidligere skrifter til hans senere,
se Steven E. Cole: »De Man’s End«, i: Jerry Herron, Dorothy Huson,
Ross Pudaloff & Robert Stozier (red.): The Ends of Theory, Wayne
State University Press, Detroit 1996, s. 49–75.
»Semiologi og retorik«, s. 39.
J. Hillis Miller: The Linguistic Moment. From Wordsworth to Ste
vens, Princeton University Press, Princeton 1985, s. 41.
The Linguistic Moment, s. 74.
Dette forhold uddyber jeg nærmere i artiklen »Som far, så søn«, hvor
jeg læser Knausgård med udgangspunkt i Blooms teori om litterær
indflydelse. Jf. Claus Elholm Andersen: »Som far, så søn. Om fædre,
sønner og litterær indflydelse i Karl Ove Knausgårds Min kamp«, i:
Norsk litterær årbok, Det norske samlaget, Oslo 2013, s. 160–184.
Original kursiv. Paul Endo: »Harold Bloom«, i: Irena R. Makaryk
(red.): Encyclopedia of Contemporary Literary Theory: Approaches,
Scholars, Terms, University of Toronto Press, Toronto, Buffalo &
London 1993, s. 258.
Harold Bloom: The Western Canon. The Books and School of the
Ages, Harcourt Brace & Company, New York, San Diego & London 1994, s. 19.
The Western Canon, s. 25.

128 128 The Western Canon, s. 22.
129 129 The Western Canon, s. 22.
130 Terry Eagleton: Literary Theory. An Introduction, Basil Blackwell,
1983, s. 5.
131 Literary Theory. An Introduction, s. 9 & 10.
132 Literary Theory. An Introduction, s. 11.
133 Literary Theory. An Introduction, s. 11.
134 Jonathan Culler: Literary Theory. A Very Short Introduction, s. 42.
135 Jf. f.eks. Andrew Bennett & Nicholas Royle: Introduction to Litera
ture, Criticism, and Theory, 3rd edition, Pearson Education Limitied,
Harlow 2004, s. 48.
136 Jonathan Culler: The Literary in Theory, s. 2.
137 The Literary in Theory, s. 5 [»Wherever the discourse of theory originate, they generally work to alert us to versions of literariness at
work in discourses of all sorts and thus reaffirm, in their way, the
centrality of the literary«.]
138 The Literary in Theory, s. 42
139 Terry Eagleton: After Theory, Basic Books, New York 2003, s. 2.
140 Terry Eagleton: How to Read a Poem, Blackwell Publishing, Malden, Oxford & Victoria 2007, s. 48 & 1. Jeg oversætter Eagletons
»literary criticism« til litteraturanalyse i denne sammenhæng, en
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146 The Event of Literature, s. 101.
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Jacques Derrida: Acts of Literature, ed. Derek Attridge, Routledge,
New York & London 1992, s. 44. Citatet stammer fra et interview,
hvor Derek Attridge taler med Derrida om hans forhold til litteratur, som oprindeligt blev trykt på engelsk. [»Literature has no pure
originality in this regard. A philosophical, or journalistic, or scientific discourse can be read in a ›nontranscendent‹ fashion. ›Transcendent‹ here means going beyond interest for the signifier, the form,
the language (note that I do not say ›text‹) in the direction of the
meaning or referent (this is Sartre’s rather simple but convenient
definition of prose). One can do a nontranscedent reading of any
text whatever«.]
Jacques Derrida: Acts of Literature, s. 44. [»… there is no text which
is literary in itself. Literarity is not a natural essence, an intrinsic property of the text. It is the correlative of an intentional relation to the
text, an intentional relation which integrates in itself, as a component or an intentional layer, the more or less implicit consciousness
of rules which are conventional or institutional – social, in any case.
Of course, this does not mean that literarity is merely projective or
subjective – in the sense of the empirical subjectivity or caprice of
the reader. The literary character of the text is inscribed on the side
of the intentional object, in its noematic structure, one could say, and
not on the subjective side of the noetic act. There are ›in‹ the text
features which call for the literary reading and recall the convention,
institution, or history of literature«.]
J. Hillis Miller,: »Derrida and literature«, i: Tom Cohen (red.):
Jacques Derrida and the Humanities. A Critical Reader, Cambridge
University Press, Cambridge & New York 2001, s. 62–63.
Det udtrykker han bl.a. i et interview med Tore Renberg, hvor han
taler om, hvad »jeg forplikter meg til i disse romanene«, ligesom
han i et interview med Bokprogrammet på NRK taler om det litterære ved Min kamp. Jf. Tore Renberg: »I røykeavdelingen på havets
bunn. Tore Renberg intervjuer Karl Ove Knausgård«, i: Samtiden,

152
153
154
155
156
157
158

159
160

161
162

163
164

165
166
167

168
169
170
171

nr. 1, Oslo 2010, s. 25 & Bokprogrammet, NRK: http://www.nrk.
no/nett-tv/klipp/ 597128
Georg Lukács: The Theory of the Novel, MIT Press, Cambridge,
Massachusetts 1971, s. 56.
Lukács:, s. 112.
Lukács, s. 72.
Lukács, s. 39.
Lukács, s. 77.
Paul de Man: »Autobiography as De-facement,« i The Rhetoric of
Romanticism, Columbia University Press, New York 1984, s. 70.
David Lodge: The Modes of Modern Writing. Metaphor, Metonymy,
and the Typology of Modern Literature, Hodder & Stoughton Educational, London 1977, s. 45–46.
Sjelens Amerika, s. 310
Se Steven Knapp: Literary Interest. The Limits of Anti-Formalism,
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts & London,
England 1993, s. 2–3
Wayne C. Booth: The Rhetoric of Fiction, University of Chicago
Press, Chicago & London 1961, s. 73.
Sjelens Amerika, s. 275. Essayet, hvis titel er »Det for alle like«, er
oprindeligt en åbningstale ved kunstmuseet Lousianas udstilling om
selvportrættet fra 2012.
Jonathan Culler: »Presupposition and Intertextuality,« i: The Pursuit
of Signs, Routledge, London (1981) 1992, s. 103.
Paul de Man: »The Return to Philology«, i: The Resistance to The
ory, University of Minnesota Press, Minneapolis & London 1986,
s. 23.
Jonathan Culler: »The Closeness of Close Reading«, i: ADE Bulle
tin, vol. 149, 2010.
J. Hillis Miller: The Linguistic Moment, s. 41.
Tore Renberg: »I røykeavdelingen på havets bunn. Tore Renberg intervjuer Karl Ove Knausgård«, i: Samtiden, nr. 1, Oslo 2010, s. 24
& bd. 2, s. 554.
Bd. 6, s. 938.
Bd. 6, s. 517.
Eivind Tjønneland: Knausgård-koden, s. 86.
Se Claus Elholm Andersen: »Som far, så søn. Om fædre, sønner og
litterær indflydelse i Karl Ove Knausgårds Min kamp«, i: Heming

101

172

173
174

175

176

177

178

179

180
181
102
182

Gujord og Per Arne Michelsen: Norsk litterær årbok 2013, Det norske samlaget, Oslo, 2013, s. 160–184.
Poul Behrendt er i den sammenhæng den, der er kommet nærmest
på en sådan analyse. Men hvis mit udgangspunkt er at undersøge,
hvordan denne indflydelse fra Proust kommer til udtryk, og hvad
den betyder i forhold til Min kamp, er Behrendts udgangspunkt det
modsatte: at vise, at Knausgård gør noget helt andet end Proust, da
Proust ifølge Behrendt adskiller liv og form, mens Knausgård samler
dem. Dette forsøg på at adskille Proust og Knausgård er nødvendigt
for Behrendt, der godt kan se, at der findes en vis forbindelse mellem
de to forfattere. For præmissen bag Behrendts læsning er netop, at
Min kamp er autonarration, men denne genrebestemmelse udfordres
af en læsning, der viser, at Knausgård skriver sig op imod Proust.
»Som far, så søn«, s. 172.
Claus Elholm Andersen: »Forfatteren og sociologen – om Karl Ove
Knausgård og Geir Angell Øygarden, i: Edda, nr. 2, Oslo 2014, s.
114 & 115.
Claus Elholm Andersen: »Forpligtet på virkeligheden? Upålidelighed
og dissonans i fjerde bind af Karl Ove Knausgårds Min kamp«, i:
Kritik, nr. 213 , Gyldendal, København 2015.
Essayet om Breivik hedder »Det monofone mennesket« og var oprindeligt trykt i Samtiden, nr. 3, Oslo 2012. Siden er det blevet optrykt
i essaysamlingen Sjelens Amerika.
At Karl Ove kan opfatttes som en etiker har jeg allerede antydet i
min anden artikel, »Forfatteren og sociologien«, hvor jeg kort nævner, at Karl Ove kan ses som en etiker, mens Geir Angell er en typisk
æstetiker. Jf. »Forfatteren og sociologen«, s. 107.
Claus Elholm Andersen: »Knausgård/Kierkegaard. The Journey Towards the Ethical in Karl Ove Knausgård’s My Struggle«, Scandina
vica, vol. 53, nr. 2, Norvik Press, London 2010, s. 49.
Claus Elholm Andersen: »At finde vej ud af verden. Død, sprog og
poststrukturalisme i Karl Ove Knausgårds Min kamp«, Tidskrift för
litteraturvetenskap, nr. 2014/3–4, s. 91.
»At finde vej ud af verden«, s. 92
Georg Lukács: The Theory of the Novel, MIT Press, Cambridge,
Massachusetts 1971, s. 77.
Jon Helt Haarder: Performativ biografisme, s. 27.

English Summary

»›You have to be on your guard‹
On Literariness in Karl Ove Knausgård’s My Struggle»

This dissertation is a discussion of literariness in Karl Ove Knausgård’s novel My Struggle (2009–2011). I argue that My Struggle first
and foremost is a novel and should be read accordingly. Though
Knausgård might challenge the genre of the novel as we know it, I
show how he does so within the framework of one of the strongest
traditions in the 20th century. This tradition includes writers such
as Proust, Joyce, and Thomas Mann, all of whom, like Knausgård,
have sought to challenge the novel as such. Thus, Knausgård is
stretching the limits of what a novel can be by taking his point of
departure in the challenge that already exists in the genre. Read this
way, Knausgård expands the limits of what a novel is and can do,
so it becomes impossible to ignore him as a novelist.
The dissertation is based on five articles published in peer-
reviewed academic journals. Combined, these articles show how
Knausgård as a writer belongs to a literary tradition that can be
seen as an extension of literary modernism. In each article, I identify
what I have named the central paradox of the novel – that Knausgård wants to write honestly about his life, but can only do so in
the form of a novel and by using the literary devices from the world
of fiction. It is through the analysis of this central paradox that I
portray the literariness of the novel.
Aside from the five articles, the dissertation also consists of a
›cap‹ or a ›summarizing report‹ where I place the articles in relation
to the existing scholarship on Knausgård and explain my theoretical
framework and why I consider it important to read My Struggle as
novel. Here, I argue that the dissertation is in clear opposition to the
majority of what has previously been written on Knausgård, where
the focus has been on how Knausgård plays with reality and fiction
instead of striving to understand what the novel is trying to say.
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Som far, så søn
Om fædre, sønner og litterær indflydelse i
Karl Ove Knausgårds Min kamp

Det handler om fædre og sønner. Om fædrene i Karl Ove
Knausgårds Min kamp. Om Karl Oves – romanens fortæller og
hovedperson – og hans forhold til sin far. Og om Knausgård –
forfatteren – og hans forhold til sine litterære fædre. Det er
netop der vi starter, med Knausgård og hans forhold til de litterære fædre, inden vi dernæst skal kigge nærmere på Karl Oves
forhold til sin biologiske far.
I slutningen af bind to lader Karl Ove sig interviewe af en
journalist, der er rejst til Stockholm for at tegne et portræt af
ham. Karl Ove er som så ofte utilfreds med det han får sagt og
hele situationen får ham til at forbande kulturens verden langt
væk:
«Jeg måtte kutte alle bånd til den smiskende gjennomkorrumperte
kulturverdenen, hvor alle, hver eneste liten dritt, var til salgs, kutte
alle bånd til den tomme tv- og avisverden, sette meg inn på et rom
og begynne å lese for alvor, ikke samtidslitteratur, men litteratur av
den høyeste kvalitet, og så skrive som om livet mitt avhang av det.»1

Det er påfaldende, at Karl Ove her sætter lighedstegn mellem det
at læse og skrive, og antyder, at den litterære kvalitet af det, han
skriver, afhænger af det han læser. Med andre ord: Hvis han vil
være en forfatter, der skriver litteratur af højeste kvalitet må han
også læse litteratur af højeste kvalitet.
Den tankegang, at der en direkte korrelation mellem kvaliteten af det som en forfatter læser og forholder sig til, og så det han
eller hun skriver, er helt på linje med den amerikanske litterat
Harold Blooms kongstanke om litterær indflydelse, hvor han
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taler om angsten for indflydelse som centralt i den litterære skabelsesproces.
Det er i bogen The Anxiety of Influence, der udkom i , at
Bloom første gang fremstiller forholdet mellem den unge forfatter og hans litterære forgænger som et forhold mellem far og
søn.2 Sønnen forsøger som i Ødipuskomplekset at overgå faderen for at opnå moderens gunst ved at vise, at faren ikke gik langt
nok. Men for at kunne vise det, bliver sønnen nødt til at fejllæse
ham og på den måde skabe sig en plads i litteraturhistorien. Og
derfor kan et litterært værk læses som en kappestrid, en agon,
der manifesterer sig som én lang fejllæsning af forgængerens
værk:
«Litterær indﬂydelse – når det drejer sig om to stærke, autentiske
forfattere – forudsætter altid en fejllæsning af den foregående forfatter, en slags kreativ korrektion, som altid og nødvendigvis er en
fejlfortolkning. Historien om vægtig poetisk indﬂydelse, hvilket er
den vigtigste tradition i den vestlige litteratur siden renæssancen,
er en historie om angst og selvbeskyttende karikatur, om forvrængning, om pervers, forsætlig revisionisme uden hvilken moderne
litteratur som sådan ikke kunne eksistere.»3

En stærk forfatter er en forfatter, der opnår en plads i kanon og
dermed bliver udødelig, mens en svag forfatter ikke formår at
revidere sin forgænger. For spørgsmålet om udødelighed, og om
at overgå sine forgængere, er drivkraften for forfattere, hvorfor
enhver forfatter begynder med at «gøre stærkere oprør mod
dødsbevidstheden end alle andre,» anfører Bloom.4 Dermed er
det også antydet, at den form for indflydelse, som Bloom taler
om, er markant anderledes end det vi ellers opfatter som litterær
indflydelse eller inspiration.
Det er let at se et mønster i litteraturhistorien efter bloomsk
forbillede. For litteratur forholder sig til anden litteratur, og forfattere skriver sig op imod litterære forgængere, hvor de til tider
ligefrem kæmper for at overgå disse. Oplagte eksempler kunne
være Wordsworth, der skriver sig op imod Milton, som Bloom
pointerer, eller i en dansk sammenhæng f.eks. Tom Kristensen,
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der skriver sig op imod James Joyce, eller Henrik Nordbrandt,
der skriver sig op imod Wallace Stevens.5
At forestillingen om, at en forfatter skriver sig op imod en
forgænger ikke ligger Knausgård fjernt, bekræftes i bind seks,
hvor han ikke alene omtaler Harold Bloom, men også taler om
«forfatteren som en som står i fare for å miste sin selvstendighet,
en som bliver fanget av og paralysert under makten til en annen,
og som gjør ham blekt, blodløst, gjengangeraktig.»6 Det, som
Knausgård her beskriver, synes så godt som identisk med
Blooms opfattelse af angsten for indflydelse, hvor forfatteren
netop står i fare for at miste sin selvstændighed ved at skrive sig
op mod en stærk forgænger og derfor vil ende som en svag forfatter.
For Knausgårds vedkommende er det Marcel Prousts På sporet efter den tabte tid, der udkom i syv bind fra  til , som
han skriver sig op imod med Min kamp. De to værker minder i
den grad om hinanden, at Thomas Bredsdorff ligefrem har slået
fast, at Knausgårds roman er «et værk, som det ikke er for meget
at kalde nordisk litteraturs modstykke til Prousts jagt på den forsvundne tid.»7 Det er ikke alene i det ydre, at to værker ligner
hinanden, hvor vi i begge tilfælde har at gøre med værker på
mere end  sider, hvis forskellige bind kan læses såvel kronologisk som uafhængigt af hinanden, men også rent kompositionsmæssigt, hvor både Proust og Knausgård veksler mellem
selvbiografi, erindring og essayistik.8 Endelig er Proust den første forfatter, der overhovedet nævnes i Min kamp, og det endda
på en af de allerførste sider.9 Og i et værk, hvor det ellers vrimler
med henvisninger til forfattere, allusioner, diskussioner af litteratur, tekstanalyser og bogindkøb i antikvariater, er det påfaldende, at Proust ikke blot er den første, der nævnes, men også en
af de yderst få forfattere, som der henvises til i bind et, som mere
end nogen af de øvrige bind netop handler om Karl Oves forhold
til sin far.10
I Min kamp er Karl Ove da heller ikke bleg for at indrømme,
at Proust har spillet en overordentlig stor rolle for ham som forfatter. Et sted kalder han bl.a. sit litterære jeg for «proustifisert,»
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mens det et andet sted lyder, at han «ikke bare leste Marcel Prousts På sporet av den tapte tid, men nærmest drakk den.»11 Med
metaforen drak antyder Karl Ove et nærmest fysisk forhold til
Proust, hvor han ligefrem har indoptaget hans værk i sin krop,
som en søn, der dier fra morens bryst. Og i bind fem, hvor Karl
Ove er taget til Kristiansand nogle dage for at arbejde på sin første roman, hører vi, hvordan det især var Proust han vendte sig
mod, når han var gået i stå:
«Hver gang det stoppet opp eller jeg syntes det ble for dårlig, bladde
jeg gjennom en av bøkene jeg hadde liggende, særlig Proust, og fylt
av stemningene fra det fantastisk rike og klare språket, fortsatte
jeg.12

På den måde kommer Proust til at stå som en garant for den litterære kvalitet i Karl Oves første forsøg som romanforfatter.
Men samtidig er han påpasselig med at slå fast, at hans besættelse af Proust hører fortiden til. I bind et skelner han således
mellem et nu og et da, idet han hævder, at Proust spillede en stor
rolle i hans liv dengang han «brukte mye tid på å tenke på fortiden, nesten sykelig mye tid,» men ikke så meget længere, hvor
«fortiden nå knapt er nærværende i tankerne.»13
Denne kontante afvisning af, at Proust skulle have spillet
nogen rolle i nutiden og dermed i forhold til Min kamp, er interessant af flere årsager. Først og fremmest fordi der er tale om en
allusion til indledningen i Knut Hamsuns Pan, hvor Thomas
Glahn forsøger at overbevise både sig selv og læseren om, at fortiden, og hans tid i Nordland, skam ikke betyder noget for
ham.14 Ved at alludere til Pan, hvor vi finder indbegrebet af en
upålidelig fortæller i nordisk litteratur, antydes det, at vi måske
heller ikke bør tage Karl Oves påstand om, at fortiden ikke længere spiller nogen rolle for ham, for gode varer. Og hele Min kamp
kommer da også til at stå som en negation af dette udsagn, da
værket i høj grad centrerer sig om fortiden: første bind om
farens død, andet bind om flytningen til Sverige, tredje bind om
barndommen, fjerde bind om hans ophold i Nordnorge og femte
bind om studietiden i Bergen.
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At Karl Ove hævder, at han skam ikke længere lader sig
påvirke af Proust, synes helt i overensstemmelse med Harold
Bloom. For ifølge Bloom er det en fast bestanddel af det drama,
som udgør enhver ny forfatters forsøg på at skrive sig op imod
en forgænger, at den unge forfatter prøver at undertrykke, hvor
meget han faktisk har ladet sig influere.15 Dermed bliver det
muligt at tolke afvisningen af Proust som et udtryk for angsten
for indflydelse og altså som en del af Knausgårds forsøg på at
revidere Proust, som vi skal se nærmere på i det følgende. Og her
begynder vi med døden, som er det, der fører Knausgård frem til
en tilsyneladende revision af Proust.
«For hjertet er livet enkelt,» lyder første sætning i bind et af Min
kamp: «det slår så lenge det kan. Så stopper det.»16 Med denne
nøgterne, nærmest kyniske beskrivelse af livets forgængelighed,
er døden nærværende fra første færd i Knausgårds roman. Det
er næppe uden en vis ironi, at Knausgård lader Min kamp
begynde med døden. For i traditionelle levnedsbeskrivelser er
døden aldrig udgangspunktet, men endemålet. Og som bl.a.
Peter Brooks har argumenteret for, kan enhver fortælling ses
som en rejse fra fødsel til død, som altså vil sige romanens slutning, og det endda i en sådan grad, at han påstår, at enhver fortælling i sin essens er en slags nekrolog.17
Dette forhold vender Knausgård på hovedet, hvorved det
antydes, at døden ikke nødvendigvis er slutningen, men også
kan være udgangspunktet. Han låner, som Walter Benjamin
udtrykker det, så at sige «sin autoritet fra døden.»18 Det er selvfølgelig helt konkret farens død, som der her er tale om, og som
vi senere skal se nærmere på, men også forgængerens, så Knausgård kan skabe sin egen plads i litteraturhistorien.
Refleksionerne omkring døden slutter med en opremsning
af en række eksempler på døden som den fremstilles i medierne.
Og det sidste af disse – en beskrivelse af et nyhedsindslag i tvavisen, der viser luftbillederne af det sted på havet, hvor en fiskekutter er gået ned – bliver katalysatoren for erindringen om
faren og hans død, og hvori hele første bind af Min kamp tager sit
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afsæt, og hvor vi første gang introduceres for det jeg, der kommer til at fungere som en rød tråd gennem alle seks bind:
«Jeg sitter alene og ser det, en gang på våren, antageligvis, for min
far er ute i hagen og arbeider. Jeg stirrer på denne havoverﬂaten
uten å høre hva reporteren sier, og plutselig stiger omrisset av et
ansikt fram. Jeg vet ikke hvor lenge det er der, noen sekunder,
kanskje, men lenge nok til at det gjør et enormt inntrykk på meg.»19

Efter at have set ansigtet i havoverfladen i nyhedsindslaget,
skynder Karl Ove sig ud til faren, som uinteresseret spørger, om
det måske var et billede af Jesus han så, inden han dernæst genoptager havearbejdet. Men Karl Ove bliver stående lidt endnu.
Han kan ikke få tankerne væk fra ansigtet, som han så i havoverfladen i tv-avisens indslag om den forliste kutter. Men samtalen
med faren har fået ansigtet til at forandre sig:
«Jeg tenkte på ansiktet jeg hadde sett i havet. Selv om det bare
hadde gått et par minutter siden sist jeg tenkte på det, hadde det alt
forandret seg. Nå var det pappas ansikt jeg så.»20

Herefter vender Karl Ove sig og skal til at gå, da faren stopper
ham. «Ingen løping denne gangen,» siger han, hvad der får det til
at løbe koldt ned af ryggen på både læseren og den unge Karl
Ove. For som Karl Ove så rigtigt spørger flere gange: «Hvordan
kunne han vite at jeg hadde løpt?»21
Det, vi her ser, er en metonymisk glidning, hvor ansigtet i
havoverfladen glider over i et billede af faren, der ser alt og ved
alt. Denne alvidenhed skaber en frygt i den otteårige dreng, der
opfatter sin far som en gammeltestamentlig Gud, der tugter den
han elsker. Og denne frygt for faderens tugt bliver et ledemotiv
gennem barndomsbeskrivelserne i Min kamp.
Små to hundrede sider senere i romanen – i begyndelsen af del
to – hører vi, hvordan den voksne Karl Ove nogle år tidligere, i
begyndelsen af , en dag sidder i det kælderrum i bydelen
Åkeshov i Stockholm, der fungerer som hans arbejdsværelse, og
skriver på det, der skulle blive hans anden roman. Men han er
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kørt fast og begynder at lade sit blik glide rundt i kælderrummet
for at finde den inspiration, der kan sætte ham og fortællingen i
gang. Og til sidst lander hans blik på det rødlige parketgulv:
«Plutselig så jeg at kvistene og årringene kanskje to meter bortenfor stolen, hvor jeg satt, dannet et bilde av Kristus med tornekrone.»22
I første omgang reagerer Karl Ove ikke på billedet, som er
dannet i gulvet, «for bilder som det finnes i alle bygninger, skapt
av uregelmessigheter i gulv og vegger, dører og lister.» Men da
han kort efter rejser sig og fylder vand i elkogeren, kommer han
pludselig til at tænke på den gang, han godt tredive år tidligere,
så et ansigt i vandet i et nyhedsindslag om en forsvunden kutter:
«I løpet av det sekundet det tok å fylle tekokeren, så jeg stuen vår
for meg, det teak-kledde ernsynet, skimmeret av snøﬂekker hist
og her i den skumrende årstiden utenfor vinduet, havet på
skjermen, ansiktet som plutselig viste seg i det. Med bildene fulgte
også stemningen fra den gang, av vår, av byggefelt, av sytti-tall, av
livet i familien slik det var da.»23

Synet af Kristusansigtet i gulvet bliver den gnist, der åbner op for
erindringen om barndommen, som Karl Ove ellers påstår, at
han ikke husker meget af. At det netop er billedet af Kristus, der
åbner for erindringen, er interessant af flere årsager. For på den
ene måde henviser det helt konkret til, at Karl Oves far spørger,
om ansigtet han så i havoverfladen var Jesus, mens det på en
anden og mere symbolsk side antyder noget om forholdet mellem far og søn: at Karl Ove måske identificerer sig med Jesus
med tornekronen.
Erindringen er her videre knyttet til det rent visuelle, hvor
det, at Karl Ove ser Kristus’ ansigt i parketgulvet ufrivilligt og
næsten overrumplende fører hans tanker tilbage til ansigtet i
vandet og med det hele barndommen i en metonymisk glidning.
Der er med andre ord tale om, at erindringen bliver en nøgle.
Ikke blot til fortiden og den konkrete episode med ansigtet i havoverfladen, men også til alt det, der kommer efter.
Således er fortiden hos Knausgård ustabil, noget, der ikke
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kan kontrolleres, og som overrumpler ham i nuet, uden at han
har bedt om det, som erindringen om hele barndommen, der
trænger sig på ved synet af ansigtet i et parketgulv. Det er en fortid, som defineres og udelukkende eksisterer i nutiden, og som
vækkes til live ved synet af et objekt i nutiden, der i et eller andet
omfang relaterer sig til fortiden.
At en konkret hændelse i nutiden vækker fortiden til live,
som en slags ufrivillig erindring, leder tankerne hen på en af de
mest ikoniske og omtalte scener i det tyvende århundredes litteratur: scenen i På sporet efter den tabte tid, hvor Marcel dypper
en Madeleinekage i et kop linde-te og pludselig bliver ramt af
erindringen om barndommens ferier hos sin tante i Combray:
«Og pludselig stod så erindringen for mig, Denne smag, det var
smagen af den bid kage, opblødt i lindete, som tante Léonie rakte
mig søndag morgen i Combray, når jeg kom op til hende på hendes
værelse. Synet af den lille Madeleinekage havde ikke mindet mig
om noget, før jeg havde smagt på den.»24

Episoden bliver startskuddet for den fortid, der afsøges gennem
På sporet efter den tabte tid, hvor Proust med Walter Benjamins
ord ikke beskriver «et liv, som det virkelig har været, i sit værk,
men et liv, sådan som den der har oplevet det erindrer dette liv,»
og episoden viser, hvordan erindringen for Proust er knyttet til
noget materielt, som vi ikke forstands- eller intelligensmæssigt
har adgang til, men kun gennem vores sanser:25
«Men når der intet som helst er tilbage af en længst forsvunden tid,
så er der dog noget, der bliver igen eer de kæres død, eer
tingenes ødelæggelse, og det er duen og smagen – mere skrøbelige, mere inderligt levende, mere usanselige, mere vedholdende
og mere tro, de er ligesom sjæle, de mindes, de venter, de håber, de
bærer hårdnakket over ruinerne af alt det øvrige på deres næsten
usanselige lille dråbe hele erindringens uhyre bygning.»26

Det er netop det, at erindringen er knyttet til sanserne via et
objekt eller det materielle – Madeleinekagen i Linde-teen, Kristus’ ansigt i parketgulvet – som gør det muligt at trække en lige
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linje fra Proust til Knausgård. Det er selvfølgelig rigtigt nok, som
Arne Melberg har pointeret, at der ikke findes nogen Madeleinekager i Min kamp – i hvert fald hvis man er af den opfattelse, at
Karl Ove som Marcel skal dyppe en Madeleinekage i en kop
linde-te, før man kan tale om, at Knausgård har ladet sig inspirere af denne episode.27 Men hvis man ser på effekten af de to
episoder – at en bestemt smag eller et bestemt syn ufrivilligt
åbner sluserne til fortiden – er der meget, der taler for, at fikserbilledet i parketgulvet direkte svarer til Madeleinekagen hos
Proust, hvad også Poul Behrendt har været inde på.28 For hos
både Proust og Knausgård er erindringen og fortiden noget
ukontrollerbart, noget, som de lader sig overrumple af, og som
dermed er ustabilt.
At ansigtet i gulvet kan tolkes som Knausgårds version af
Prousts Madeleinekage er dog ikke ensbetydende med, at
Knausgård ukritisk følger i Prousts fodspor. Tværtimod forsøger
han umiddelbart at revidere Proust på to punkter, så han kan
finde sin egen plads som forfatter, sin egen litterære identitet.
Knausgårds første forsøg på at revidere Proust handler om
sanserne og deres forbindelse til erindringen. For Proust er det
som nævnt gennem «duften og smagen,» at vi har adgang til «en
længst forsvunden tid,» mens det for Knausgård er synssansen,
der afstedkommer erindringen om barndommen. Ja, flere gang i
de seks bind siger han, at han måske ikke altid husker, hvad der
er sket eller hvad folk har sagt, men at han til gengæld altid
husker «nøyaktig hvordan det så ut, og hvilken atmosfære det
hadde været hyllet inn i,» som det eksempelvis lyder i bind to.29
Knausgårds andet forsøg på at revidere Proust handler om en
omvending af årsagssammenhængen mellem genstand og erindring. Hos Proust har vi at gøre med en almindelig kausalitet,
hvor årsagen, som er Madeleinekagen dyppet i linde-te, præsenteres før virkningen, som er erindringen om søndage hos tanten
i Combray, som smagen af kagen åbner op for. Men hos Knausgård hører vi først om effekten, som er erindringen om barndommen og synet af ansigtet i havoverfladen, som præsenteres
helt i begyndelsen af første bind og først godt to hundrede sider
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senere, i begyndelsen af første binds del to, hører vi om årsagen
til erindringen, som er synet af et ansigt i parketgulvet i hans
arbejdsværelse. En sådan omvending af kausaliteten leder tankerne hen på det der kaldes fænomenologisk apperception, der
netop betegner, at virkningen kommer før årsagen, som normalt
regnes for et stiltræk i impressionismen, og som også er velegnet
til at beskrive Knausgård, der ikke alene bruger den her i sin
omvending af Proust, men også som stiltræk, der er med at øge
den narrative spænding i Min kamp.30
Knausgårds revision af Proust udelukker selvfølgelig ikke
indflydelsen eller inspirationen fra andre forfattere. Men angsten for indflydelse, som er specifik i forhold til På sporet efter
den tabte tid betyder, at det er det værk, som Knausgård som forfatter kæmper imod for at skabe sig sin egen litterære identitet,
sin egen plads i den litterære kanon, og som han anser som en
kamp, der betyder, at han må skrive «som om livet mitt avhang
av det.»31 Den kamp, som allerede titlen refererer til, kan derfor
bl.a. tolkes som Knausgårds kamp mod Proust, hvor han skriver
et stort værk om sit eget liv fra barn til voksen, og hvor han med
al magt forsøger at gøre det på en anden måde end den største af
de store, som har gjort akkurat det samme, nemlig Proust i På
sporet efter den tabte tid.
Forholdet mellem Knausgård og Proust har dog endnu et
niveau, som komplicerer spørgsmålet om indflydelse og Knausgårds forsøg på at revidere På sporet efter den tabte tid. For da
Karl Ove sidder på sit kontor i Stockholm og får øje på ansigtet i
parketgulvet, er det i begyndelsen af , mens den nutid, hvorfra resten af bind et af Min kamp fortælles, ligger fem år senere:
«I dag er det den 27. februar 2008. Klokken er 23.43. Jeg som
skriver, Karl Ove Knausgård, ble født i desember 1968, og er altså i
skrivende stund 39 år gammel.»32

Disse ord, der altså placerer den fortællende tid som , følger
direkte efter episoden, hvor den otteårige Karl Ove har set ansigtet i havoverfladen. Derved skabes illusionen af, at synet af Kri169
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stus i parketgulvet først åbner erindringen om barndommen,
som dernæst gør det muligt for Karl Ove at skrive om sig selv,
om sit eget liv. Med andre ord bliver ansigtet i parketgulvet en
katalysator, der ikke blot åbner for fortiden, men også gør det
muligt for Karl Ove at reflektere over sig selv i nutiden, akkurat
som hos Proust.
Men det er som sagt en illusion. Erindringen om ansigtet i
havoverfladen er ikke den katalysator, som bliver udgangspunktet for hele Min kamp. Og i bind seks bekræftes dette da også, at
Karl Ove under en charterferie på de kanariske øer med sine to
børn og sin kone Linda, der venter deres tredje barn, reflekterer
over, hvorfor han ikke kommer nogen vegne med den roman,
som han har arbejdet på i flere år:
«Det var snart ﬁre år siden min forrige roman hadde kommet ut, og
jeg hadde ikke fått til noe siden da. Ikke en dritt, faktisk. Jeg hadde
syslet nesten ett år med en romanåpning, hvor Henrik Vankel,
hovedpersonen i den første romanen min og den tenkte forfatteren
av den andre, våkner opp på et sykehus etter et selvmordsforsøk.
(…) Jeg trodde ikke et sekund på denne historien.»33

At Karl Ove, selv flere år efter at havde siddet på kontoret i
Stockholm og set Kristusansigtet i parketgulvet, stadig ikke ved,
hvordan han skal gribe sin kommende roman an, antyder, at
hele episoden med ansigtet i havoverfladen så at sige er fundet
frem og blevet klippet ind i fortællingen længe efter, at den fandt
sted og i første omgang blev skrevet – en slags «erindring i en
erindring,» som Ane Farsethås har udtrykt det.34 Det er ikke den,
der åbner hele romanprojektet, men den er blevet sat ind på et
tidspunkt, hvor Knausgård var begyndt at skrive om sig selv for
at skabe det indtryk , at det var her det hele startede.
At illusionen faktisk overbeviser visse læsere, bekræftes bl.a.
af Hans Hauge, der flere gange refererer til episoden med ansigtet i havoverfladen som «romanens urscene.» Men ikke nok med
det. Hauge, som ellers skriver indgående om Knausgård, fejldaterer også, hvornår Karl Ove faktisk skriver om episoden, og
bekræfter dermed romanens illusion. For ifølge Hauge husker
170

NLA 2013_Layout 1 01.07.13 13.37 Side 171

  

Karl Ove «episoden den aften i , da første kapitel af Min
kamp blev skrevet,» mens det som vi allerede har set var i
Stockholm i , at Karl Ove pludseligt erindrede episoden.35
At Knausgårds version af en Madeleinekage dyppet i linde-te er
en iscenesættelse, rejser to væsentlige spørgsmål: hvorfor finder
Knausgård det nødvendigt at iscenesætte første bind af Min
kamp så det virker som om, at kimen til værket blev lagt, da han
så Kristusansigtet i parketgulvet på sit kontor i Stockholm i
begyndelsen af ? Og dernæst, og mindst lige så vigtigt: hvad
betyder denne iscenesættelse for romanen som sådan?
Starter vi med det sidste af de to spørgsmål – altså hvilken
betydning iscenesættelsen af den falske Madeleinekage har – er
svaret på det allerede givet i tolkningen af Knausgårds revidering af Proust. For ved at sætte romanen i scene, som om han
skriver sig op i mod Proust, og at hele Min kamp tager sit afsæt i
et opgør med På sporet efter den tabte tid, skaber Knausgård den
illusion, at han som forfatter kæmper imod Proust for selv at få
plads i kanon og skabe sig sin egen litterære identitet. På denne
måde kommer revideringen af Proust til at fungere som en
garant for den litterære kvalitet. Ikke blot for selve erindringssekvensen, men for romanen som sådan. Iscenesættelsen af kampen mod Proust bliver altså en blåstempling af det litterære i hele
romanprojektet, hvor Knausgård måske nok skriver om sit eget
liv, men skam også bider skeer med den største af de største.
Når Knausgård bruger opgøret med Proust som garant for
den litterære kvalitet, lader svaret på det første spørgsmål –
hvorfor han finder hele denne iscenesættelse nødvendig – sig
også skinne igennem. For som vi tidligere så afsløres det i bind
seks, at Karl Ove udmærket er bekendt med Harold Blooms tanker, ligesom han flere gange diskuterer spørgsmålet om litterær
indflydelse og originalitet.36 Så ved at indsætte sin egen Madeleinekage, som siden viser sig at være falsk, viser Knausgård, at han
er bevidst om det, som Bloom ellers siger, at forfattere ikke er
bevidste om, nemlig angsten for indflydelse.
Spørgsmålet om indflydelse bliver dermed rykket op på et
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metaniveau, hvor Knausgård bevidst iscenesætter et opgør med
Proust, fordi han via Bloom ved, at det er det, der skal til for at
blive en stærk forfatter. Knausgård forsøger så at sige at være på
forkant med Bloom og teorien om angsten for indflydelse. Men
dermed forregner han sig også. For med iscenesættelsen af den
falske Madeleinekage viser han jo netop, at han har brug for at
blive bekræftet i, at hele romanprojektet er af en vis litterær kvalitet. Iscenesættelsen udtrykker altså hans tvivl, hans usikkerhed, hans angst for indflydelse.
Når Knausgård endvidere tror, at han kan kontrollere og
begrænse denne angst til en specifik episode, undervurderer
han, hvor vægtig indflydelsen fra en stærk forgænger egentlig er.
«Indflydelse er influenza,» skriver Bloom bl.a. med et af de sloganagtige ordspil, som han er blevet berømt for, og antyder dermed, at indflydelse, akkurat som en virus, spreder sig og ikke
kan kontrolleres. Og det ser vi i Min kamp, hvor indflydelsen fra
Proust ikke blot kan reduceres til en enkelt erindringsepisode,
som Knausgård ihærdigt forsøger at gøre det, men bør ses i forhold til hele værket.37
Således bliver den falske Madeleinekage ikke den revidering
af Proust, som Knausgård forsøger at iscenesætte den som, men
i stedet et bevidst forsøg på at begrænse angsten for indflydelsen.
Men i og med, at han forsøger at begrænse indflydelsen fra Proust, afslører han samtidig, hvor stærk den er. Og det er lige her
paradokset i første bind af Min kamp befinder sig: at Knausgård
som en forfatter, der skriver om sit eget liv på den ene side har
brug for at begrænse indflydelsen fra Proust, men på den anden
side har brug for Proust som en stærk forgænger for, at hans forsøg skal have nogen litterær vægt.
Det er i dette paradoks, at den virkelige revidering af Proust
finder sted. Det er her, Knausgård formår at gøre op med sin litterære far, her, han sætter sig igennem som forfatter og her, han
bliver en selvstændig forfatter. Og dermed bliver den stærke forfatter, som han så inderligt ønsker, men ikke på den måde som
han selv tror.
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Fra Knausgårds litterære far vil vi nu gå til Karl Oves biologiske
far, hvis navn dog ikke nævnes før hen mod slutningen af sjette
og sidste bind. Allerede fra første færd, bliver denne far fremstillet som en slags gammeltestamentlig Gud: alvidende, tugtende
og uden ansigt, hvor det første gang vi møder ham i romanen
lyder, at «ansiktet hans nesten [er] helt mørkt.»38
Modsætningen til denne tugtende og alvidende far er Karl
Oves mor. Det er hende, han sidder og griner og sludrer med, så
længe faren ikke er i nærheden, og det er for hendes skyld, at han
holder sig vågen langt efter sin sengetid, når hun kommer sent
hjem fra aftenvagt, akkurat som Marcel, der i Prousts På sporet
efter den tabte tid går til af fortvivlelse, når hans mor ikke kommer op og kysser ham godnat.39
Den dag, hvor Karl Ove har set ansigtet i havoverfladen, holder han sig derfor også vågen til han hører, at moren kommer
hjem klokken halv elleve:
«Jeg ville selvfølgelig gjerne ha snakket med henne, hun om nogen
ville ha forstått det med ansiktet, men nødvendig føltes det ikke.
Det viktigste var at hun var her.»40

I stedet for at kalde på moren, udtænker Karl Ove en dristig
plan. Han vil stille sig i døren til stuen, hvor forældrene sidder, så
han lige akkurat kan se fjernsynet. Og når så indslaget med den
forliste kutter løber over skærmen i de sene nyheder, der begynder klokken elleve, vil han gå ind og vise dem ansigtet i havoverfladen.
Første del af planen går som forventet: Karl Ove lister sig
ned, stiller sig hen til døren og venter. Men da indslaget om kutteren kort efter begynder er det en anden reportage end den Karl
Ove så tidligere og uden billederne af havoverfladen fra det sted,
hvor kutteren gik ned: «Da innslaget var over, lød stemmen til
min far der inne, derefter latter.»41 Og mens skamfølelsen breder
sig i hele hans krop, går Karl Ove tilbage i seng.
At Karl Ove bliver ramt af en skamfølelse skyldes tilsyneladende, at han er overbevist om, at det, som faren har sagt, og
som har fået begge forældre til at le, handler om ham og om
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ansigtet i havoverfladen, som han tidligere på dagen fortalte
faren om. Men at det faktisk er det, som har udløst latteren, står
hen i det uvisse. For hvad faren faktisk siger kan hverken Karl
Ove, eller vi læsere, høre. Dermed åbnes der for muligheden for,
at det ikke alene handler om, at Karl Ove skammer sig over, at
han finder begejstring i noget, som forældrene finder latterligt,
men at det måske handler om, at Karl Ove skammer sig over at
trænge ind på forældrenes enemærker og opleve intimiteten
mellem dem, uden deres vidende, og hvor det ekskluderende
ved deres latter tydeliggør denne skam.
Set i dette lys skriger episoden næsten på en freudiansk tolkning i sin symbolik: urscenen, hvor barnet opdager og oplever
forældrenes intimitet. Nu er Min kamp først og fremmest en
roman, og på ingen måde en illustration af den freudianske psykoanalyse, hvor det er muligt at psykoanalysere Karl Ove Knausgård, men når episoden her næsten kunne være hentet fra en af
Freuds case-historier, er det måske alligevel ikke helt af vejen at
se nærmere på forholdet mellem Karl Ove og hans far, som det
kommer til udtryk især i første bind, i et freudiansk perspektiv.
Og at også Harold Bloom tager udgangspunkt i Freud, når han
taler om angsten for indflydelse mellem far og søn, understreger
blot dette.
Ifølge Freud handler den ødipale konflikt kort og godt om
sønnen, der forsøger at overgå faderen, eller ligefrem vil slå ham
ihjel, for at opnå moderens gunst. Den lille dreng «opfatter
moren som sin ejendom, men må en dag erkende, at hun elsker
en anden.»42 Og det der sker her i Min kamp, hvor den otteårige
Karl Ove er trådt ud af sengen og står klar ved døren ind til
stuen, synes helt i tråd med Freud, da Karl Ove for første gang
her får et konkret bevis på, at hans mor ikke elsker ham alene.
Oplevelsen af forældrenes ekskluderende latter, og at de tydeligvis har et samliv, som ikke har noget med Karl Ove at gøre, betyder, at Karl Ove resignerer: I kampen om moren kan han ikke
vinde over faren – og han «vender sig bort fra ødipuskomplekset,» som det lyder med Freuds ord.
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I Min kamp lever den unge Karl Ove i en konstant frygt for den
tugtende og tyranniserende far. Den episode, der først viser
denne frygt – farens næsten bibelske påbud om, at han ikke må
løbe i haven – leder den ældre Karl Ove til at reflektere over sit
eget ansigt og siden over sit eget liv, idet han sidder og fortæller
historien om sin barndom:
«Når jeg sitter her og skriver dette, har det gått over tretti år. I
vinduet foran meg ser jeg vagt gjenskinnet av mitt eget ansikt.
Bortsett fra øyet, som glinser, og partiet like under, som matt
reﬂekterer litt lys, ligger hele den venstre delen i skygge. To dype
furer går ned over pannen, en dyp fure går ned langs hvert kinn,
alle likesom fylt av mørke, og når øynene er stirrende og alvorlige,
og munnvikene såvidt går nedover, er det umulig ikke å tenke på
dette ansiktet som dystert.
Hva er det som har satt seg i det?»43

Svaret på det sidste spørgsmål – hvad der er, der har sat sig i Karl
Oves ansigt – synes ganske tydeligt: Det er angsten for den gammeltestamentlige far, som vi netop har hørt om, der har sat sig i
den aldrende Karl Oves ansigt.44 Dermed er angsten for faren
direkte indskrevet i Karl Oves ansigt, ligesom cirklen fra Kristusansigtet i parketgulvet er sluttet: først ansigtet i havoverfladen,
der metonymisk blev til farens for nu at blive til Karl Oves eget.
Når angsten for faren står skrevet i Karl Oves ansigt, bliver
angsten for indflydelse gjort både fysisk og konkret. Og præcis
som Knausgård har brug for en stærk forgænger at skrive sig op
imod, har han også brug for, at hans far fremstår stærk, så hans
egen løsrivelse og revidering af ham fremstår så meget desto
mere kraftfuld. Det er det, som forholdet til faren i første bind af
Min kamp handler om – og det er en frigørelsesproces som
udspiller sig litterært og udelukkende finder sted i romanen.
Efter at Karl Ove har oplevet, at forældrene har et samliv, forlader vi hurtigt beskrivelserne af barndommen og får indblik i
Karl Oves teenageår. Og med det skifte ændrer romanen karakter. Vi har nu at gøre med en slags udviklingsroman, hvor vi følger den sekstenårige Karl Oves første erfaringer med piger, alkohol og rockmusik. I baggrunden fornemmer vi selvfølgelig hele
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tiden stadig faren, der våger over Karl Oves liv som en tugtende
Gud, men i forgrunden står den stormfulde og ulykkelige forelskelse i Hanne, en mislykket nytårsaften, de mange bøger, han
konsumerer, og rockbandet, som han starter med Jan Vidar og
hvis første koncert i et indkøbscenter leder tankerne hen på en
lignende komisk scene i Mikael Niemis Populärmusik från Vittula ().
En sommeraften i slutningen af juli er den sekstenårige Karl Ove
på vej hjem. Forældrene er blevet skilt, moren flyttet, og faren
bor nu i huset med sin nye kæreste. Men da Karl Ove nærmer sig
huset, efter at være stået af bussen lidt borte, forstår han hurtigt,
at der er fest, hvor faren uvanligt afslappet sidder ved et bord i
haven med en seks–syv andre, som han introducerer Karl Ove
for:
«Der var noe uverdig over de klærne pappa gikk med ikveld. Den
hvite koen eller blusen eller hva faen det var. Han hadde alltid, så
lenge jeg kunne huske, kledd seg enkelt, korrekt, en anelse konservativt. (…) Når han plutselig kom i husﬂidsbluser med
broderier, eller skjorter med rysjer, som jeg hadde sett ham i tidligere den sommeren, eller uformelige skinnsko som så ut som noe
en same kunne trives med, oppstod det en enorm motsetning mellom den han var, den jeg visste så godt at han var, og den han framstod som.»45

At Karl Ove ikke kan acceptere, at hans far har ændret tøjstil er
interessant. Det peger i første omgang på det ydre, og at det er i
forhold til omgivelserne, at faren – ifølge Karl Ove – gør sig til
grin. Men kort efter bliver det relateret til det indre: at den nye
tøjstil ikke passer med den, som faren er, eller rettere: den Karl
Ove tror han er. Vi sidder altså tilbage med to forklaringer på,
hvorfor Karl Ove finder farens nye tøjstil problematisk: en indre
og en ydre. Der er umiddelbart ikke noget, der kvalificerer den
ene forklaring frem for den anden. Dog synes det påfaldende, at
det netop er ordet «uværdigt,» som Karl Ove vælger om farens
nye tøjstil. For helt bogstaveligt betyder ordet jo, at vi har at gøre
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med noget, der ikke lever op til en bestemt værdi. Og her har vi
måske svaret på, hvorfor vi får to forklaringer på, at Karl Ove
ikke synes om sin fars nye tøjstil.
For det, som den nye stil repræsenterer, er et brud med den
rolle som frygtindgydende og terroriserende, som faren indtil
har indtaget. Og at tøjstilen skulle være uværdig, viser, at Karl
Ove i en roman, der åbner med farens død og som både centrerer om hans død og om, hvordan Karl Ove endelig bliver forfatter, har brug for en stærk faderfigur at gøre op med. Den rolle
bryder faren her med sin nye tøjstil, selv om Karl Ove hævder, at
han ved, hvordan faren i virkeligheden er.
At Karl Ove, når det kommer til stykket, måske ikke kender
ham så godt, som han prøver at overbevise både sig selv og os
om, bliver dog hurtigt klart, da Karl Ove lidt senere på aftenen
igen sidder med faren og nogle andre gæster omkring bordet i
haven. Og ud af det blå, udbringer faren en skål for en kvinde
ved navn Helene, hvad der også får hans kusine Bodil, som Karl
Ove har mødt for første gang samme aften, til at hæve sit glas.
«– Skål for Helene, sa Bodil.
De drakk, mens de så hverandre inn i øynene.
Hvem i helvete var Helene?»46

Hvem Helene var får han dog hurtigt at vide. Helene var nemlig
Bodils søster, som nu er død. «Helene var….ja, vi var nære da jeg
vokste opp,» siger faren: «Vi var sammen hele tiden.» Videre fortæller han, at han «satt ved dødssengen hennes,» hvad der retorisk får Karl Ove til at spørge: «Hva var det som hendte nå?»
Men det bliver værre endnu, for kort efter begynder faren også
at græde: «Han satt der med albuene støttet mot bordet og hendene foldet foran brystet mens tårene rant ned ansiktet.»47
Denne side af faren er komplet ukendt for Karl Ove og afslører, at han måske ikke kender ham så godt, som han troede. Det
er ikke den strenge, autoritære og terroriserende far, men en følsom og sårbar far, der sidder og græder, mens han genkalder sig
sin afdøde kusine. Det er en side af faren, der måske passer ganske godt med den nye tøjstil, men ikke med den rolle, som Karl
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Ove har tildelt ham og som han ikke ønsker, han skal bryde ud
af. Og at faren til og med har en helt ukendt familie, som endda
bor lige i nærheden, understreger blot dette.
At denne episode er overordentlig signifikant bekræftes af
det faktum, at Knausgård vender tilbage til den i bind fire af Min
kamp. Den er væsentlig, fordi det er her, at billedet af den stærke
og dominerende far krakelerer. Den far, som Karl Ove selv har
forsøgt at gøre op med, falder her sammen foran ham som et
korthus. Og det er næppe tilfældigt, at farens deroute, der ender
med, at han dør af druk i sin mors hus godt tolv år senere,
beskrives som startende her.
Anden del af første bind omhandler omstændighederne
omkring farens død. Sammen med broren Yngve er Karl Ove
kørt til Kristiansand, hvor den stærkt alkoholiserede far havde
boet med sin mor, de to brødres farmor, i de sidste par år af sit
liv.
Da de to brødre træder ind i farmorens hus, venter der dem
en ubehagelig overraskelse, da alt i huset er kaos. Der står flasker
overalt, der er ikke blevet gjort rent i månedsvis og stanken bliver værre, jo længere de bevæger sig ind. Og inde i køkkenet sidder farmoren paralyseret i en kjole som «var skjoldete av flekker
og hang løst om den uhyggelig magre kroppen.»48
De to brødre bliver hurtigt enige om, at de må gøre rent. Dernæst fylder de bilen med tomme flasker og bruger pengene fra
panten til at købe rengøringsmidler for:
«Vi tok med oss Jif for badet, Jif for kjøkkenet, Ajax allrengjøringsmiddel, Ajax vinduspussemiddel, Klorin, grønnsåpe, Mr Muscle
for ekstra vanskelige ﬂekker, ovnsrengjøringsmiddel, spesialrengjøringsmiddel for sofaer, stålull, vaskesvamper, kjøkkenkluter og
gulvkluter, to bøtter og en kost derfra.»49

Herefter følger en af litteraturhistoriens måske mest grundige
hovedrengøringer. Alt bliver vasket, skuret og skrubbet. Selv da
Yngve efter et par dage tager hjem til sin familie i Kristiansand,
fortsætter Karl Ove med rengøringen efter farens alkoholiserede
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liv, der i romanen pågår over små hundrede sider. Og rengøringen fortsætter så længe og er så grundig, at vi som læsere ikke
kan være i tvivl om, hvor møgbeskidt og ulækkert der var, da de
to brødre ankom til huset.
Men om huset nu også var så beskidt, som vi får indtryk af,
bliver der sat spørgsmålstegn ved i romanens sjette bind. Her har
Karl Ove sendt manuskriptet til første bind til sin onkel Gunnar,
der svarer igen og ikke blot truer med en retssag, men skriver, at
det, som Karl Ove skriver i første bind, er løgn og latin. At Gunnar påstår, at farmorens hus slet ikke var så kaotisk, som det
ellers lyder i første bind får, som det er beskrevet på de første par
hundrede sider i bind seks, Karl Ove til at tvivle på, om det han
har skrevet nu også er sandt:
«Hadde dette ikke vært ﬂasker der? Jeg husket at trappen opp fra
stuen til loet hadde vært full av ﬂasker, og at det var poser med
ﬂasker under og oppå pianoet, og at det også var fullt av ﬂasker på
kjøkkenet. Men i trappen opp til stuen? Det hadde jeg ikke noe
minne av. Jeg måtte ha overdrevet.»50

Tvivlen over, hvad han ellers har overdrevet om, fortærer langsomt Karl Ove, og ligger som en understrøm på de første par
hundrede sider af bind seks. På et tidspunkt vågner han midt om
natten og har drømt, at alt, han har skrevet, er fri fantasi, noget
han har fundet på, ren og skær fiktion.
At Karl Ove begynder at tvivle på beskrivelsen af farmoren
hus, og det efterfølgende rengøringsarbejde, leder selvfølgelig til
spørgsmålet om, hvorfor i al verden han skulle overdrive noget
sådant? Hvad er grunden til at overdrive, hvor beskidt farmorens hus faktisk var efter farens død? Og hvorfor bruge så lang
tid på at beskrive en hovedrengøring, hvis det slet ikke har været
så slemt, som han hævder?
Svaret på de spørgsmål er, at hele rengøringssekvensen i bind
et handler om mere og andet end blot at gøre farmorens hus rent
efter farens død. Det er i stedet en rengøring, der også lader sig
tolke symbolsk, hvor Karl Ove får gjort faren menneskelig ved at
rode rundt i hans efterladenskaber, hans skidt og lort. Og at gøre
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faren menneskelig handler om at gøre ham dødelig, forgængelig.
Således bliver rengøringssekvensen et forsøg på at få faren ned
på et niveau, hvor Karl Ove kan være med. Han er ikke den
mægtige dominerende far, som han husker fra barndommen,
men en stakkels alkoholiker, der har så lidt styr på sit eget liv, at
sønnen må komme og tage over, hvor han ikke selv slog til.
Dermed bliver forholdet mellem Karl Ove og hans far vendt
på hovedet. Det er ikke længere faren, der irettesætter sønnen
eller rydder op efter ham, men sønnen, der må gøre rent efter sin
far og i nogen grad påtage sig rollen som far. Det synes derfor
ikke at være tilfældigt, at det er efter farens død, at Karl Ove for
alvor kan springe ud som forfatter. For nu er han ikke længere
blot søn. Han er også blevet far – i første omgang rent symbolsk.
Det er her den allegoriske tolkning af Karl Oves forhold til
sin far komplementerer analysen af Knausgårds forhold til Proust. For akkurat som Knausgård har brug for at give indtryk af,
at han ikke længere er afhængig af Proust, og for længst har skrevet sig fri af hans indflydelse, har han på samme måde brug for
at vise, at forholdet mellem ham og hans far er omvendt i en
sådan grad, at det ved farens død var ham, sønnen, der må agere
far. Og det er derfor, at historien om faren først og fremmest er
historien om sønnen og derfor, at Karl Ove hen mod slutningen
af sjette og sidste bind, hvor han for første og eneste gang nævner
farens navn, kan skrive følgende:
«Jeg er hans sønn. Historien om ham, Kai Åge Knausgård, er historien om meg, Karl Ove Knausgård. Den har jeg fortalt. Jeg har
overdrevet, jeg har lagt til, jeg har trukket fra, og det er mye jeg ikke
har forstått. Men det er ikke ham jeg har beskrevet, det er mitt bilde
av ham. Det er ferdig nå.»51

Karl Ove Knausgårds Min kamp handler i den grad om forholdet
mellem fædre og sønner – og bind et mere end nogen af de
øvrige fem bind. Som forfatter er Marcel Proust Knausgårds litterære far forstået på den måde, at det er angsten for Prousts
indflydelse, der er udgangspunktet for hele romanen og Karl
Oves erindring af fortiden, hvor Knausgård iscenesætter en revi180
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dering af Proust for at give en illusion af, at han har overvundet
sin litterære far.
Men det er ikke kun som forfatter, at Knausgård har brug for
at vise, at han har overgået sin far. Også som litterær karakter i
sin egen roman har han brug for at vise, at han kan overgå sin far.
Og ved at vise farens forgængelighed gennem den lange beskrivelse af rengøringen, får han samtidig omvendt forholdet mellem dem, gjort faren menneskelige, og dermed dødelig, hvor det
nu er ham, Karl Ove, der er den voksne, som må tage ansvar.
hvorved forholdet – og opgøret – med en stærk far er alfa og
omega. Det han ikke formåede, mens faren var i live, formår han
nu som forfatter.
I sjette og sidste bind lægger Karl Ove forfatterskabet fra sig
og fokuserer i stedet på sin familie. Hans kamp med faren – eller
rettere: med sine fædre – er afsluttet. Men resultatet af kampen,
Knausgårds kamp, ligger nu foran os i form af de seks bind, der
udgør Min kamp.
Noter
 Karl Ove Knausgård: Min kamp, bd. –, Oktober, Oslo –. Henvisninger markeres med bind og sidetal. I dette tilfælde: Bd. , s. .
 Harold Bloom: The Anxiety of Influence, nd edition, Oxford University Press, New York & Oxford  (), s. . Jeg har tidligere introduceret Harold Blooms teori om angsten for indflydelse i en artikel,
skrevet sammen med Morten E Nørkov, om forholdet mellem Tom
Kristensens Hærvæk og James Joyces’ Ulysses. Se Claus Elholm Andersen og Morten E Nørskov: «Asiatisk i vælde er angsten. En agonistisk
læsning af forholdet mellem Tom Kristensens Hærværk og James Joyces’ Ulysses,» i: Nordica. Tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik,
bind , Syddansk Universitetsforlag, Odense , s. –.
 Anxiety of Influence, s. . Jeg har bevidst valgt at oversætte Blooms
‘poetry’ til litteratur, da det er tydeligt, at betegnelsen ‘poetry’ for
Bloom er mere og andet end blot lyrik. Medmindre andet er markeret,
er alle oversættelse i artiklen mine egne.
 Anxiety of Influence, s. .
 Se Jan Rosiek: «Visne blade og vuggende både: topik i den moderne litteratur, i: Romantiske veksler. Løfter og efterliv, Forlaget Spring, Hellerup .
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 «Det er den samme tanken Harold Bloom udtrykker når han skriver at
det var Shakespeare som skapte mennesket,» skriver Knausgård med
en indirekte referance til Blooms Inventing the Human, hvor han, altså
Bloom, fører teorien om angsten for indflydelse tilbage til Shakespeare.
Jf. bd , s.  & s. .
 Thomas Bredsdorff: Ironiens pris, Gyldendal, København , s. . I
bogen Fiktionsfri fiktion skriver Hans Hauge i en rent bloomsk terminologi, at Knausgårds kamp også er «en litterær agon og dermed en
kamp mod de store forgængere, især Marcel Proust og James Joyce.»
Hans Hauge: Fiktionsfri fiktion, Forlaget Multivers, København , s.
.
 Undtagelsen her er dog bind  i Min kamp, der i høj grad forudsætter,
at man har læste de øvrige fem, hvad også Arne Melberg pointerer og
skriver, at det, som Knausgård gør i bind seks «ville vært utenkelig for
Proust.» Arne Melberg: «Vejen til romanen», Klassekampen, d. .
December .
 Bd. , s. .
 Knausgård har tidligere skrevet om Proust både i fiktionsform, hvor
han er med i det essay, som Henrik Vankel, hovedpersonen i debutromanen Ute av verden skriver mod slutningen af romanen, og i en tidsskriftsartikel i Vagant. Karl Ove Knausgård: Ute av verden, Forlaget
Tiden, Oslo , s. ff og «Den sommeren jeg ringte til Marcel Proust: om sammenhengen mellom teknologi, litteratur og den nye forfattergenerasjonen,» i: Vagant, nr. , , s. –.
 Bind , s. . Bd. , s. . For retfærdighedens skyld bør det nævnes at
han ikke alene taler om sit litterære jeg som «proustifiseret» på det
pågældende sted i bind seks, men også som «larssonfisert ( …), celinifisert, sandemosielt og uthamsunert.»
 Bd. , s. .
 Bd , s. .
 «Nu har jeg glemt mange ting som hører disse oplevelser til fordi jeg
næsten ikke har tænkt på dem siden; men jeg husker at nætterne var
meget lyse,» lyder det f.eks. fra løjtnant Glahn på første side. Knut
Hamsun: Pan, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo , s. 
 The Anxiety of Influence, s. f og Agon. Towards a Theory of Revisionsm,
Oxford University Press, Oxford, London & Glasgow , s. .
 Bd. , s. .
 Peter Brooks: Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts & London , s. 
 Walter Benjamin: «Fortælleren», in: Fortælleren og andre essays, Gyldendal, København , s. . At det er vigtigt for Knausgård, at diskussionen af døden åbner hele værket, bliver bekræftet i bind seks, hvor
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vi hører, hvordan han tænker tilbage på, at han sad og redigerede bind
et med sin redaktør Geir Gulliksen på hans kontor i Oslo: «Bortsett fra
åpningen, som vi diskuterte å ta ut fordi den var så annerledes i tonen
enn resten av manuskriptet, og den lange passasjen med nyttårsfesten,
som han ville ha ut, gjorde jeg eksakt som han foreslo.» Bd. , s. .
Bind , s. .
Bind , s. .
Bind , s. .
Bd. , s. .
Bind , s. 
Marcel Proust: På sporet efter den tabte tid, bd. , Rosinante, , p. .
Walter Benjamin: Fortælleren og andre essays, Gyldendal, København
, p. .
Proust, bd. ., p. .
«Men hos Knausgård finnes likevel ingenting av Prousts tidsproblematikk og ingen madeleinekaker,» skriver Arne Melberg i «Vi mangler
ord,» kronik i Aftenposten, januar : http://www.aftenposten.no/
meninger/kronikker/Vi-mangler-ord-.html
Ifølge Poul Behrendt er der ingen tvivl om, at det er «indlysende at sammenligne fikserbilledet af det skjulte ansigt på parketgulvet i Stockholm
 med sidestykket hos Marcel Prost,» mens han samtidig advarer
mod, at man «galt i byen, hvis man tror, at Proust er den kontinentalsokkel, hvorpå Knausgård med Min kamp har prentet sin palimpsest,» hvad
der skyldes, at «erindringsevnen hos Proust helt og holdent er bundet til
principielt tilfældige sanseindtryk,» mens samme erindringsevne hos
Knasgård bliver «rykket over til spørgsmålet om bevidsthedsrepræsentation.» Se Poul Behrent: «Autonarration som Skandinavisk Novom. Karl
Ove Knausgård, Anti-Proust og Nærværseffekten», i: Spring. Tidsskrift
for modern dansk litteratur, nr. –, Forlaget Spring, Hellerup .
Bd. , s. .
Et eksempel på det, også fra bind et, ser vi f.eks. når årsagen til, at faren
vidste, at Karl Ove havde løbet, da kom ud for at fortælle om ansigtet på
havoverfladen, først afsløres få sider senere henne i romanen. Bd. , s.
. Om fænomenologisk apperception, se Sven Møller Kristensen:
Impressionismen i dansk prosa, Gyldendal, København , s. –.
Bd. , s. .
Bd. , s. .
Bd. , s. .
Ane Farsethås: Herfra til virkeligheten. Lesning i -tallets litteratur,
Cappelen Damm, Oslo , s. . Kursiveringen er forfatterens egen.
Hans Hauge: Fiktionsfri fiktion, Forlaget Mulitvers, København ,
s. .

183

NLA 2013_Layout 1 01.07.13 13.37 Side 184

   
 Bd. , s. , hvor det bl.a. lyder «at en roman er uoriginal, er noe af det
verste en anmelder kan sie.»
 De kritikere, der har omtalt forholdet mellem Knausgård og Proust,
synes da også enige om, at det er et forhold, der handler om mere og
andet end en enkelt episode. Se bl.a. Thomas Bredsdorff: Ironiens pris,
Gyldendal, København , s. , Lilian Munk Rösing: «Proust med
barnevogn, Information d. . December , http://www.information.dk/, James Wood: «Totall Recall: Karl Ove Knausgaard’s My
Struggle, i: The New Yorker, . august  og Arne Melberg: «Vi mangler ord,» kronik i Aftenposten, . Januar , http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article.ece
 Bd. , s. .
 «Min eneste trøst, når jeg gik op for at lægge mig, var, at min moder
skulle komme og give mig et kys, så snart jeg var i seng. (…) Men disse
aftener, hvor moder alt i alt blev så kort hos mig, var dog søde i sammenligning med dem, hvor vi havde besøg til middag, og hun af den
grund ikke kom op til mig og sagde godnat.» Proust, bd. , s. .
 Bd , s. .
 Bd. , s. .
 Sigmund Freud: «The Dissolution of the Oedipus Complex», i: On Sexualitet. Three Essays on the Theory of Sexualitet and Other Works, The
Pelican Freud Library, vol. , Penguin books, Middlesex & New York
, s. .
 Bd. , s. . Som Ane Farsethås observerer sidder Henrik Vankel i
Knausgårds første roman Ute av Verden på samme måde og ser sit
ansigt reflekteret i vinduet på en af romanens første sider. Ane Farsethås: s. .
 Karl Ove giver selv en anden forklaring lidt længere fremme i romanen,
hvor han skriver, at det, at han ikke vil have at nogen skal kunne se ham
eller nå ham, «må ha satt seg i ansiktet» og «gjort det så stivt og maskeaktig.» Her er der sket et betydningsskred, hvor han søger en forklaring
på, hvorfor hans ansigt er maskeagtigt og ikke, som han oprindeligt
ville, nemlig hvorfor ansigtet er dystert og mørkt. Jf. bd. , s. .
 Bd. , s. .
 Bd. , s. .
 Bd. , s. .
 Bd. , s. .
 Bd. , s. .
 Bd. , s. .
 Bd. , s. .
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– om Karl Ove Knausgård og Geir Angell Øygarden
The Writer and the Sociologist
– on Karl Ove Knausgård and Geir Angell
Øygarden
In this article I examine the relationship between
the Norwegian writer Karl Ove Knausgård and the
sociologist Geir Angell Øygarden – how the friendship between them is portrayed in Knausgård's
six-volume autobiographical novel, My Struggle, and
the influence Øygarden had on Knausgård's monstrous novel. I argue that Øygarden's impact on
Knausgård cannot be underestimated, and towards
the end demonstrate how Knausgård's influence
likewise can be identified in Øygarden's book
Bagdad Indigo, which, in fact, was published by
Knausgård's own publishing house.

Key words
Karl Ove Knausgård – Min kamp – Geir Angell
Øygarden – Bagdad Indigo – influence –
friendship – reciprocal influence – poststructuralism – after theory

Introduktion

Til allersidst i sjette og sidste bind af Karl Ove
Knausgårds Min kamp – efter at Knausgård har
erklæret, at han »ikke lenger er forfatter« og
har skrevet en kærlighedserklæring til sin kone
og sine tre børn – finder vi en litteraturliste. At
en roman slutter med en sådan er i sig selv

© Universitetsforlaget 2014 Volum 114 s. 104–119

usædvanligt, men det bliver hurtigt endnu mere
usædvanligt, når det går op for os, at Knausgårds litteraturliste ikke er en fortegnelse over
den omfattende mængde litteratur, som han
faktisk inddrager og diskuterer i dette sidste
bind. For på den ene side inkluderer listen forfattere, som slet ikke diskuteres – som bl.a.
Jacques Derrida og Philip Ball – og på den anden side er der forfattere og titler, der brillerer
ved deres fravær, selvom de faktisk indtager en
central position i Knausgårds diskussioner i romanen. Det gælder f.eks. Gombrowicz, Franz
Kafka og Knut Hamsun, hvis alterego i romanen Sult (1890) bliver sammenlignet med den
unge Adolf Hitler.1
Som sidste værk på litteraturlisten finder vi –
under bogstavet ø – bogen Bagdad Indigo. Forfatteren er en vis Geir Angell Øygarden, og det
forlag, som har udgivet bogen, opgives som Pelikanens Forlag. Både forfatteren og forlaget
burde være kendt for læsere af Min kamp. For
Geir Angell Øygarden er selvfølgelig den Geir
som i begyndelsen af romanen blot kaldes Geir,
men senere både Geir A. og Geir Angell, og
som spiller en overordentligt stor rolle som hovedpersonen og fortælleren Karl Oves bedste
ven. Og Pelikanens Forlag er navnet på det forlag, som Knausgård stifter med det erklærede
formål at udgive Bagdad Indigo. Opmærksomme
læsere vil måske huske, at Pelikanen også er
navnet på den ølhal i Stockholm, hvor Karl Ove
flere gange mødes med Geir i bind to.2
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At Bagdad Indigo afslutter litteraturlisten som
en slags konklusion på hele Min kamp betyder, at
Øygarden så at sige får det sidste ord i Knausgårds store roman. Og det burde måske ikke undre. For som karakter i romanen under navnet
Geir Angell spiller han en kolossal rolle. Allerede
i første bind hører vi kort om ham, mens han i
andet bind er en af de mest centrale karakterer.
Her fortæller Karl Ove bl.a., at der er visse ting,
som han diskuterer »med Geir, som jeg prater
med på telefon en times tid hver dag.«3 Og i bind
seks hører vi, hvordan denne times daglige telefonsamtale har udviklet sig yderligere:
En vanlig dag ringte jeg ham først klokken ni på morgenen, da snakket vi sammen i alt fra tyve minutter til
halvannen time, så ringte jeg igjen på ettermiddagen,
da leste jeg opp det jeg hadde skrevet i løpet av den dagen, og han kommenterte det.4

Disse lange samtaler, hvor Karl Ove helt bogstaveligt talt læser alt det, han har skrevet højt for
Geir, som derefter kommenterer, antyder selvfølgelig også, at Geir er uomgængelig i en tolkning af seksbindværket. Om Linda, Karl Oves
kone, har ret i, at Geir »er en vampyr« der ikke
har noget eget liv, men alene lever gennem Karl
Ove, er nok tvivlsomt.5 Men modsat synes Karl
Ove helt på det rene med, at Geir Angells indflydelse er så stor, at Min kamp ikke ville være blevet
til, hvis det ikke havde været for ham: »det jeg
skrev nå, ville ha vært utenkelig uten ham.«6
Der er derfor overordentlig god grund til at
se nærmere på forholdet mellem Geir Angell
og Karl Ove: Det gælder både, hvordan forholdet mellem de to som karakterer fremstilles i
romanen, og hvordan Knausgård som forfatter
har ladet sig inspirere af Øygarden. Men selvfølgelig også omvendt: hvilken indflydelse
Knausgård selv har haft på Bagdad Indigo.
Det er disse spørgsmål, som jeg vil forsøge at
besvare i nærværende artikel. Og at det er vigtigt at få disse spørgsmål besvaret bliver bekræftet af, at en række af de litterater, som har be-
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skæftiget sig med Knausgård, har bemærket, at
dette forhold er interessant og burde undersøges nærmere i en forskningsmæssig sammenhæng.7 Men at ingen indtil nu er gået i dybden
med en analyse af forholdet mellem Knausgård
og Øygarden skyldes i det mindste to ting.
Først og fremmest, at Min kamp som forskningsområde stadig befinder sig i vuggen, men dernæst også, at diskussioner af litterær påvirkning
med få undtagelser savner et videnskabsteoretisk grundlag, da studier af litterær påvirkning i
nogen grad har været ugleset siden nykritikkens
opgør med positivismen.8
Alligevel vover jeg i det følgende at kaste mig
ud i en undersøgelse af forholdet mellem
Knausgård og Øygarden, hvor jeg i artiklens
første del vil karakterisere venskabet mellem
Karl Ove og Geir Angell, som det kommer til
udtryk på handlingsplanet i romanen, og hvor
jeg vil vise, hvordan de to indgår i et triangulært forhold sammen med Linda, Karl Oves kone. I artiklens anden del vil jeg tage udgangspunkt i en tematisk tilgang, som vil munde ud i
en mere teoretisk diskussion af, hvordan det
opgør med poststrukturalismen, som kommer
til udtryk i Min kamp, ikke alene kan spores til
Øygarden, men også er en del af en større iscenesættelse af venskabet i roman mellem de to.
Dernæst vil jeg i tredje del undersøge, hvordan
Øygardens Bagdad Indigo har influeret på selve
idégrundlaget for Min kamp, hvorefter jeg i fjerde og sidste del vil vise, at en diskussion af forholdet mellem Knausgård og Øygarden ikke
kan reduceres til et spørgsmål om, hvorvidt
sidstnævnte har påvirket og ageret fødselshjælper på førstnævntes seksbindsroman.
Men først skal det altså handle om venskabet
mellem de to, som det udspiller sig i Knausgårds Min kamp.
1: Et nietzscheansk venskab

Det er ikke meget, vi hører om forholdet mellem Øygarden og Knausgård, mellem Geir An-
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gell og Karl Ove, i første bind af Min kamp. Karl
Ove omtaler kort Geir som »min eneste egentlige venn i Stockholm« og fortæller at de havde
mødt hinanden kort i Bergen i starten af
1990’erne og siden blev genforenet, da Karl
Ove flyttede til Stockholm i 2004.9 I bind to
spiller derimod venskabet mellem de to en altdominerende rolle, hvor vi følger dem i Stockholm i tiden efter, at Karl Ove er flyttet til byen, og her hører vi første gang historien om,
hvordan de oprindeligt mødte hinanden.
Ifølge Karl Ove traf han første gang Geir i
starten af 1990’erne »på en fest i Bergen,« hvor
han hurtigt tænkte, at »han kunne bli den vennen jeg hadde savnet.«10 Vi hører også, at de gik
ud nogle aftener, og at det særlig var Geirs fandenivoldskhed, som Karl Ove kunne lide, og at
Geir »var en som skar igjennom, og dermed en
som gjorde en forskjell.«11
I bind fem, hvor vi tidsmæssigt er tilbage ved
Karl Oves studietid i Bergen, får vi endnu engang fortalt historien om, hvordan de to mødte
hinanden. Men her er der en række detaljer,
der adskiller sig fra beskrivelsen i bind to, ligesom den tilstræbte objektivitet, som man fornemmer i skildringen af deres første møde i
bind to, her er forduftet. Endelig bliver deres
møde i bind fem en del af en længere fortælling, der handler om Karl Oves deroute, hvor
han uden nogen synderlig succes er sluttet på
skrivekunstakademiet og har tilbragt nogle uger
hos sin mormor og morfar, hvor han oplever,
hvordan mormorens fysiske forfald korresponderer med det indre forfald, han selv føler.
Samtidig er han blevet opmærksom på nogle indre kræfter, der er så store, at de »trakk meg
ned til et sted i meg selv jeg ikke hadde vært
før.«12
Det er i denne sindstilstand, at han første
gang mødte Geir. Det er en aften, hvor han er
taget ned i sin brors kollektiv for at give ham
endnu en undskyldning for, at han har kastet et
glas i hovedet på ham til en fest. Og pludselig
begynder en anden gæst i kollektivet at tale

med ham og spørger, om han ikke tilfældigvis
bor i værelset oven på en der hedder Morten,
hvad Karl Ove hurtigt kan bekræfte:
Jeg stikker innom deg en dag, sa han. Jeg bor i en leilighet like ovenfor deres. Jeg løftet blikket og så på
ham. Han smilte så ansiktet så ut til å revne. Jeg heter
Geir, sa han.13

Beskrivelsen af dette første møde med Geir adskiller sig som nævnt på flere punkter fra de
tidligere beskrivelser i bind to. Først og fremmest er det ikke, som det lød i bind to, en fest,
de mødes til, men en helt almindelig aften i
Yngves kollektiv. Dernæst bliver Geir fremstillet som den, som med sit lysende ansigt kan oplyse det mørke, Karl Ove oplever i sit indre, og
som er mere end blot en potentiel ven. Her er
der en, som faktisk interesserer sig for Karl
Ove og gerne vil lære ham at kende, og som
ikke lader sig skræmme af den dysterhed, som
han selv mener, at hans fysiognomi signalerer.14
At Karl Ove og Geir er to modsætninger,
der forenes – at Geir i nogen grad er Karl Oves
anden halvdel – bliver tydeligt, da de et par
dage senere går i byen, og Karl Ove oplever, at
han ikke føler sig kedelig og uinteressant i selskab med Geir, hvad han ellers gør i selskab
med andre. Og hans normale generthed er ligeledes pist væk:
Det var noe ved ham jeg hadde tillit til. Ingen av de andre jeg hadde møtt i Bergen, selv ikke Yngve, kunne
jeg ha snakket med om det jeg snakket med Geir om
denne kvelden. Det indre og det inderlige var noe man
bar på selv, og kanskje delte med en kjæreste, hva visste jeg om det, men i alle fall ikke noe man la fram en
kveld man var ute.15

Begyndelsen på det venskab, som her beskrives,
leder tankerne hen på den type venskab, som
man inden for filosofien har interesseret sig for
helt frem til romantikken. Her har man i det
store og hele fulgt Aristoteles’ opfattelse af venskab, som den kommer til udtryk i hans Etik,
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hvor han taler om den højeste form for venskab,
som er venskab mellem mænd, der er gode, og
som hver især elsker den anden, fordi den anden også er god.16 Også de tidlige romantikere
tager udgangspunkt i denne opfattelse af venskabet, f.eks. Friedrich Schlegel, der går et
skridt videre og taler om det intime ved venskabet som det virkelig ophøjede, som åbner for
menneskets indre kunstværk, hvorved der antydes en forbindelse mellem venskabet og kunsten, som også synes relevant i forholdet mellem Geir og Karl Ove.
Det er netop det intime og det ophøjede,
som også Schlegel nævner, der karakteriserer
Karl Oves beskrivelse af de første møder med
Geir i Bergen i begyndelsen af 1990’erne. Først
handler det om, hvordan Geir oplyser Karl
Oves indre mørke, dernæst beskrives intimiteten i deres første aften i byen, hvor Karl Ove
åbner for sine inderste tanker, sit indre kunstværk, som man ifølge Schlegel kun kan gøre i
»oprigtigheden og glæden ved det intime venskab.«17
Forestillingen om det intime og ophøjede
venskab, som vi møder i beskrivelsen af Karl
Oves og Geirs første møde i bind fem, hvor det
fremstår som om, at de er to modsætninger der
forenes, står i skærende kontrast til beskrivelsen af deres venskab efter, at Karl Ove flytter til
Sverige og genforenes med Geir efter tolv års
adskillelse, som det bliver beskrevet især i bind
to og i bind seks af Min kamp. Her er der mere
tale om venskab i Nietzsches forstand, hvor
modsætningen mellem to venner, der udfordrer og yder hinanden modstand, er det, der
karakteriserer den højeste form for venskab.18
Denne forskel og udfordring kommer bl.a.
til udtryk i begyndelsen af bind seks, hvor Karl
Oves onkel har truet med at lægge sag an mod
ham for at stoppe udgivelsen af bind et, som
han mener er løgn fra ende til anden. Mens
Karl Ove er ved at gå til og rent fysisk bliver
lammet af truslen fra onklen, yder Geir ham
uafbrudt modstand og forsøger at tage truslen
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om en retssag fra den humoristiske side, mens
han prøver at overbevise Karl Ove om, at det
ikke er så alvorligt endda: »På et eller annet
tidspunkt må man bare le av alt sammen,« siger
han bl.a. i en telefonsamtale og forsætter: »Noe
annet er ikke mulig. Livet er en komedie.«19
For Karl Ove er truslen fra onklen uhyre konkret, mens den for Geir er noget, der er til at le
ad. Dermed bliver det muligt at karakterisere
forskellen mellem de to venner som en forskel i
deres respektive måder at læse og tolke verden
på: Karl Ove læser alt bogstaveligt, mens Geir
er ironikeren, der forholder sig distancerende til
verden omkring sig. Denne forskel kommer
også til udtryk i en episode i bind to, hvor de to
mødes til øl på Pelikanen i Stockholm, og hvor
Geir fortæller om en veninde, der har bedt om
hans råd efter, at hun har været sin kæreste utro.
Og mens Geir fortæller, at han selvfølgelig rådede sin veninde til at benægte alt, får han også på
en humoristisk måde sagt, at det var godt, hun
ikke havde spurgt Karl Ove om råd, da han ville
have rådet hende til at indrømme alt og bede sin
kæreste om tilgivelse. Hvortil Karl Ove lakonisk
svarer: »Ja, enten det eller gå.«20
Her bliver det tydeligt, at forskellen mellem
Geir og Karl Ove med Kierkegaard yderligere
kan karakteriseres som en forskel mellem en
æstetiker og etiker. For hvor Karl Ove tror på
ærligheden i ægteskabet, går Geir efter den øjeblikkelige nydelse og har en mere afslappet
holdning til både sandheden og enhver tro på
noget finalt. I romanens optik øger det kontrasten mellem de to, fordi Geirs konstante udfordring af Karl Ove medfører, at Karl Ove kan
fremstille sig selv som etiker uden at blive skinhellig, og at Geirs ydre pres til og med får det
etiske ved Karl Ove til at virke endnu stærkere.
Læst på den måde afsløres konkretiseringen af
Nietzsches ideal om venskab gennem en modsætning mellem etikeren Karl Ove og æstetikeren Geir som en litterær iscenesættelse, der i
Min kamp skal øge indtrykket af Knausgårds ærlighed.
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Opfattelsen af venskabet mellem Geir og
Karl Ove har dog endnu et niveau. Vender vi
tilbage til beskrivelsen af de tos første møde,
som det beskrives i bind fem, antydes det, at
Geir er mere og andet end blot en ven. Det
kommer i første omgang til udtryk ved, at det,
som Karl Ove fortæller Geir, ifølge hans egen
opfattelse er noget, man normalt fortæller en
kæreste, men også ved, at Geirs indtog i romanen bliver beskrevet som en stormende forelskelse på linje med de kvinder, som Karl Ove
rundt om i de seks bind bliver forelsket i.21 Og
da Karl Ove i bind to skildrer sin nervøsitet op
til genforeningen med Geir, som han på det
tidspunkt ikke har set i tolv år, kunne det lige så
godt være en gammel kæreste, som han skulle
genforenes med: »Hjertet mitt slo fortere,« lyder det, da han ser en, som han i første omgang
tror er Geir på banegården i Stockholm, hvor
de har aftalt at mødes, men som dog viser sig at
være en anden.22
Ved at beskrive aspekter af forholdet mellem
de to venner i et sprog, der ellers associeres
med kærlighedsforhold, indskriver forholdet
sig i en større litterær tradition, hvor venskaber mellem to mænd kommer til udtryk som
et homosocialt begær. Det er Eve Kosofsky
Sedgwick, der i nyklassikeren Between Men har
identificeret et sådant homosocialt begær som
et gennemgående topos i engelsk litteratur i
det nittende århundrede. Hun argumenterer
her for, at et sådant begær er temmelig paradoksalt i vores patriarkalske samfund, hvor heteroseksualitet og homofobi nærmest er obligatorisk.23
Det er åbenlyst, at forholdet mellem Karl
Ove og Geir også kan opfattes som patriarkalsk
i den forstand, at de mange forfattere, filosoffer
m.m., som de overalt diskuterer i deres akademiske tilgang til hverdagen, i hovedsagen er
mænd. I deres venskab – deres homosociale
fællesskab, som Sedgwick ville kalde det – er
der ikke plads til kvinder. Umiddelbart heller
ikke til Linda, som for Karl Ove alene kommer

til at opfylde de behov, som Geir ikke kan opfylde: det fysiske og det seksuelle. Og dermed
indskriver Min kamp sig også i nogen grad i det
mønster, som Sedgwick identificerer. Hun taler
således om et erotisk triangulært forhold med
to mænd og en kvinde, hvor kvinden alene bliver et alibi for de to mænds homosociale begær,
og hvor den virkelige partner er den anden
mand.24
I Min kamp kommer et lignende triangulært
forhold til udtryk, idet Karl Oves genforening
med Geir falder sammen med, at han indleder
et forhold til Linda, hans kommende kone. I
dette trekantsforhold står Geir for det dybe og
inderlige, mens Linda repræsenterer seksualiteten. Da Karl Ove første gang møder Linda på
forfatterskolen på Biskops-Arnö, er det nemlig
udseendet, han fæsner sig ved: »Utstrålingen
hennes var mørk, vill, erotisk, destruktiv.«25
Og på intet tidspunkt i beskrivelsen af de fem
dage på forfatterskolen hører vi om dybe eller
længere samtaler mellem de to bortset fra, at
de hist og her udveksler nogle få bemærkninger. Da de igen mødes i Stockholm, hvor de siden bliver et par, diskuterer de kun nogle få
gange litteratur, film og teater, mens det, der
mest af alt karakteriserer deres forelskelse, er,
at de begge er generte og ikke har meget at sige. Karl Ove fortæller Linda, at hun »forstummer mig,« og er overrasket over, at det ikke generer hende, for hvad vil hun »med en mann
som ikke sier noe?«26 Og da de siden bliver gift
og får børn, handler al deres interaktion, som
det fremstilles i romanen, om det praktiske
hverdagsliv: hvem der skal hente børnene,
hvem der skal lave mad, hvem der skal vaske
tøj. Og med tanke på, at de deler profession, de
er begge forfattere, er det påfaldende, hvor lidt
de diskuterer litteratur med hinanden, ligesom
der i de seks bind ikke står meget om Lindas
forfatterskab.
At det er muligt at identificere et triangulært
forhold i Min kamp betyder selvfølgelig ikke, at
Karl Ove ikke elsker eller er Linda hengiven,
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selv om de gange, hvor han ofrer sig for hende
og påtager sig alt husarbejdet, måske mest af alt
er udtryk for hans selvhad og masochisme. I
stedet skal det triangulære forhold forstås som
et udtryk for en overordnet diskurs, der især
finder steder i de bind, hvor Geir er en central
karakter, d.v.s. i bind to og seks. Og denne diskurs kan netop tolkes således, at forholdet mellem Karl Ove og Geir står for det, som Sedgwick kalder for et homosocialt begær, som viser sig i deres åndelige og intellektuelle
venskab, mens forholdet til Linda udtrykker det
seksuelle begær og drømmen om familien:
Mens møtet med Geir ga meg et blikk på meg selv, og
et rom hvor det kunne artikuleres, altså avstand, som
var uvurderlig, ga møtet med Linda det motsatte, i det
ble all avstand opphevet.27

I romanen giver Geir ham det, som han ikke får
fra Linda, mens Linda giver ham det, han ikke
får fra Geir. Han er hovedet, mens hun er kroppen. Men fordi de repræsenterer hver sin pol,
afstand og nærhed, det åndelige og det kropslige, bliver det også en kamp om Karl Oves
gunst. Så da Linda læser andet bind af romanen
– det bind, hvor Karl Ove både bliver kæreste
med hende og genforenes med Geir – er hun da
heller ikke sen til at tolk en kniv, som Karl Ove
på et tidspunkt får i gave af Geir, rent symbolsk:
»En pistol i første akt avfyres i siste,« siger hun
til Karl Ove i slutningen af sjette og sidste bind
– romanens sidste akt –som et udtryk for, at
Geir vil have hende til at begå selvmord: »Han
ga den til deg for at jeg skulle stikke meg med
den. Han ville ha meg bort. Forstår du ikke
det?«28
Der er nu ikke meget belæg i romanen for at
hævde, at Geir vil Linda til livs. Men Linda er
en vigtig brik, hvis vi vil forstå forholdet mellem Geir og Karl Ove, hvor det triangulære
forhold med dets forskellige akser er med til at
skabe en spænding i det fortalte, der driver fortællingen frem.29
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2: Den litterære iscenesættelse

Da Karl Ove ankommer til Stockholm og bliver
genforenet med Geir, går der ikke lang tid, før
han bliver irriteret over, at Geir konstant sammenligner Sverige med Norge: »Dette var noe
han sa, forstod jeg, dette var et av hans temaer,«
lyder det f.eks. efter, at Geir har leveret en længere tirade om det ordnede svenske samfund.30
Karl Oves irritation over Geirs tirade om Sverige rummer dog også en smule ironi. For få sider
tidligere har Karl Ove – i en beskrivelse af sit
liv som småbørnsfar i det svenske velfærdssamfund anno 2009 – netop selv leveret en række
pointer om Sverige, der ligger helt i forlængelse af Geirs, som det f.eks. kommer til udtryk i
Karl Oves udfald mod den svenske lighedsideologi i beskrivelsen af en børnefødselsdag.
Hvor stor en del af Knausgårds udfald mod
det svenske velfærdssamfund i Min kamp, som
har sin oprindelse i Øygardens tankegods, er
det selvfølgelig umuligt at gisne om. Men det er
en besnærende tanke, at den kritik af Sverige,
som er et af de væsentligste temaer i andet bind
af romanen, hvor den svenske og dermed nordiske velfærdsstat på en og samme tid fremstår
som »problemfyldt og umyndiggørende, men
også frisættende og mulighedsskabende,« hvad
Kasper Green Krejberg påpeger, ikke alene er
inspireret af Øygardens tanker, som de kommer
til udtryk i romanen, men også af hans første
bog, Den Brukne Neses Estetikk, som han har sendt
til Karl Ove et par år, inden de to genforenes i
Stockholm.31
Geirs bog, som handler om boksemiljøet og
værdier som vold, ære og smerte, blev ifølge
Karl Ove selv en øjenåbner for ham, hvor han
ved at læse den blev opmærksom på, at »ting
jeg alltid hadde trodd var naturgitte, nærmest
en del av meg, egentlig var det motsatte, altså
relative og vilkårlige.«32 Bogen blev endda »like
vigtig for meg« som Tingenes orden af Michel
Foucault eller Statuer af Michel Serres, som han
direkte sammenligner den med. Det, som disse
tre bøger ifølge Karl Ove har tilfælles er, at de
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»etablerte et sted utenfor samtiden (…) hvor
noen av de viktigste verdiene fra den nære fortiden levde videre.« 33
Det historiesyn, som her skitseres, og som
med Ernst Bloch kan karakteriseres som en
»samtidighed i usamtidigheden« er det, vi finder konkretiseret i Min kamp.34 Karl Ove etablerer sig selv uden for samtiden. Han vil, som Jon
Helt Haarder skriver, »så gerne være gammeldags,« hvorfor der er »noget selvbevidst konservativt, ja atavistisk på færde i hele Min
kamp.«35 Det ser vi i den modernitetskritik,
som karakteriserer store dele af romanen, og
hvor Karl Ove ligefrem længes mod at leve i en
før-moderne verden: »Hvordan ville det vel
ikke være å leve i en verden hvor alt ble gjort
med kraften til hånden, vinden eller vannet?«
som han på et tidspunkt siger om at leve i 1600tallet, mens det andet steds lyder, at han gik
rundt med »en rasende attenhundretallsmann i
mitt indre.«36 Vi ser det også i de essayistiske
passager, hvor Karl Ove tager afstand fra socialkonstruktivismen og den poststrukturalistiske
tankegang, som han lærte at kende under studietiden i Bergen. Og vi ser det i de kanoniske
forfattere – Proust, Flaubert, Joyce, for nu at
nævne tre – som igen og igen inddrages, og
som i romanen står i modsætning til de postmodernistiske forfatteres sprogspil, relativisme og
leg med fiktion.
Det er selvfølgelig paradoksalt, hvad også
Ane Farsethås pointerer, at Knausgård vælger
»den mest samtidsriktige form som tenkes kan
– den biografiske selvutlevering i terapiens
tegn« til at forsøge »å etablere et sted for den
ikke-samtidsmessige tanke.«37 Men Knausgårds
paradoks går faktisk et spadestik dybere end
det. For hele det ideologiske grundlag for denne kritik – at der findes et sted uden for samfundet, hvor værdierne fra fortiden lever videre
– finder Karl Ove hos bl.a. Foucault, som normalt regnes som en af de centrale tænkerne i
poststrukturalismen.38 Paradokset er derfor, at
forudsætningen for Karl Oves kritik af post-

strukturalismen og socialkonstruktivismen er
den poststrukturalisme og socialkonstruktivisme, som han forsøger at gøre op med.
Dette paradoks finder vi allerede i Geirs bog
om boksning. Bogen handler om, hvordan han
melder sig ind i en bokseklub for at forstå den
kultur, han skal beskrive. Men som et sandt barn
af postmodernismen ved han også, at videnskabelig objektivitet er en illusion, selv om bogen
egentlig er en afhandling ved Uppsala universitet. Derfor vælger han jeg-formen, hvor han
hele tiden reflekterer over sin egen rolle og metode, og endda ofte tyer til skønlitteraturen, når
abstrakte begreber som død, ære m.m. skal forklares. Subjektiviteten og det biografiske står så
stærkt i bogen, at vi hører om alt fra hans personlige historier om sin kæreste til hans morgenritual: »Om morgenen er det første jeg gjør
– etter å ha spist frokost og børstet tennene – å
varme opp en time med skjønnlitteratur.«39
Overalt i bogen skinner Geirs fascination af
boksekulturens æresbegreb igennem på samme
måde som den før-moderne verden gør hos
Knausgård. Og at denne kultur netop står i grel
modsætning til det politisk korrekte svenske
middelklassesamfund, som de to nordmænd har
valgt at bosætte sig i, er en central pointe: »Jeg
vil påstå at de er vesensforskjellige, ja, uforenelige,« lyder det i Den Brukne Neses Estetikk.40
Konklusionen er dermed antydet. For når
det ideologiske paradoks bag kulturkritikken og
litteratursynet i Min kamp, hvor kritikken af
poststrukturalismen bliver afstedkommet af
samme poststrukturalisme, også lader sig identificere i Den Brukne Neses Estetikk, som vi hører
var kolossal vigtig for Karl Ove, er der ingen
tvivl om, at denne del af Knausgårds tankegods
er inspireret af Geir Angell Øygardens bog, ligesom jeg’et i bogen skaber en kobling til Min
kamp. Lige præcis her kan vi altså spore Øygardens indflydelse på Knausgård. Men akkurat
som med tolkningen af venskabet mellem Geir
og Karl Ove har også spørgsmålet om indflydelse endnu et niveau.
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»Du kan ikke fuske,« siger Geir på et tidspunkt til Karl Ove, da de sidder over en øl på
stamværtshuset Pelikanen i Stockholm, og bekræfter dermed, at Karl Ove, som vi tidligere
så, er etikeren i de tos forhold: »Du kan ikke.
Du er erkeprotestant.«41
Kommentaren på Pelikanen er foranlediget
af, at Geir til et portræt af Karl Ove i en norsk
avis har udtalt, at han har en høj moral, hvad
Karl Ove ikke helt forstår. Men Geir forklarer
gerne og hævder, at Karl Ove har »et ett-til-ettforhold mellom liv og moral« som bl.a. gør, at
han reagerer »rent kroppslig på det som er
upassende.«
Hurtigt viser det sig dog, at Geirs kommentar også indeholder et metatekstligt element.
For det, som Geir her siger, korresponderer
med nogle tanker, som Karl Ove selv har haft i
forhold til det at skrive, men ikke været i stand
til at sætte ord på. Det bliver tydeligt få sider
senere, hvor Karl Ove dagen efter samtalen
med Geir går rundt i en boghandel og endnu
engang tænker over, hvad han skal skrive om.
Og her hører vi, at »bare tanken om fiksjon,
bare tanken på en oppdiktet karakter i en oppdiktet handling gjorde meg kvalm, jeg reagerte
fysisk på det.«42 Det er helt i tråd med det, som
Geir aftenen før har sagt, nemlig, at Karl Ove
reagerer fysisk på det, som er upassende.
På den måde bliver Geir fødselshjælper til de
første, spæde tanker, som senere munder ud i
Min kamp. For samtalen på baren, ordene om, at
han ikke kan fuske, er det, der fører direkte
over i Karl Oves kvalme over det opdigtede,
over fiktion, næste dag i boghandlen. Ikke sådan
at forstå, at Geir er romanens eneste fødselshjælper, da det er umuligt at påpege en enkelt
person eller begivenhed, som skulle have afstedkommet hele seksbindsværket.43 Men det
er interessant, hvordan Geirs karakteristik af, at
Karl Ove ikke kan fuske, også gælder hans forhold til litteraturen, idet han lider af en skriveblokering, der medfører, at han ikke længere
kan skrive fiktion.44 Geir sætter dermed ord på
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det, som Jon Helt Haarder i forbindelse med
Knausgård har kaldt hans »fiktionsfortællingsforstoppelse,« og han får Karl Ove til at se, at
der er en sammenhæng mellem hans liv og hans
tanker om litteratur.45 Herfra er skridtet til, at
han skriver om sig selv, ganske kort. Men ikke
nok med det: han skriver også om, hvorfor han
skriver om sig selv. Her spiller venskabet med
Geir, der også skriver om sig selv i Den Brukne
Neses Estetikk, en helt central rolle.
Således er fremstillingen af forholdet mellem
Geir og Karl Ove i Min kamp en iscenesættelse
fra Knausgårds side, der udmunder i et litterært
topos, som vi genkender fra litteraturhistorien,
hvor der bag de allerstørste forfattere ofte står
en filosof eller tænker. Her behøver man kun at
tænke på forholdet mellem Goethe og Herder
eller mellem Proust og Henri Bergson, for nu
at nævne et par af de forfattere, der diskuteres i
Min kamp. Iscenesættelsen af Geir som ophavsmand til dele af det tankemæssige gods i Min
kamp bliver derfor en måde for Knausgård at
indskrive sig i kanon blandt de største af de
største, som også har ladet sig inspirere af et
venskab med en visionær tænker. Dette er måden, hvorpå Geir Angell fremstår i romanen
hvor hans indflydelse og originalitet direkte
sammenlignes med både Foucaults og Michel
Serres’.
Ved at efterligne et kendt litterært topos håber Knausgård således på, at han selv vil blive så
stor som de forfattere, han overalt i Min kamp
henviser til og beundrer. Og fremstillingen og
iscenesættelsen af venskabet med Geir er en
vigtig komponent i denne bestræbelse. Her er
Knausgård helt på linje med Wayne C. Booth,
der i The Company We Keep skriver, at »en slags
rollespil med andre roller, eller karakteristika,
en slags efterligning af andre, er en af de væsentligste måder, hvorpå vi skaber det, der bliver vores karakter.«46 Med andre ord og i forhold til Knausgård: det er først og fremmest
gennem imitationen, at han kan indskrive sig i
en kanon med de største.
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3: Døden fra Bagdad

Helt fra sin debut med romanen Ute av verden
har omslagene på alle Karl Ove Knausgårds bøger været designet af Yngve Knausgård og Asbjørn Jensen, som begge optræder som karakterer i Min kamp. Den førstnævnte er som bekendt Karl Ove Knausgårds bror, mens den
sidstnævnte er hans forretningspartner og med
til at starte Pelikanen Forlag:
Jeg ringte Yngve og spurte om han ville være med og
starte et forlag, e-postet Asbjørn det samme spørsmålet, begge var entusiastiske til idéen, og så stiftet vi Pelikanen forlag, først og fremst for å gi ut Bagdad Indigo.47

At starte et forlag for at udgive sin bedste vens
bog er selvfølgelig en generøs gestus. Det er i
slutningen af Min kamps sjette og sidste bind, at
Karl Ove tager initiativet, hvad der understreger det symbolske i handlingen: at Karl Ove
ikke alene vil sikre sin ven del i den succes,
som han selv har oplevet, men også, at han til
stadighed iscenesætter Geir som den tænker,
der har inspireret ham helt i stil med hans litterære forbilleder. Dertil kan udgivelsen af
Bagdad Indigo tolkes som Knausgårds forsøg på
at tilbagebetale sin gæld til vennen, der med
sin bog, som han arbejdede på længe inden,
Knausgård begyndte at skrive Min kamp, som
anført er ophavsmand til en væsentlig del af de
tanker, der danner det idémæssige bagtæppe
for Min kamp. Og det er netop dette, vi i det
følgende skal se nærmere på.
Geir Angell Øygardens Bagdad Indigo er et
stærkt ideologisk opgør med velfærdssamfundets lighedstænkning og et forsøg på at opstille
et modbillede. Det er en bog, der egentlig
handler om, hvordan Øygarden meldte sig som
levende skjold under Irakkrigen i 2003 for som
sociolog at studere krigen indefra og forsøge at
forstå, hvordan vi mennesker agerer under pres
i en krig, der opleves som antitesen til både det
postmoderne samfund og den nordiske velfærdsstat.

Ifølge Øygarden lever vi i »en tid uten konsekvenser,« hvad der har ført til »illusjonen om et
dødsfritt liv,« hvor selve velfærdsstaten er blevet »en måte å organisere bort døden på.«48 I
stedet eksisterer døden kun som en fortælling,
som en fiktion, hvor de fleste »drapene skjer
virtuelt« – på tv, på film, i aviser, i bøger – hvor
alt føles som noget, vi har oplevet før: »Det er
som å leve i en roman,« skriver han kort inden
krigen bryder ud, hvor alle lever med forventningen om, hvad der skal komme. Men følelsen
af uvirkelighed ændrer sig, da krigen bryder ud,
og alt giver mening:
Den store myten er at krig er meningsløst. Sannheten
er at krigen er altfor meningsfull. Kanskje det mest
meningstette rommet som mennesket lager, ved siden
av soveværelset, barselstuen, sykeværelset og kapellet.
(…) Krig er mye, men aldri meningsløst. Snarere er
den mettet med mening, tettet med mening, renner
over av mening, eksploderer av mening.49

At krigen er fyldt med mening, får Øygarden til
at føle sig tættere på virkeligheden end nogensinde før: »Jeg er gjest hos virkeligheten,« skriver han og tilføjer, at det er en virkelighed »som
er så virkelig at du vet du lever.«50 Men også
den meningstættede virkelighed bliver overskredet, idet vi dør eller slår andre ihjel. Og det
er netop denne overskridelse med alle dens
rædsler, som bogens sidste del, hvor Øygarden
i flere døgn opholder sig hos en gruppe US Marines, handler om. Her fremstår overskridelsen
som »den ytterste kroppslige erfaring,« som vi
ikke har et sprog til at tale om, hvad vi har i forhold til den sociale, økonomiske eller politiske
virkelighed – det, som vi til dagligt opfatter
som virkeligheden: »Men hvordan kan vi snakke om overskridelsen uten å ha ord for den?«
spørger han retorisk.51
Således bliver krig i Bagdad Indigo et udtryk
for en meningsfortætning, hvor døden ikke
længere er gemt bort, fortrængt, men en reel
mulighed, hvor alt opleves mere virkelig end
noget andet. Men krig er også en overskridelse
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af denne virkelighed, hvor vores egen død og
det at slå ihjel alene er en kropslig erfaring. Det
er en overskridelse af det sociale og en måde at
bryde den sproglige diskurs på.
Og det er lige præcis her, at Bagdad Indigo
med dens opfattelse af krigen præsenterer en
modpol til en vis postmoderne diskurs, hvor
alt, selv døden, opleves som en fiktion, som en
del af en fortælling. Der er tale om, at Øygarden opererer med to forskellige opfattelser af
døden: den, som vi møder i fiktioner og i romaner, og den, som vi møder i krigen, som er en
overskridelse af det kropslige, og som normalt
er skjult for os i vores nordiske velfærdssamfund. Og bag dette aner vi, at Øygarden forudsætter, at vi mennesker besidder noget essentielt, der kun kommer frem i krise- og krigssituationer. Men at dette skulle være tilfældet, og
at vores opførsel skulle være mere autentisk,
mere essentiel, i krisesituationer, er en betingelse, som aldrig udtrykkes eksplicit i bogen.52
Det er disse tanker om døden, krigen og
mennesket, der som bogens tankemæssige bagtæppe med dets indirekte ideologiske opgør
med velfærdssamfundets lighedstænkning, danner en rød tråd gennem hele Bagdad Indigo. Og
det er disse tanker, som vi genfinder i Min kamp,
hvor de som romanens idémæssige fundament,
også danner en rød tråd gennem de seks bind.
Det kommer til udtryk i opfattelsen af de to
former for død, som peger frem mod Min kamps
helt centrale paradoks, som handler om, at
Knausgård vil væk fra det fiktive og skrive ærligt om sig selv, men kun kan gøre dette i fiktionens form. Det vender vi tilbage til senere.
Et af de helt centrale temaer i Min kamp er
døden. Hele værket kan læses som en refleksion over farens død, for døden er præcis det,
der skaber en kontinuitet fra første til sidste
bind. Det er da også med en refleksion over døden, at hele romanværket tager sin begyndelse,
idet Knausgård – helt i forlængelse af Øygarden
– taler om, at døden har to fremtrædelsesformer.
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Den fysiske død indtræffer, når kroppen siger stop, hjertet holder op med at slå, lemmerne stivner og tarmene tømmes. For når livet
»forlater kroppen, tilhører kroppen det døde,«
skriver Knausgård på en af de allerførste sider.53
Og denne form for død gør vi alt for at gemme
væk og holde ude af syne. Vi dækker kroppene
til, så snart livet har forladt dem, vi transporterer dem i lukkede vogne, opbevarer dem i hospitalets kældre, m.m.:
En by som ikke holder sine døde ute av syne, hvor man
kan se dem ligge i gater og streder, i parker og på parkeringsplasser, er ingen by, men et helvete. At dette
helvete speiler livsvilkårene våre på en mer realistisk
og dypest sett sannere måte, spiller ingen rolle. Vi vet
at det er slik, men vil ikke se det. Derav den kollektive
fortrengningsakten som bortslusningen av de døde er
et uttrykk for.54

Dette kunne være et citat fra Bagdad Indigo,
hvor Øygarden faktisk oplever et sådan helvede, idet han går på en bro, hvor der netop har
været kampe mellem amerikanerne og irakerne. Han skriver:
Likene ligger strødd utover broen. Noen uten hode,
andre uten mave. Noen sitter bak et ratt, andre i baksetet. Alle er svarte, alle er oppblåst, alle er dekket av
insekter.55

Citatet er, som man godt kunne tro, ikke fra
Bagdad Indigo, men fra bind et af Min kamp og
antyder, at Knausgårds og Øygardens bøger
både tematisk og stilistisk er nært beslægtede.
Modsætningen til den fysiske død, som
Knausgård taler om i begyndelsen af Min kamp,
og som vi gør alt, hvad vi kan for at fortrænge,
er som nævnt den fiktionaliserede død. Det er
den form for død, som vi læser om i aviserne,
og som vi ser i nyhederne og finder i romaner:
»Den døden virker imidlertid ikke truende,« lyder det.56 Men, fortsætter Knausgård, når den
form for død og døden, som vi ser i fiktionen,
ikke opleves truende, så bliver hele kredsløbet,
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hvor vi holder de døde ude af syne, endnu sværere at forstå: »Om ikke døden som fenomen
skremmer os, hvorfor da dette ubehaget overfor de døde kroppene?« Svaret på det er, ligeledes ifølge Knausgård, at der enten »finnes to
slags død, eller at det finnes en motsetning mellom vår forestilling om døden og døden slik den
arter sig, hvilket i grunnen går ut på et.« For
konklusionen er den samme, nemlig at døden
»blir distribuert gjennom to ulike systemer,«
hvor det ene er det, som vi forsøger at fortrænge, mens det andet kommer til udtryk som en
fiktion, en fortælling.57 Og dermed er det
klart, at Knausgårds opfattelse af døden har udviklet sig parallelt med Øygardens.
I Min kamp oplever Karl Ove første gang den
fortrængte død på nært hold, da han i et kapel i
Kristiansand ser liget af sin far: »Selv var jeg nesten tretti år gammel da jeg så en død kropp for
første gang,« lyder det.58 Synet af farens lig bliver senere til billeder på nethinden, som »pludselig ikke var til å komme forbi,« og som det
var »umulig å si om de tilhørte virkelighetens
eller drømmenes verden.«59 Derfor ringer Karl
Ove til sidst til bedemanden og beder om at få
lov til at se sin fars lig endnu engang. Og her
slutter første bind af Min kamp med en Karl
Ove, der forstår, at døden slet ikke er så mystisk, som han altid har troet:
Og døden, som jeg alltid hadde betraktet som den viktigste størrelse i livet, var ikke mer enn et rør som
springer, en gren som knekker i vinden, en jakke som
glir av en kleshenger og faller ned på gulvet.60

Med dette andet besøg i kapellet, hvor han ser
liget af sin døde far, forsøger Karl Ove at give
indtryk af, at det er lykkedes for ham at forene
de to former for død, som romanværket tager
udgangspunkt i.
Men det er nu kun tilsyneladende. For det
andet besøg har aldrig nogensinde fundet sted i
den virkelighed, der eksisterer uden for romanen. Ifølge Knausgård selv så han nemlig kun fa-

rens lig en enkelt gang i kapellet i Kristiansand.
Andet besøg er ren og skær fiktion.61
Således er det kun i skikkelse af romanen og
som en kulmination på første bind, at Knausgård kan forene de to former for død, som han
lægger ud med at karakterisere. Men det er
netop kun i romanen, i fiktionen, og ved at fiktionalisere, at det lykkes ham at gøre dette,
hvad der understreger dødens væsentlighed for
romankunsten som sådan, akkurat som Walter
Benjamin hævder i essayet Der Erzähler fra
1936.62
For Knausgård er fiktionen den eneste måde
han kan nå den meningsfortætning, som vi hører om i Bagdad Indigo. For Knausgård er forfatter, ikke sociolog, og for ham kan virkeligheden
kun nås gennem fiktion. Og dermed er vi atter
nået frem til det helt centrale paradoks i Min
kamp, hvor han på den ene side vil skrive ærligt
om sig selv og sit eget liv, men samtidig bliver
nødt til at gøre dette i romanens form og ved at
gøre brug af fiktionens virkemidler.
I bind seks vender Knausgård tilbage til de
tanker om døden, som indleder værket, og som
vi også finder i Bagdad Indigo. Det er på det tidspunkt, hvor Karl Ove tænker på, hvordan den
retssag, som onklen har truet med, vil forløbe,
hvis den bliver til noget, og hvor han forestiller
sig, at han rejser sig og påbegynder en længere
forsvarstale. Her kommer han endnu engang
ind på de to former for død, som også indleder
bind et – den form for død, som vi ser fremstillet i medierne, og den, som er helt konkret,
men som skjules, og som vi ikke taler om, men
som er en naturlig del af livet:
Dette kunne jeg ha skrevet en debattartikkel om, men
det ville ikke ha sagt så mye, for argumenter er rasjonelle, og dette handler om det motsatte, det irrasjonelle, alle vår følelser i forhold til hva det vil si å møte
det oppløste og det døde, ja, hva det egentlig er.63

Denne tænkte forsvarstale bliver både et forsvar for, at Knausgård i bind et går så tæt på i
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beskrivelsen af omstændighederne omkring farens død, og et forsvar for det fiktive i samme.
For kun via romanen, og det litterære greb, kan
han nå det irrationelle.64 Kun sådan kan han tale
om det døde og det opløste som »det egentlig
er.« Fiktionen bliver brugt til at illustrere det
virkelige og det irrationelle – og til at sige noget væsentligt om sig selv.
Således danner den opfattelse af de to former
for død, som hos Knausgård udvikles sideløbende med Øygardens, udgangspunkt for litterariteten og hele det centrale paradoks, som Min
kamp kredser om, nemlig, hvordan han vil skrive ærligt om sig selv, men kun kan gøre det i
fiktionens form. I det lys er det svært at undervurdere indflydelsen fra Øygarden, der idémæssigt kommer til at repræsenterer den nok
stærkeste påvirkning for Knausgårds projekt.
Det betyder selvfølgelig ikke, at de to altid er
enige, og at handlingen og temaet i Min kamp og
Bagdad Indigo er identiske, hvad der altså ikke er
tilfældet. Det kommer f.eks. til udtryk i de tos
forskellige forhold til det sociale, hvor Geir oplever en overskridelse af det sociale på egen
krop i Bagdad, mens Karl Ove ikke oplever en
sådan overskridelse, men alene skriver om det i
forbindelse med det lange essay om Hitler, der
uden tvivl er inspireret af Geir.
At Øygardens tanker var nødvendige for
Knausgård under arbejdet med Min kamp, bekræfter han i et nyere essay i essaysamlingen
Sjelens Amerika, hvor han igen fortæller, hvordan
han hver eneste dag ringede til Øygarden og læste alt det op, som han havde skrevet. »Jeg behøvde tankerne hans,« skriver han i essayet og
forklarer, at Øygarden ikke alene gav ham et
andet blik på det, han skrev, men tilbød ham
»en hel verdensanskuelse, som jeg gjorde til
min egen i romanen.«65 Det er disse tanker,
denne verdensanskuelse, som vi netop har set
udfoldet, og som Knausgård suger til sig. Og
endelig viser det, at Linda måske ikke var helt
på vildspor, da hun som tidligere set talte om
det vampyragtige i forholdet mellem Geir og
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Karl Ove, om end det ikke var Geir, som hun
hævdede, men hendes mand, der var vampyren
i forholdet.
4: Omvendingen af magtforholdet

Det er påfaldende, hvordan Knausgård flere
steder i Min kamp roser Øygardens bog, som
han som sagt har grundlagt et forlag for at kunne udgive: »Bagdad Indigo var en fantastisk
bok,« lyder det ét sted, mens det andetsteds lyder, at det var »et enestående verk.«66 Fordi
Knausgård selv er både redaktør og forlægger
på bogen, må de rosende ord tages med forbehold.
At Knausgård udgiver Bagdad Indigo med
nogle af de penge, som han har tjent på Min
kamp, er selvfølgelig en understregning af hvor
meget, han tror på bogen. Dertil bliver det en
måde for ham at sikre, at iscenesættelsen af
venskabet med Geir som et kendt, litterært topos når ud til et større publikum.
Ser vi på Min kamp under et, fremstår de to –
Knausgård og Øygarden, Karl Ove og Geir – på
intet tidspunkt som ligeværdige. I de mange
dialoger mellem dem, som vi finder i de seks
bind, er det altid Geir, der fremstår som den
stærkeste, den intellektuelle, ham, der ved,
hvordan tingene hænger sammen. Det kommer
både til udtryk i hans til tider lange monologer
og i hans mange forsøg på at analysere Karl
Ove. Modsat er det kun sjældent, at Karl Ove
på lignende vis i deres samtaler forsøger at beskrive Geir som person. Derimod er det påfaldende, at han gennem hele romanen tydeligvis
nyder Geirs beskrivelser af ham og det i en sådan grad, at vi måske ligefrem kan få den tanke,
at et væsentligt aspekt ved Karl Oves fascination af Geir er, at Geir beundrer ham.
Men hvad Karl Ove ikke gør i samtalerne
med Geir, altså analyserer og dissekerer ham,
gør han til gengæld i kommentarerne i romanen. Her hører vi en del om Geir, selv om han
kun sjældent siger det direkte til Geir selv, bort-
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set fra, når han læser det op for ham i telefonen,
som han har skrevet om ham i romanen. Det giver et indblik i magtforholdet mellem de to: at
det er Geir, der taler, og Karl Ove, der lytter; at
førstnævnte er læreren, der fortæller, hvordan
verden er skruet sammen, mens sidstnævnte er
eleven, der nikker og siger ja og amen. At Karl
Ove er bevidst om denne ulighed i forholdet
fremgår i bind seks, hvor det lyder, at »forholdet
[mellem os] var ikke symmetrisk.«67
Men i det øjeblik, Karl Ove påtager sig at udgive Geirs bog, ændres magtforholdet. Nu er
det ikke ham, der står i gæld til Geir, men Geir,
der står i gæld til ham. Og nu er det ham, der
som redaktør og forlægger ikke alene har det
sidste ord, men også det endelige ansvar for
Bagdad Indigo. I et takkeord, som vi finder bagerst i Bagdad Indigo, bliver det da også klart, at
Knausgård har taget sit ansvar som redaktør alvorligt, og at Øygarden må ty til humoren for at
antyde det ændrede magtforhold:
Karl Ove Knausgård betyr mye for meg som menneske og som redaktør. – Den som tror at det menneskelige ikke lar seg skille fra det redaksjonelle kan jo be
ham kutte litt i noe de selv har skrevet og se hva som
bliver igjen av det. Før Karl the Ripper trodde jeg at
uttrykket ’Kill your darlings’ var en oppfordring om å
plukke vekk en og annen kjepphest, ikke en jævla
klappjakt.68

At Knausgård er gået hårdt til værks som redaktør og har krævet, at store dele skulle stryges –
ifølge Morten Strøksnes så meget som 600-sider – har tydeligvis overrasket den ikke altid
enige Øygarden. Knausgård har så at sige amputeret sin bedste ven. Hvad det er, som
Knausgård har bedt ham om at skære væk, og
præcis, hvordan han lever op til øgenavnet
’Karl the Ripper’, får vi ikke direkte noget at
vide om. Men kort efter – i den metodologisk
redegørelse for, at interviewene i bogen først
blev optaget på diktafon og dernæst transskriberet i deres helhed – kan vi aflæse, at de af
»hensyn til lesevennlighet« blev »kuttet ned.«69

Det er nærliggende at se dette øgede fokus
på læsevenlighed som Knausgårds fortjeneste.
De mange interviews i Bagdad Indigo udgør stadig en markant del af bogen og er med til at skabe en form for bakthinsk polyfoni, hvad også
Morten Strøksnes har været inde på, men der
er alligevel ikke tvivl om, at bogen styres af en
markant forfatter, som selv er aktivt involveret i
fortællingen.70 Denne forfatterstemme kunne
let være druknet, hvis interviewene havde fyldt
endnu mere. Det ville måske nok øge det polyfone og det ubestemmelige og gøre indtrykket
af krigen endnu mere overvældende, men også
fjerne det litterære aspekt ved fremstillingen
med dens gennemgående fascination af krigens
væsen, som de fleste anmeldere da også kommenterede.71
I dette lys bliver Knausgård garanten for, at
Bagdad Indigo ikke blot skal tages seriøst som et
sociologisk værk, men også som et litterært.
Det er ham, der hjælper Øygarden med at indfri hans drøm om at blive forfatter, hvad der understreges af, at så godt som alle omtaler af bogen nævner Øygardens venskab med Knausgård. Dertil har Øygarden faktisk forsøgt sig
som skønlitterær forfatter, inden han gav sig i
kast med Bagdad Indigo. Det hører vi om i bind
to af Min kamp, hvor han en nytårsaften diskuterer det, han har skrevet, med Karl Ove, som
fortæller, at Geir havde brugt halvandet år på et
manuskript, som ifølge Karl Ove var særdeles
problematisk. Og også i Bagdad Indigo hører vi,
at han har forsøgt sig som forfatter, hvor forfatterambitionerne dog får en ironisk drejning,
idet han skriver, at der var tale om »en dårlig
roman,« ligesom han fandt ud af, at det »å skrive roman [var] noe av det kjedeligste jeg har
gjort i mitt liv.«72 Og som yderligere begrundelse for, at han opgav forfattergerningen, forklarer Øygarden, at det »klødde i kroppen etter
å arbeide med ekte kvinner og menn, noen med
hud og hår, kropp og sjel.«73
Med Knausgårds mellemkomst bliver Bagdad
Indigo en kombination af drømmen om at blive

Edda-2014-2.book Page 117 Thursday, June 12, 2014 10:10 PM

F ORFATTEREN OG SOCIOLOGEN

forfatter og om som sociolog at arbejde med
mennesker af kød og blod. For bogen lader sig
læse som en roman med en begyndelse, en
midte og en slutning, hvor hovedpersonen Geir,
akkurat som Knausgård i Min kamp, ikke er bange for at udlevere sig selv og sine inderste tanker: »Fy faen så lei jeg er av å skuffe andre,«
som Geir på et tidspunkt siger til sig selv.74 Og
det er måske derfor, at hans vurdering af Knausgårds hjælp, som ellers indebærer en ændring i
deres magtforhold, i sidste ende er så positiv:
»Takket være deg har denne boken blitt til,«
skriver han.75
Således kan vi tale om en omvending i magtforholdet mellem de to venner, hvor læreren er
blevet elev, og eleven er blevet lærer. Det er
Knausgård, der i sidste ende påtager sig ansvaret for Øygardens bog. Herved indskriver han
sig bogstaveligt som en slags medforfatter, der
står som garant for bogens litterære kvaliteter.76
Afslutning

Det er umuligt at komme uden om Geir Angell
Øygarden, hvis vi ønsker at forstå Knausgårds
seksbindsroman Min kamp. Både som karakter i
romanen og som ophavsmand til en vægtig del af
romanens tankegods gør han sin indflydelse gældende i det knausgårdske univers, hvor Knausgård uden videre overtager Øygardens verdensbillede og nærmest suger næringen ud af ham
som en anden vampyr. Men forholdet går begge
veje: Knausgårds indflydelse lader sig også spore i
Bagdad Indigo, fordi han ikke alene starter et forlag for at udgive bogen, men også som dens redaktør med hård hånd skærer dele af den væk.
Dermed bliver den historie, som gemmer sig
bag det sidste værk på litteraturlisten i Min kamp
alt andet end enkel. Og det, som vi på forskellige niveauer har set i det foregående, er dog kun
første kapitel af en historie om et litterært venskab, som synes altafgørende, hvis vi vil forstå
baggrunden for Min kamp, og som litteraturforskningen uden tvivl vil interessere sig for i
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de næste mange år: historien om Knausgård og
Øygarden, om Karl Ove og Geir Angell, om
forfatteren og sociologen.
Litteratur
Abbey, Ruth: »Circles, Ladders and Stars: Nietzsche on Friendship,« i: Preston King og Heather Devere (red.): The
Challange to Friendship in Modernity, Routledge, New York
2012
Andersen, Claus Elholm: »Som far, så søn. Om fædre, sønner og litterær indflydelse i Karl Ove Knausgårds Min
kamp, i: Heming Gujord og Per Arne Michelsen: Norsk
litterær årbok 2013, Det norske samlaget, Oslo, 2013
Behrendt, Poul: »Autonarration som skandinavisk novum, i:
Spring, nr. 31-32, Hellerup 2011
Benjamin, Walter: »Der Erzähler,« i: Walter Benjamin Erzählen. Schriften zur Theorie der Narration und zur literarischen
Prosa, udvalgt og med efterord af Alexander Honold,
Surhkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007
Bloch, Ernst: »Nonsynchronism and the Obligation to Its
Dialectics«, i: New German Critique, nr. 11, Spring 1977
Bloom, Harold: The Anxiety of Influence, 2nd edition, Oxford
University Press, New York & Oxford 1997
Booth, Wayne C.: The Company We Keep. An Ethics of Fiction,
University of California Press, Berkeley, Los Angeles &
London 1988
Farsethås, Ane: Herfra til virkeligheten. Lesninger i 00-tallets litteratur, Cappelen Damm, Oslo 2012
Grayling, A. C.: Friendship, Yale University Press, New Haven & London 2013
Hauge, Hans: Fiktionsfri fiktion, Multivers, København 2012
Haarder, Jon Helt: »Min kamp er en cool kuffert. Karl Ove
Knausgårds konceptuelle biografisme,«i: Den blå port.
Tidsskrift for litteratur, nr. 85, København 2010
Knausgård, Karl Ove: Min kamp, bd. 1-6, Oktober, Oslo
2009-2011
Knausgård, Karl Ove: Sjelens Amerika, Forlaget Oktober,
Oslo 2013
Krejberg, Kasper Green: »Den bløde mand og Hitler: Karl
Ove Knausgårds modstræbende hyldest til den skandinaviske velfærdsstat,« i: Peter Simonsen (red.): Velværelsen.
Ny humanistisk velfærdforskning, Aktuel forskning ved Institut
for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet,
Odense 2013
Schlegel, Friedrich: »Athenaeum-fragments,« nr. 336, i: Lucinde and the Fragments, University of Minnesota Press,
Minneapolis 1971
Sedgwick, Eve Kosofsky: Between Men: English Literature and
Male Homosocial Desire, Columbia University Press, New
York 1985

Edda-2014-2.book Page 118 Thursday, June 12, 2014 10:10 PM

118

C LAUS ELHOLM A NDERSEN

Strøksnes, Morten: »Geirs kamp«, i: Prosa. Litterært tidsskrift
for sakprosa, nr. 5, årgang 18, Oslo 2012
Øygarden, Geir Angell: Den Brukne Neses Estetik. En bok om
boksing, afhandling ved Uppsala Universitet, Uppsala
2000
Øygarden, Geir Angell: Bagdad Indigo, Pelikanen Forlag 2011

15
16
17
18

Noter
1

2
3
4
5
6
7

8

9

10
11
12
13
14

Min kamp, bind 6, s. 571. Videre henvisninger markeres
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2012, s. 323.
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122.
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19
20
21

22
23
24

25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

35
36
37
38

til de to furer i Karl Oves ansigt, som vi hører om i en af
de mest mindeværdige episoder i bind et, hvor Karl Ove
sidder og ser sit eget ansigt reflekteret i et vindue.
Bd. 5, s. 249.
Grayling, 2013, s. 6.
Schlegel, 1971, s. 213.
Grayling, 2013, s. 10. I artiklen »Circles, Ladders and
Stars: Nietzsche on Friendship« påpeger Ruth Abbey
bl.a., at det netop er Nietzsches fokus på forskelle og
modstand, der forhindrer, at hans forestilling om, at det
ophøjede individ som et produkt af venskabet ender i ren
narcissisme. Jf. Abbey, 2012, s. 59.
Bd. 6, s. 140.
Bd. 2, s. 466.
Det gælder bl.a. første gang, han møder sin første kone,
Tonje, til en fest, hvad vi kan læse om i bind fem; da han
i bind to møder sin nuværende kone Linda på skriveakademiet på Biskops-Arnö, eller da han i slutningen af bind
fire møder Ingvild, som han forelsker sig håbløst og
ulykkeligt i. Jf. bd. 2, s. 168, bd. 5, s 471 & bd. 4, s.
451.
Bd. 2, s. 146.
Sedgwick, 1985.
Sedgwick bygger her videre på René Girards forestilling
om det triangulære i den moderne roman, som hun udbygger med Freud, Lacan og Irigary. Jf. Sedgwick, 1985,
s. 26.
Bd. 2, s. 168.
Bd. 2, s. 208.
Bd. 6, s. 238.
Bd. 6, s. 953.
Det er værk at bemærke, at Linda med sin kommentar
har fat i noget essentielt i sin forståelse af forholdet mellem Karl Ove og Geir. Det antyder, at Linda måske er
den, der bedst forstår forholdet mellem sin mand og
hans bedste ven, hvad der skaber en sprække i den rolle,
som hun ellers er blev tildelt i roman af sin mand.
Bd. 2, s. 151.
Krejberg, 2013, s. 120.
Bd. 2, s. 123.
Bd. 2, s. 124.
Bloch, 1977, s. 22-38. Det er her Bloch introducerer
begrebet om usamtidighed, selv om frasen ’samtidighed i
usamtidigheden’ faktisk ikke indgår eksplicit i dette essay, som oprindeligt er fra 1922. Tankegangen bag kommer dog tydeligt til udtryk også her.
Haarder, 2010, s. 27.
Bd. 2, s. 68 & 88.
Farsethås, 2012, s. 334.
Foucault er selvfølgelig langt fra den eneste af disse poststrukturalistiske tænkere, som Knausgårds står i gæld til.
Rundt om i Min kamp inddrages og diskuteres disse igen
og igen. Allerede i bind to hører vi om Blanchot, Derrida,
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Foucault, Kristeva, Lacan m.fl., mens disse diskuteres
indgående i bind fem og seks. Bd. 2, s. 124 & bd. 1, s.
327.
Øygarden, 2000, s. 177. Afhandlingen er også udkommet som bog i Norge, men her citerer jeg fra selve afhandlingen.
Øygarden, 2000, s. 156.
Bd. 2, s. 451.
Bd. 2, s. 481.
I førnævnte artikel om Proust og Knausgård i Norsk litterær årbok foreslår jeg selv, at synet af en kristusfigur på
gulvet i Karl Oves arbejdsværelse i Stockholm er en anden fødselshjælper, ligesom et brev fra en ven ved navn
Thure Erik, som uden tvivl henviser til Thure Erik
Lund, der opfordrer Karl Ove til at fortælle, sætter visse
tanker i gang hos ham. Samtidig er det tydeligt, at Gombrowiczs dagbøger har haft stor indflydelse på Knausgård
forud for, at han begyndte at skrive Min kamp. Jf. Andersen, 2013.
Dette omtales også ganske kort af Hans Hauge: »Det er
også Geir, der har en forklaring på, hvorfor Knausgård
ikke kan skrive fiktioner. Han er for protestantisk til at
kunne fuske.« Hauge, 2012, s. 151.
Haarder, 2010, s. 31.
Booth, 1988, s. 252.
Bd. 6, s. 996.
Øygarden, 2011, s. 227 & 242.
Øygarden, 2011, s. 842 & 668.
Øygarden, 2011, s. 510.
Øygarden, 2011, s. 1043.
At krig skulle være modbilledet til lighedstænkningen i
velfærdssamfundet og postmodernismens relativisering,
fordi alt pludseligt bliver meningsfuldt og meningstæt,
synes således en smule naivt, hvad også Morten Strøksnes har været inde på. Og at krigen skulle være mere
virkelig, mere autentisk, mere essentiel, bliver da også
indirekte modbevist af Øygarden, der synes at mangle
blik for, at han i sin beskrivelse af opholdet hos en gruppe amerikanske marinesoldater netop understreger,
hvordan deres opfattelse af krigen og det at slå ihjel er
tillært og historisk betinget. Jf. Strøksnes, 2012, s. 37.
Bd. 1, s. 8. På dette tidspunkt i romanen har vi endnu
ikke fået identificeret fortælleren, hvorfor denne i det
følgende refereres til som Knausgård.
Bd. 1, s. 9.
Øygarden, 2011, s. 857.
Bd. 1, s. 9.
Bd. 1, s. 10.
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Bd. 1, s. 225.
Bd. 1, s. 434.
Bd. 1, s. 435.
»Jeg forholder meg ikke til sannheten i den forstand,« siger Knausgård i et interview med Bokprogrammet på
NRK fra 2009: »Han som er hovedpersonen i boken, ser
sin døde far to ganger. Men i virkeligheten så jeg ham en
gang. Sånn trengte jeg det rent dramaturgisk (…) Så det
er jo ikke sant, men det er sant likevel.« Interviewet,
som jeg selv her har transskriberet, findes på NRK’s
hjemmeside:
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/
597128 og pågældende citat er fra omkring 13 minutter
inde i udsendelsen. Også Poul Behrent nævner dette
med henvisning til pågældende interview. Jf. Behrendt,
2011, s. 294.
»Det, der tiltrækker læseren ved romanen, er håbet om,
at han kan varme sit forfrosne liv ved den død, som han
læser om,« skriver Benjamin bl.a. og påpeger, at et væsentligt spørgsmål ved romanen er, hvordan »karakterne
kan lade ham (dvs. læseren) forstå, at døden allerede
venter på ham – og at det en meget definitiv død og på et
meget definitivt sted?« Benjamin, 2007, s. 120.
Bd. 6, s. 176.
Som Knausgård selv skriver i bind seks om Kubizeks bog
Adolf Hitler. Min ungdomsven: »På vakt skal man være når
hendelser former sig til en fortelling, for fortellinger hører litteraturen og ikke livet til.« Bd. 6, s 517
Knausgård, 2013, s. 370.
Bd. 6, s. 965 & 964.
Bd. 6, s. 220.
Øygarden, 2011, s. 1095.
Øygarden, 2011, s. 1098.
Strøksnes, 2012, s. 41.
Se: http://pelikanen.no/artikkel/bagdad-indigo-i-pressen
Øygarden, 2011, s. 18.
Øygarden, 2011, s. 18.
Øygarden, 2011, s. 944.
Øygarden, 2011, s. 1095.
Det kunne være fristende at tolke denne omvending i
forlængelse af Harold Bloom, der i sin teori om indflydelsesangst taler om, at en ny forfatter fuldendte revidering af forgængeren bevirker, at forgængerens værk
kommer til »at fremstå for os, ikke som om forgængeren
havde skrevet det, men som om den unge forfatter selv
har skrevet sin forgængers hovedværk.« Jf. Bloom,
1997, s. 16.

Claus Elholm Andersen
Forpligtet på virkeligheden?
Upålidelighed og dissonans i fjerde bind af Karl Ove Knausgårds
Min kamp

I

sjette og sidste bind af Karl Ove Knausgårds
Min kamp læser Karl Ove – romanens hovedperson og fortæller – på et tidspunkt en anmeldelse
af en af de tidligere bøger i seksbindsværket, som
var udkommet godt halvandet år tidligere. Det er
en anmeldelse af bind fire, skrevet af danske Bo
Bjørnvig, hvor han påpeger, at det med bind fire
for første gang er som om “der mangler noget” i
seksbindværket og at han har en fornemmelse af,
at Knausgård “ikke er ærlig.”1 Anmeldelsen, som er
trykt i Weekendavisen, får Karl Ove til at reflektere
over dette bind, som han siger han ikke har tænkt
på siden han skrev det, og hvor han må give Bo
Bjørnvig ret: “Jeg hadde ikke vært ærlig i den boken”, lyder det.2
At Karl Ove giver Bjørnvig ret i, at han ikke
er ærlig i bind fire, betyder ikke, at han dermed indrømmer, at han har løjet. For ifølge Karl Ove handler
det slet ikke om sandheden i forhold til en given
virkelighed, når han siger, at han ikke er ærlig, men
udelukkende om en æstetisk sandhed. Og denne
æstetiske uærlighed kommer i bind fire – det bind
i romanserien, der handler om hans tid som folkeskolelærer i en nordnorsk landsby – til udtryk ved, at
han “anonymiserte bygda jeg hadde jobbet i”, og gav
de forskellige personer andre navne og egenskaber
end dem, de havde i virkeligheden: “Av den grun ble
det en merkelig bok, hvor jeg gjør det motsatte av
det en forfatter skal, nemlig dekke sannheten,” lyder
det med en vis tvetydighed.3
En sådan æstetisk uærlighed, som blot handler
om nogle navneændringer og anonymiseringen af en
bestemt nordnorsk landsby, hører vel til i petitesseafdelingen. Og det er måske svært at forstå, hvorfor
det alene skulle betyde, at han er uærlig i bind fire,
når vi i bind seks kan læse, at han faktisk har tilbudt

en række af de personer, som optræder i romanens
øvrige bind, at ændre deres navne.
Det er nu heller ikke ændringerne og den anonymiserede by, som Bo Bjørnvig hæfter sig ved, når
han hævder, at Knausgård er uærlig. Han nævner
godt nok navneændringerne og Knausgårds forsøg
på at anonymisere landsbyen, men finder det mest
af alt lidt småkomisk: “Som om ikke alle i Norge
véd, hvilken by det drejer sig om,” skriver han.4 I
stedet kommer det uærlige ifølge Bjørnvig til udtryk,
hvis man sammenligner bind fire med Knausgårds
debutroman Ute av verden (1998), som bl.a. handler
om hovedpersonen Henrik Vankels forelskelse i en af
sine elever, den kun 13-årige Miriam, som han endda
indleder et forhold til. Og selv om han ikke nævner
det, synes det også sandsynligt, at Bjørnvig forholder
sig til en samtale mellem Karl Ove og vennen Geir i
bind to, som vi skal se nærmere på senere, som netop
handler om, hvorvidt Karl Ove havde et forhold til
en af sine elever eller ej.
I bind fire af Min kamp er Karl Ove også lidt
småforelsket i en af sine 13-årige elever, som nu har
fået navnet Andrea. Men hvor besættelsen og den
seksuelle tiltrækning af Miriam kan mærkes på næsten hver eneste side af Ute av verden, og hvor det
mere end antydes, at Henrik Vankel har et seksuelt
forhold til hende, er den seksuelle tiltrækning af Andrea i bind fire underligt karakterløs. Andreas udvikling fra pige til ung kvinde bliver ganske vist skildret
i romanen, men Karl Ove bliver tilsyneladende aldrig
besat af Andrea på samme måde, som Henrik Vankel
i debutromanen bliver besat af Miriam, og den forelskelse, som man tydeligt fornemmer findes, kommer
aldrig fuldt ud til udtryk i romanen. Og hvor Ute
av verden emmer af fortællerens selvbebrejdelse og
skam efter, at Miriam har tilbragt natten hos Henrik
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Vankel, endda i en sådan grad, at den norske kritiker
Toril Moi har kaldt romanen “en eneste lang studie av skammens fenomenologi”, er det skamfulde
i Min kamps fjerde bind reduceret til moralske tømmermænd, som bl.a. kommer til udtryk, da Karl Ove
efter en 17. majfest vågner og husker, at han i sin
fuldskab kyssede en syvendeklasses-elev, som hverken var Andrea eller gik i den klasse, som han havde
undervist: “Å gud, var det mulig?” lyder det, selv om
disse moralske tømmermænd forsvinder lige så hurtigt som de var kommet.5
Og det er netop den manglende lidenskab i
Min kamp, som Bo Bjørnvig hæfter sig ved i sin anmeldelse af bind fire: “Det er ikke seksuelle detaljer,
der mangler, det er seksuel lidenskab,” skriver han.6
Men han understreger også, at det ikke skyldes, at
Karl Ove ikke har noget fuldbyrdet seksuelt forhold
til Andrea i Min kamp, hvad der kunne antyde, at han
mener, at et sådant har fundet sted, men at det udelukkende handler om “den manglende beskrivelse af
hans erotiske besættelse af hende”. Denne uærlighed, mener han, er et alvorligt problem for Knausgård, som med Min kamp jo ellers har givet sig i kast
med et “værk, der fremfor alt skulle være hensynsløst
selv-afslørende.”7
I det lys bliver det ganske forståeligt, hvorfor
Karl Ove måske nok er villig til at give Bjørnvig
ret i, at han er uærlig i bind fire, men ikke er enig
med ham i, hvad denne uærlighed består af. For hvis
Bjørnvig har ret, er der tale om en underminering
af den forestilling om Min kamp, som Knausgård selv
har givet udtryk for både i interviews og rundt om
i selve seksbindsværket, og som handler om, at han
med romanen ville være hudløst ærlig, “å si det som
det er,” som det lød i et interview med vennen Tore
Renberg, og skrive virkeligheden ind i romanen.8
Eller som det f.eks. lyder i bind seks:

Netop det, at der skulle være identitet mellem romanens jeg og romanens forfatter, mellem karakteren
Karl Ove og forfatteren Knausgård, er den forestilling, som Bjørnvig udfordrer. For når karakteren Karl
Ove ikke udtrykker den lidenskab, som ifølge Bjørnvig tydeligvis findes, og som forfatteren Knausgård
ikke tør kendes ved, er det vi læser jo ikke en roman,
hvor det, som romanens jeg føler, er det samme, som
også romanens forfatter føler. Eller med andre ord,
så antyder Bo Bjørnvig, at vi her har at gøre med en
upålidelig fortæller.
I denne artikel skal det netop handle om upålidelighed og dissonans i fjerde bind af Min kamp.
Det er en diskussion, der tager sit udgangspunkt i
spørgsmålet om, hvilken betydning hukommelsen og
erindringen har for Knausgård i et værk, der jo ellers
i høj grad er en afsøgning af en konkret og faktisk
fortid. Og her starter vi med at følge den unge Karl
Ove, der kun 18 år gammel ankommer til en nordnorsk landsby, hvor han skal begynde i et job som
lærer på den lokale folkeskole.

II

“Langsomt kom de to koffertene mine glidende
på rullebåndet gjennom ankomsthallen,” lyder første
sætning i fjerde bind af Min kamp. Her bliver det allerede helt fra starten tydeligt, at vi ikke alene har forladt forstaden i Kristiansand, som vi hører om i bind
tre, men også, at den Karl Ove, der står og venter på
sine kufferter, tydeligvis er bevidst om sig selv og går
op i, hvordan han bliver opfattet af andre:
De [kufferterne] var gamle, fra slutten av seksti-tallet,
jeg hadde funnet dem blant mammas saker på låven,
da vi skulle flytte, dagen før traileren kom, og straks
annektert dem, de passet meg og min stil, det ikke helt
samtidsaktige, ikke helt strømlinjeformede jeg gikk
for.10

Barndommen er definitivt slut for den 18-årige Karl
Ove. Forældrene er skilt, barndomshjemmet solgt og
han skal nu klare sig selv og begynde som lærer i en
lille nordnorsk landsby: “Om bare fire dager skulle
jeg stige inn i et klasserom i en skole i ei mindre bygd
på kysten af Nord-Norge.”11 At Karl Ove overhovedet har bestemt sig for at søge til Nordnorge skyldes

En forfatter kan bare skrive noe bestemt, og det som
avgrenser dette noe bestemte, er nettopp forpliktelsene. Min forpliktelse ble til virkeligheten, at det jeg
skrev om virkelighet hadde hendt, at det hadde hendt
slik. Det romanens jeg følte, var det romanens forfatter
følte.9
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en romantisk forestilling om, at han vil tjene nogle
penge, så han kan rejse ned på en græsk ø og sidde
og skrive der, og så “vende tilbake til Norge med en
roman i ryggsekken etter ett eller kanskje to år” .
Det er altså en ung forfatterspire, der ankommer til Nordnorge, og som sluger den ene bog efter
den anden om unge mænd, der ikke kan finde sig til
rette i samfundet. Og disse unge mænds længsler og
opgør med autoriteter er derfor også hans, hvor også
han “hater alle autoriteter” og ligefrem “foraktet det
jeg lærte på gymnaset”, og hvor det eneste han selv
mener, han har brug for at vide “fantes i bøkerne
jeg leste og musikken jeg hørte på”.12 Både hadet til
autoriteter og foragten for kundskab er selvfølgelig
særligt ironisk set i lyset af, at Karl Ove selv skal starte
som lærer, og dermed som en autoritetsfigur, der
formidler kundskab, et par dage senere.
I begyndelsen af romanen hører vi så godt som
intet om Andrea, som Karl Ove senere bliver forelsket i. Hun er blot en af eleverne i hans syvendeklasse, som vi kort og kontant får en generel vurdering
af, da han første gang træder ind i deres klasselokale:
“De var barn”, lyder det lakonisk, hvorfor den opmærksomhed de retter mod Karl Ove ligeledes “var
barnslig”.13 Dermed bliver det slået fast, at disse syvendeklasses-elever ikke opfatter ham som andet end
endnu en lærer, der kommer til Håfjord for at undervise dem, ligesom de for ham blot er en af de klasser
han underviser i. Seksuelle undertoner af enhver art
synes der umiddelbart ikke at være plads til i dette
barnlige univers, som han er trådt ind i.
I stedet handler de først godt hundrede sider
af romanen om de første undervisningstimer, mødet med kollegerne på skolen og en fest den første
weekend, hvor Karl Ove drikker sig fra sans og samling og vågner næste dag uden at kunne huske, hvad
der egentlig skete med Irene, som er en pige, som
han mødte allerførste dag og som er på alder med
ham. Beskrivelsen af hukommelsestabet efter festen
er i romanen fremstillet via en række erindringsfragmenter, der bindes sammen med en række spørgsmål,
hvor hver sætning står som et selvstændigt afsnit med
indryk:

Claus Elholm Andersen

Hvad hadde jeg gjort med Irene?
Alt i meg sperret seg op.
Irene.
Vi hadde danset.
Jeg hadde presset meg hardt inntil henne, riktig gnidd
ståpikken min mot magen hennes.
Og så?
Noe mer?14

Denne beskrivelse forstærker indtrykket af, at synsvinklen i det fortalte er hos den 18-årige Karl Ove,
der netop er vågnet op med gevaldige tømmermænd,
og bid for bid forsøger at stykke aftenen før sammen.
Men samtidig slår det et tema om hukommelsestab
an, som ligger som en understrøm i hele bind fire,
hvor Karl Ove konstant drikker sig så fuld, at han
vågner næste dag uden at kunne huske, hvad han har
lavet.
Det er netop dette tema om hukommelsestab,
som danner en overgang fra tømmermændene efter den første fest i Håfjord til et tilbageblik til Karl
Oves sidste måneder i gymnasiet, der tidsmæssigt leder frem til afrejsen til Håfjord, og som er mere end
200 sider langt: “Slike felt av hukommelsesløshet, at
jeg bare husket deler av det jeg hadde vært med på,
hadde jeg hatt helt siden jeg drakk for første gang,”
lyder det.15
Og hvor bliver der dog drukket. Som Johannes
Ewald i Levnet og Meeninger (1774-78), der priser alkoholens velsignelser, priser Karl Ove rusen og fortæller, hvordan han næsten konstant var fuld i slutningen af gymnasietiden:
Og det, å starte dagen med en øl og gå full rundt på
formiddagen, var det få ting som slo. For et liv. Dra ut
hit og drikke, dra ut dit og drikke, sove når sjansen bød
seg, få i seg litt mat, kanskje, og så bare fortsette. Det var
fantastisk. Jeg elsket å være full.16

Set i forhold til hele seksbindsværket, peger det, at
Karl Ove overgiver sig til alkoholen selvfølgelig på, at
han er langt mere lig sin far end han erkender, hvad
der på et rent psykologisk plan er et gennemgående
tema i hele Min kamp og hvor vi skal helt hen til
slutningen af bind seks, før vi får noget der minder
om en form for refleksion omkring dette. Men det
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lange tilbageblik, der i særlig grad centrerer omkring
alkohol og druk, peger også frem mod temaet om
hukommelsestab, som også aktiveres i slutningen af
tilbageblikket, hvor den ugelange druktur slutter og
hvor han som i en trance ser sin mor græde for første
gang. Og pludselig er vi tilbage ved tømmermændene efter Karl Oves første fest i Håfjord, som vi forlod
200 sider tidligere.

som det meste af romanen ellers centrerer omkring,
siden dengang han boede der: “Hvad Edvarda angår
da tænker jeg ikke på hende. Hvorfor skulde jeg ikke
helt ha glemt hende i denne lange tid?”18
Udover disse paralleller mellem de to romaner
er det også tydeligt, at Karl Ove i nogen grad identificerer sig med løjtnant Glahn. Det ser vi f.eks. i det
lange indskud, hvor vi hører om en nytårsaften, hvor
Karl Ove forsøger at gøre indtryk på Hanne, som han
går i gymnasiet med, og som han har været forelsket i
i længere tid. Så da en tændt raket lander for benene
af hende, sparker Karl Ove den som en sand helt væk
i det øjeblik den eksploderer med det resultat, at hans
ben bliver forbrændt og blodet begynder at sive ned
ad det. Og med en blodig fod er han ikke sen til at se
sig selv som inkarnationen af Glahn, der i Pan skyder
sig selv i foden for at gøre indtryk på Edvarda: “jeg
røpte at jeg var løytnant Glahn, jeg hadde skutt meg
selv i foten,” lyder det.19
Også rent stilmæssigt kommer allusionerne til
Hamsun til udtryk hos Knausgård. Både Glahn og
Karl Ove forsøger at overbevise os om, at de ikke
har følelser for henholdsvis Edvarda og Andrea. Og
både hos Glahn og Karl Ove er der forskel på, hvad
de siger og hvad de udtrykker via deres handlinger.
Således bliver det i Pan hurtigt tydeligt, at Glahn er
dybt fascineret af Edvarda, men da han møder hende
på en spadseretur, gør han alt, hvad han kan for at
forsikre os om, at de følelser, han mærker, ikke har
noget som helst med hende at gøre:

III

At spørgsmålet om, hvad Karl Ove faktisk kan
huske fra Håfjord, ligger som en understrøm i store
dele af romanen, bliver en måde for ham at relativere det fortalte. Det kan godt være, at vi ikke får
alt at vide om, hvad der faktisk skete i Håfjord, men
fortælleren forsøger at give os indtryk af, at det ikke
skyldes, at han ikke fortæller sandheden, men noget
så simpelt som at han drak så meget deroppe, at han
fik hukommelsestab. Alkoholen og de lange beskrivelser af druk skal altså legitimere, at der muligvis
er huller i romanen: at der er noget, som ikke bliver
fortalt.
Her kunne diskussionen om upålidelighed i
fjerde bind af Min kamp sagtens være stoppet. Men
det gør den ikke. For gennem hele romanen finder
vi, som vi om lidt skal se, en række allusioner og henvisninger til Knut Hamsuns Pan fra 1894, hvor vi har
at gøre med indbegrebet af en upålidelig fortæller
i nordisk litteratur, hvad der antyder, at disse huller
skyldes mere og andet end blot hukommelsestab forårsaget af druk.17
Allerede i de to romaners handlingsforløb ser vi
en tydelig parallel, idet Karl Ove i Min kamp skriver
om dengang han i en kort periode bosatte sig i det
nordnorske, akkurat som løjtnant Glahn skriver om
sin tid i Nordnorge i Pan. Og i begge romaner bliver
hukommelsen tematiseret helt fra begyndelsen, som
vi allerede har set det i forhold til Min kamp, og hvad
der i Pan kommer til udtryk ved, at Glahn forsøger at
overbevise os om, at han ikke kan huske meget fra sin
tid deroppe: “Nu har jeg glemt mange ting, som hører
disse oplevelser til fordi jeg næsten ikke har tænkt på
dem siden,” lyder det f.eks. på første side, mens han
hen mod slutningen spørger, hvorfor i alverden han
skulle have haft grund til at tænke på den Edvarda,

Edvarda så på mig og jeg så på hende. Jeg følte i dette
øieblik noget røre ved mit hjærte som en liten flygtig
venlig hilsen. Det kom av våren og den lyse dag, jeg
har tænkt over det siden. Jeg beundret desuten hendes
buede øienbryn.20

I Min kamp finder vi en lignende forsikring om, at
Karl Ove aldrig var forelsket i Andrea, der både i
tone og ordforråd lægger sig så tæt op ad Hamsun, så
man skulle tro, at Knausgård helt bevidst parafraserer
Hamsun her:
Med Andrea var det annerledes, hun var spesiell, men
om det frydet meg når hun kastet et av sine skrå blikk
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stante afvisning af, at Karl Ove skulle have følt andet end en form for ømhed for Andrea, og altså slet
ikke været forelsket i hende, flere gange modsiges
af det oplevende jeg. Efter det lange indskud i romanen, hvor vi kronologisk er tilbage i månederne,
inden Karl Ove rejste til Nordnorge, kommer vi
tilbage til Håfjord igen, hvor vi f.eks. flere gange
hører, at Andrea ikke længere var et barn. I stedet
lyder det nu, at “hun var ikke liten, hoftene hennes
var kvinnelige, brystene hennes appelsinstore, og i
de grønne øynene var det ikke bare barnlig glede som skinte”, hvorved hans blik nu udtrykker et
seksuelt begær.24 Vi hører om en erotisk drøm, hvor
Karl Ove forestiller sig, at han overrasker hende nøgen i omklædningsrummet til skolens svømmehal,
og hvor han drømmer, at han går “ned på kne foran
henne, og hun som først så skremt på meg, siden
ømt og åpent”, hvorved Andrea er blevet et objekt
for hans seksuelle drømme.25 Vi hører også, hvordan
en tydeligvis forelsket Karl Oves hjerte midt i en
undervisningstime “slo fortere, da jeg stanset foran henne” og hvordan han ligefrem “ble dradd mot
henne i tankene”.26 Endvidere beskrives Andrea i
en impressionistisk passage via metonymier med
underliggende erotiske konnotationer:

opp på meg, så lot jeg meg ikke merke ved det, ingen
kunne se hva jeg følte, heller ikke hun.
Hva var det jeg følte?
Nei, det var ingenting. En ømhet, bare, noe lett og
tindrende som strøk forbi og ble borte, det hadde ikke
livets rett. 21

I citatet fra Hamsun finder vi en indre uoverensstemmelse, hvor fortælleren siger en ting, mens værkets
norm, for nu at bruge et udtryk fra Wayne Booth,
udtrykker noget andet. Dermed er der tale om et
skoleeksempel på en upålidelig fortæller, hvad der
måske også er en af grundene til, at løjtnant Glahn
opfattes som personificeringen af upålidelighed i
nordisk litteratur.22
Hos Knausgård er der ikke tale om en upålidelig fortæller i samme udstrækning som hos Hamsun.
Tværtimod har vi ikke umiddelbart nogen grund til
at tvivle på, at Karl Ove aldrig følte mere end en vis
ømhed for Andrea, idet det synes noget nær umuligt at identificere en gennemført uoverensstemmelse mellem fortælleren og det, som Booth kalder det
øvrige værk som sådan. For ved at tale om forholdet
mellem fortælleren og det øvrige værk, hvad der i
nogen grad kan oversættes til en uoverensstemmelse
mellem fortæller og forfatter, lægger Booth op til, at
en romans upålidelighed nødvendigvis må være intenderet fra forfatterinstansens side, hvad der bestemt
ikke er tilfældet hos Knausgård.
I stedet vil jeg i forbindelse med det vi ser hos
Knausgård foreslå termen dissonans, som beskriver
den form for multiperspektivitet, der kommer til udtryk i en uoverensstemmelse mellem det oplevende
og det fortællende jeg.23 Med et begreb om dissonans, der beskriver denne skurren eller spænding
mellem det oplevende og det fortællende jeg, lægger
jeg også afstand til Booths upålidelige fortæller, og
forskellige videreudviklinger af dette begreb, hvor
uoverensstemmelsen findes mellem fortæller og forfatterinstans. Dermed bliver spørgsmålet om intentionalitet heller ikke aktuelt, når vi taler om romanens
dissonans, da begrebet i dette tilfælde betegner en
tekstintern uoverensstemmelse.
I fjerde bind af Min kamp kommer denne tekstinterne dissonans til udtryk ved, at den ellers ba-

Hun: Andrea.
Et blikk, en hånd som støtte en panne, en vippende liten fot, et barn som var en kvinne som var et barn som
jeg likte så godt å være i samme rom som.27

Her kommer dissonansen i romanen tydeligt til udtryk, da karakteren Karl Oves ageren modsiger det,
som fortælleren ellers forsøger at overbevise os om.
Det er en dissonans som lader sig identificere i en
række sekvenser gennem romanen, hvor romanen så
at sige går sine egne vejne, selv om Knausgård vægrer
sig mod en indrømmelse af, hvad der faktisk skete.
Således får vi to uforenelige udlægninger af et
og samme spørgsmål: om Karl Ove var forelsket i Andrea eller ej. Denne dissonans, hvor begge udlægninger eksisterer side om side i romanen, skaber altså en
spænding i romanen, hvor det fortællende jeg siger
en ting, mens det agerende jeg antyder noget andet.
Og der er ingen tvivl om, at det er denne spænding,
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denne dissonans, som Bo Bjørnvig nærmer sig, når
han taler om romanens uærlighed.
Forståelsen af dissonans, eller multiperspektivitet, bliver dermed endnu en brik i forståelse af
det komplicerede puslespil, som udgør den narrative
struktur i Min kamp.28 Ikke alene i bind fire, men i
seksbindsværket som sådan, og som vi skal se i det
følgende har endnu et niveau.

som utspilte seg der”. Den roman, han tænker på, er
selvfølgelig Ute av verden. Men heller ikke den eller Henrik Vankels forhold til Miriam bliver nævnt
nu. Derimod forklarer han, at han ikke bekymrede
sig om, hvad der var sandt eller ej, da han skrev bogen: “Jeg hadde ikke en tanke for forholdet mellom
fiksjon og virkelighet,” lyder det. Men det betyder
ikke, at der ikke var et gran af sandhed i det:

IV

Historien var jo ikke tatt ut av luften. Tvert imot, det
var i luften den lå. Jeg arbeidet som lærer der oppe et år,
og når jeg av og til kunne glede meg over å skulle gå på
jobb om morgenen, var det fordi hun var der.31

I fjerde bind af Min kamp er der flere ting, der
peger på, at Knausgård er klar over, at det er muligt at
identificere en form for dissonans. Det kommer bl.a.
til udtryk i slutningen af romanen, hvor Karl Ove, efter at have fokuseret en del på Andrea, vender tilbage
til spørgsmålet om, hvad han egentlig kan huske fra
sin tid i Nordnorge. Nu er det ikke alene alkoholens
tåger, der får skylden for at han ikke husker alt, men
mere det, at grænserne mellem virkelighed og fantasi flyttede sig.Vi hører, at der “hendte usannsynlige
ting der oppe” i det nordnorske, som han ikke kunne
forestille sig kunne være hændt blot et år tidligere.
Og det får ham til flere gange at spørge sig selv, om
han nu husker det, som virkelig foregik: “Men kan
det ha vært slik?” lyder det på et tidspunkt og kort
efter, hvor det nu drejer sig om et andet minde fra
dengang, lyder det kort og kontant: “Hendte det?”29
Denne tematisering af, hvad der skete og hvad
der ikke skete, sætter endnu en gang fokus på romanens helt centrale spørgsmål, som aldrig nogensinde
formuleres eksplicit: om Karl Ove havde et forhold
til den mindreårige Andrea eller ej. Der er ingen tvivl
om, at det er det, der er kernepunktet i alle diskussionerne om hukommelse. Og der er ingen tvivl om,
at det er det, som det hele handler om, da han efter
at have fortalt, at han stadig har mareridt om tiden
i Håfjord den dag i dag begynder at fundere over,
hvorfor han egentlig har det:

At spørgsmålene om, hvad der faktisk skete i det
nordnorske, fører over i en omtale af Ute av verden,
antyder, at Knausgård godt er klar over, at han skylder os en forklaring, da der er noget i romanens
beskrivelse af hans forhold til Andrea, der ikke helt
stemmer. Dermed bliver det endnu et udtryk for, at
fortællerens gentagne forsikringer om, at han ikke
var forelsket i Andrea måske ikke er hele sandheden
og altså en indrømmelse af, at han godt er klar over,
at det er muligt at identificere en vis dissonans i det
udsagte, hvor det agerende jeg fortæller en lidt anden
historie end det fortællerende jeg.
Det kommer yderligere til udtryk, da Karl Ove
fortæller, hvordan han mange år efter sin tid i Håfjord mødtes til en kop kaffe med Andrea i forbindelse med lanceringen af Ute av verden. Da han sent samme aften er på vej tilbage til sit hotel ser han hende
igen, nu stående i en kø, hvor hun venter på en taxa
med en fyr, som “kysset henne på halsen og så strøk
hendene over brystene hennes”.32 Alligevel føler Karl
Ove, at han har en form for førsteret til hende og er
overbevist om, at han “kunne ha fått henne nå om
jeg hadde spilt kortene mine riktig”. Og hvis han nu
bare havde gjort det, og hvis han ikke havde været
gift, hvilket han hævder, er grunden til, at han ikke
forsøgte, ville han “i det minste ha forsøkt å avslutte
det”. 33
Præcis hvad det er, som ville være blevet afsluttet, hvis Karl Ove havde forsøgt at score Andrea, får
vi selvfølgelig intet at vide om. En nærliggende tolk-

Hvorfor?
Hendte det forferdelige ting der? Gjorde jeg noe jeg
ikke skulle ha gjort? Noe forferdelig? Jeg mener, utover
å rave full og ukontrollert rundt om nettene?30

Disse spørgsmål fører direkte over i et afsnit, hvor
Karl Ove fortæller, at han “skrev en gang en roman

100
3024_GYL_KRITIK-213.indd 100

12-03-2015 10:23:19

Forpligtet på virkeligheden?

ning ville være, at Andrea stadig spøger i Karl Oves
underbevidsthed og at han er overbevist om, at han
kunne få lagt låg på disse skamfulde tanker, hvis han
havde gået i seng med hende som voksen. Faktum
er dog, at det afslører, at der bestemt var noget, som
skulle afsluttes, hvad det så end er. Dertil giver den
besidderiskhed og førsteret, som han føler i forhold
til hende, indtryk af, at der var tale om mere end blot
en uskyldig forelskelse, hvad der understreger dissonansen i fjerde bind af Min kamp.
At Karl Ove inddrager debutromanen, og forklarer, at historien heri om Miriam ikke er taget ud
af luften, besvarer dog ikke det uudtalte spørgsmål i
bind fire: hvad skete der egentlig i Nordnorge det
år Karl Ove underviste der oppe? Og det er da også
tydeligt, at de følelser for en 13-årig skoleelev, som
skaber en dissonans i sidste del af fortællingen om
Karl Oves tid i Håfjord bliver nødt til at have en forløsning af en slags, hvis den skal fungere som roman,
hvad Knausgård som romanforfatter også er klar over.
Det er i det lys, at hans tømmermænd efter 17.
maj skal ses, hvor han vågner op og husker, at han i
sin brandert har kysset en 13-årig, som også går i syvende klasse, om end på en anden skole end Andrea:
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kysseriet med den unavngivne 13-årige ikke er nok,
understreges få sider senere, da Karl Ove over en øl
evaluerer skoleåret med en kollega. Hurtigt kommer det frem, at de begge har været tiltrukket af de
unge piger i skolens øverste klasser, inden Karl Ove
til sidst, og helt i modstrid med, hvad han tidligere
har forsøgt at overbevise os om, indrømmer, at hans
følelser for Andrea nok var mere end ømhed: “Jeg
tror kanske jeg var litt forelska i Andrea, sa jeg.” Men
indrømmelsen af en sådan forelskelse er ikke længere
farlig hverken for ham eller for romanen som sådan,
for allerede næste dag rejser Karl Ove hjem fra Håfjord.
På romanens allersidste sider kommer forløsningen så endelig. Det er ikke alene en forløsning af
forelskelsen i Andrea, vi får her, men også en forløsning af den seksuelle frustration, som opleves gennem hele romanen, hvor Karl Ove er desperat efter
at få sin seksuelle debut, men mislykkes hver gang
han er tæt på, da han lider af for tidlig sædafgang.
Men på Roskilde Festivalen, som han efter et par
dage i Kristiansand er taget til med en kammerat, får
han sin seksuelle debut. Pigen hedder Vilde, er to år
ældre end han, og sammen tilbringer de det meste
af et døgn i hendes telt, hvor de skiftevis drikker og
har sex.
De første par gange de har sex handler det om,
at Karl Ove skal kureres for den for tidlige sædafgang,
men jo fuldere de bliver, og jo mere sex de har, desto
mere fokuserer han alene på Vildes krop, hvor han
ikke “kan få nok av raua hennes og de store, myke
brystene”.36 Og da Vilde i romanens sidste afsnit stikker hovedet ud af teltet for at brække sig, tager Karl
Ove hende så bagfra:

Hvor gammel kunne hun være?
Men det hadde hun jo sagt. Hun hadde gått i syvendeklasse.
Å gud, var det mulig?
Vær snill nå.
Nei og nei.
Jeg var jo lærer. Hva om det kom ut? Lærer kysser
trettenåring på fest?34

De moralske tømmermænd er et forsøg på at skabe
en slags klimaks – eller måske rettere: et antiklimaks
– hvor Karl Oves følelser for og fascination af en anden 13-årig pige får deres kompensation. Men det er
en skinmanøvre. Og at hans moralske skrupler ikke
stikker videre dybt, ses af, at episoden virker uvedkommende i den overordnede fortælling, hvor Karl
Oves moralske kvababbelser bliver glemt næsten lige
så hurtigt som de først kom.35
At der indenfor romanens univers er behov for
en forløsning af Karl Oves følelser for Andrea, og at

Stønnet, og en ny brekning gikk gjennom henne, og
jeg så den digre raua der foran meg, kunne plutselig
ikke motstå den, la hendene på skinkene, stakk den inn
og begynte å peise på igjen.37

Den bevidste overdrivelse i dette allersidste afsnit –
med udtryk som “digre raua,” “la hendene på skinkene” og “begynte å peise” – afslører, at der er en del
humor på spil her i romanens sidste sætning.38 Men
derudover er Vilde nu reduceret til en krop uden an-
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sigt – eller helt konkret: til en stor røv – som Karl
Ove pumper løs på. Og at han måske projicerer et
seksuelt begær efter Andrea over på denne store ansigtsløse krop, er en nærliggende tolkning, da Karl
Ove jo tidligere har slået fast, at Andrea kropsmæssigt
“var ikke liten, hoftene hennes var kvinnelige, brystene hennes appelsinstore”. Den seksuelle debut på
Roskilde Festivalen bliver dermed romanens kulmination på den seksuelle frustration og en kompensation for forelskelsen i Andrea. Her kan Karl Ove
endelig få udløb for sit begær rent seksuelt og her
bliver han, i hvert fald midlertidigt, kureret for sine
problemer med for tidlig sædafgang.
Med slutningen af fjerde bind oplever vi en
konklusion og kulmination på et begær, som ifølge romanens fortæller ikke eksisterer af den simple
grund, at Karl Ove aldrig følte mere for Andrea end
ømhed. Men begæret eksisterer tydeligvis og kommer, som vi har set, til udtryk i romanens dissonans,
hvor fortælleren siger en ting, mens romankarakteren
Karl Ove viser noget andet.
At dette begær føres til ende og opnår en form
for kulmination i et telt på Roskilde Festivalen, hvor
Karl Ove endelig opnår både udløsning og forløsning, antyder, at der skete mere mellem Karl Ove og
Andrea end vi får at vide i romanen. Og ved at følge
op på dette, og ved at lade den divergerende stemme
nå en kulmination, afslører det, at Knausgård måske
mest af alt er romanforfatter og som sådan mere interesseret i at skrive en god roman, der ikke stritter i
alverdens forskellige retninger, og hvor de forskellige
stemmer derfor føres til deres logiske konklusion. Eller sagt en smule polemisk: at Knausgård har lettere
ved at overskue sit romanprojekt end han har ved at
overskue sig selv.

fortæller, at han i sin dagbog fra den tid kun skrev
om “følelsen av lykke”. Men dagbogen fra dengang
eksisterer ikke længere:
Nå hadde jeg brent alle dagbøker og alle notater jeg
hadde skrevet, det fantes knapt et spor av den jeg var
fram til jeg fylte femogtyve lenger, og det med rette:
derfra kom det ingenting godt.39

Hvis dagbøgerne vitterligt handlede om Karl Oves
lykkefølelse dengang, kan det undre, at han går så
konsekvent til værks, at han ligefrem brænder dem.
Det antyder, at han måske beskrev en lykkefølelse
som han ikke burde have haft, da den var forbudt
eller moralsk forkastelig, hvorfor afbrændingen bliver
en symbolsk afbrænding af fortiden, en fortrængning
af noget, der ikke må komme frem. Selveksponeringen har altså grænser: på forhånd har han bestemt, at
der var noget i disse dagbøger, som vi ikke må høre.
I andet bind bliver der givet et fingerpeg om,
at dette måske nok har noget med tiden i Håfjord
at gøre. Det er på et tidspunkt i romanen, hvor Karl
Ove netop er ankommet til Stockholm og har ladet
sig indlogere hos studiekammeraten Geir, som han
ikke har set i mere end et årti. Efter en god middag
i Geirs lejlighed, falder samtalen naturligt på Ute av
verden, som Karl Ove har udgivet nogle år tidligere
og som på det tidspunkt er den eneste roman, han
har fået publiceret. Og her fortæller Geir så, at romanen rystede ham dybt, fordi Karl Ove “gikk så langt”
og fortalte ting om sig selv, ikke mindst med “historien om den trettenåringen”, som han aldrig havde
troet, at Karl Ove turde fortælle.40
Men Karl Ove forstår ganske enkelt ikke, hvad
det er Geir siger: “Det diktet jeg opp,” siger han og
hentyder til forholdet mellem Henrik Vankel og Miriam som det kommer til udtryk i debutromanen.
Geir korrigerer ham dog hurtigt:

V

En ting er, at dissonansen i fjerde bind i Min kamp
føres til ende. Noget helt andet, at vi i de øvrige
bind i Min kamp finder en række hentydninger til, at
der måske nok skete noget dengang i Håfjord, som
Knausgård enten har fortrængt eller ikke ønsker skal
komme frem. Allerede i første bind af Min kamp hører vi f.eks. også om tiden lige efter gymnasiet – altså
den tid, hvor han tog til Nordnorge – hvor Karl Ove

Du fortalte om det forholdet da vi traff hverandre i
Bergen. Du hadde kommet fra Nord-Norge sommeren før, men du var fortsatt helt full av det som hadde
hendt der oppe. Det var det du pratet om […] at du
hadde hatt et forhold til en trettenåring da du var lærer
i Nord-Norge.41
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Geirs udsagn er første og eneste gang i hele romanværket, at vi hører, at Karl Ove skulle have haft en
affære med en 13-årig, da han i sin tid var lærer et
år i Nordnorge. Selv ikke i bind fire, der eksplicit
handler om tiden i Nordnorge, udtrykkes det på noget tidspunkt direkte. Eneste indrømmelse i det bind
synes at være, at Karl Ove mod slutningen fortæller,
at han aldrig siden sagde noget om Andrea, “det kom
jeg aldri til å gjøre, ikke til noen, det fantes det ingen
grunn til”, hvad der netop peger på, at der faktisk er
noget at fortælle.42
Det er derfor helt på sin plads, at Karl Ove stirrer vantro på Geir, da han hævder, at Karl Ove tidligere fortalte om et forhold til en 13-årig. Og Geirs
ord får da også Karl Ove til at tvivle på sin egen
hukommelse:“Kunne jeg ha fortrengt en så stor hendelse?” spørger han retorisk og svarer selv: “Nej, nej,
nej. Det var utenkelig,” hvor den tredobbelte benægtelse vist mere er et forsøg på at overbevise sig selv
end et udtryk for, at han ikke skulle have fortrængt
noget.
Senere samme aften, da han har lagt sig på sofaen i stuen, bliver Geirs ord ved med at forfølge ham,
hvor det afsluttende retoriske spørgsmål åbner for, at
der faktisk foregik noget, som han ikke vil erkende
og som i romanen bliver tydeligt, selv om han prøver
at undertrykke det:
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cit til de øvrige bind, antydes, idet Karl Ove åbenbart
føler behov for samtidig og endnu en gang at slå fast,
at Ute av verden, på trods af disse følelser, stadigvæk
er fiktion. Men at Ute av verden er fiktion betyder
ikke, at det er usandt, for, hævder han, i debutromanen “skrev jeg sannheten gjennom å forplikte meg
til romanen”, mens det i Min kamp handler om, at
han “skrev sannheten gjennom å forplikte meg til
virkeligheten”.45
At Karl Ove her skelner mellem to former for
sandhed – én slags sandhed i forhold til romanen, en
anden i forhold til virkeligheden – og videre hævder,
at Min kamp skal ses i forhold til sidstnævnte, er bemærkelsesværdigt. For når han i sjette bind giver Bo
Bjørnvig ret i, at han ikke var ærlig i fjerde bind, er
det nemlig ikke ærlighed i forhold til en given virkelighed, og altså om det er fiktivt eller ej, som han
taler om. I stedet taler han om, at hans uærlighed er
af æstetisk karakter, hvor han hævder, at anonymiseringen af den nordnorske landsby betød, at han ikke
var ærlig i forhold til romanen som sådan.
Spørgsmålet er dog, om de to former for sandhed kan skilles ad i et projekt som Knausgårds. Og
som tolkningen af bind fire har vist er der noget,
der tyder på, at et sådan skel ikke er muligt. I stedet
oplever vi, at de to former for sandheder kommer i
konflikt med hinanden i fjerde bind, og hvor dissonansen fører til en tvivl om, hvad der er romanens
sandhed og hvad der er virkelighedens, for nu at bruge Knausgårds egen skelnen, som altså viser sig ikke
at holde stik.
Der er meget, der peger på, at den historie, som
vi kan læse om i bind fire om tiden i Nordnorge,
ikke er hele sandheden, og at der var mere end blot
ømhed mellem Karl Ove og den mindreårige Andrea, der som en monsteragtig dæmon stadig spørger
i hans indre. Men præcis, hvad der skete får vi nok
aldrig at vide. Og det er netop pointen. For det er
lige her, at vi finder det, der gør Min kamp til litteratur: romanens dirrende romanagtighed, spændingen,
litterariteten.

Jeg avviste alt sammen, det var ikke tale om at jeg kunne ha fortrengt noe så betydningsfullt. Samtidig hadde
jeg store hull i hukommelsen min, jeg hadde drukket
mye den gangen jeg bodde der oppe. (…) Hele kvelder
og netter hadde forsvunnet fra minnet, og stod som en
slags tunneler i meg, fylt av mørke og vind og mine
egne skingrende følelser. Hva hadde jeg gjort?43

Også i bind seks vender Karl Ove tilbage til tiden i
Nordnorge. Her fortæller han, at i det, der fra tiden
i Nordnorge “var virkelig farlig, de følelsene for en
tretten år gammel jente som jeg hadde da jeg var atten år gammel, gikk jeg ikke tilstrekkelig langt inn”,
idet han bl.a. henfører dette til presset fra offentligheden, sin redaktør og forlagets advokater.44 Men at
denne forklaring ikke er hele sandheden, og at det
derfor er farligt at anvende bind seks som en slags fa-
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in Karl Ove Knaugård’s My Struggle
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Abstract
In this article I examine how the Danish philosopher Søren
Kierkegaard has influenced Karl Ove Knausgård’s My Struggle (20092011). My point of departure is a discussion of one of Knausgård’s
essays written after the publication of My Struggle, where we find
his thoughts on existence and what it means to be human in a
condensed and concentrated form. In my analysis of the essay, I
identify how Knausgård uses several key concepts from Kierkegaard’s
philosophy. I then turn to My Struggle where I show how these same
concepts can be seen as the philosophical backdrop for the sixvolume novel, with Knausgård proposing an ethical standard, which
creates a tension between the ideal that the novel sets up and the
reality of the life of the novel’s protagonist Karl Ove. Finally, I show
how Knausgård in My Struggle uses the idea of ethical living as a way
of staging his own ‘self’.

Keywords
Karl Ove Knausgård, My Struggle, Kierkegaard, Norwegian
literature, Danish literature, autofiction
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I
In an essay published as part of the 200-year celebration for
Kierkegaard’s birth in 2013, the Norwegian author Karl Ove Knausgård
says that he never read any Kierkegaard until he was specifically asked
to write this essay about the Danish philosopher. Knausgård, however,
also emphasises that never having read anything by Kierkegaard
certainly is not the same as him not knowing him. In fact, he claims
that he always had ‘følt det som om jeg har læst ham, alltid følt at jeg
har vist det jeg behøver å vite om ham og forfatterskapet hans’ (felt as
if I have read him, always felt that I knew what I need to know about
him and his authorship) (Knausgård 2013a: 281).
In the essay, Knausgård talks about what he actually knew about
Kierkegaard before actually reading him. And here we find a brief
overview of Kierkegaard’s philosophy, a basic survey of the most
known concepts in his thinking. Not only does Knausgård mention
Kierkegaard’s stage theory with its notion of the aesthetical, ethical
and religious, as one of the things he knew about Kierkegaard’s
philosophy; he also mentions Kierkegaard’s critique of Hegel, and his
concept of the subject as truth, which Knausgård adopted during his
high school years as ‘et slogan jeg likte, det sa likesom alt’ (a motto
that I liked, it said everything there was to say) (Knausgård 2013: 281).
In Knausgård’s monstrous and acclaimed novel My Struggle,
published 2009-2011, we find several of basic concepts in Kierkegaard’s
philosophy that Knausgård mentions in the essay, as the novel, as I
will argue in this article, depicts a journey from the aesthetic to the
ethical in the Kierkegaardian sense of these terms. This journey is
even written into the very title of the novel, where the struggle of My
Struggle refers to Karl Ove – the protagonist and the narrator of the
novel – and his struggle to become a self, or rather: an ethic, as the
existential struggles portrayed also becomes a literary struggle.1
From the very first pages of the novel, Knausgård mentions and
discusses a number of philosophers and thinkers from Aristotle to
Adorno and Agamben, many of them thinkers we normally associate
with the tradition of continental philosophy that Kierkegaard also
belongs to. Kierkegaard, however, is only mentioned twice, and only
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in the last two volumes of the 3500-page novel. This suggests that
Knausgård, in line with what he writes in the essay on Kierkegaard, is
trying to downplay any explicit knowledge of and influence from the
Danish philosopher. This is emphasized when in the second volume
it is Karl Ove’s best friend, Geir Angell, who characterizes Karl Ove
as an existentialist during their college years in Bergen. Geir Angell
is as a character in the novel portrayed as the highly analytical and
intellectual but also honest friend, and as someone who knows Karl
Ove better than he knows himself. In this respect, this characterization
of Karl Ove as an existentialist seems more authoritative than if it had
been Karl Ove’s own, while Knausgård yet again hints at his ignorance
of Kierkegaard when Karl Ove claims that he, in fact, did not even know
what an existentialist was.
My aim in this article is to shed light on this relationship between
Knausgård and Kierkegaard that clearly exists but also seems
downplayed: how Knausgård is influenced by Kierkegaard’s thoughts
on existence and how these thoughts are used as part of the staging
of himself as an ethic, in the Kierkegaardian sense, in My Struggle.
This relationship has so far been ignored in the scholarship published
in the wake of Knausgård’s novel, where scholars have been more
interested in discussing My Struggle in terms of fiction vs. reality.2
The result of this endeavour has been numerous terms that all seek to
label Knausgård’s novels as everything from ‘autofiction’ to ‘fictionfree fiction’ and ‘performative biographism’, just to name a few.3
Though it is my goal to present an overarching interpretation of the
six volumes, I will, however, start out by taking a closer look at one of
Knausgård’s essays written after the publication of the last volume of
My Struggle. This particular essay is about the tragedy and massacre
that hit Norway on July 22, 2011 when Anders Behring Breivik, after
planting a bomb that killed eight at government buildings in Oslo,
took the lives of 69 people, mostly teenagers, in a shooting spree on
the island of Utøya. And here, Knausgård expresses some of the same
thoughts on existence and on what it means to be a human being that
we find in My Struggle, only in a more condensed form – which makes
the essay a good point of departure for a discussion on Kierkegaard’s
influence on Knausgård.
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II
The essay on the Norwegian massacre, which in an abridged version
originally was published to mark the one-year anniversary in both Der
Spiegel and Dagens Nyheter, first appeared in its full version in an
issue of the Norwegian periodical Samtiden dedicated to the trail of
Anders Behring Breivik. It was not, however, the first time Knausgård
wrote about the tragedy. Already in the sixth and final volume of My
Struggle he writes about the massacre: how it made him cry, how it
made him feel part of a Norwegian community for the first time (Min
kamp: 6: 775); and later, in an op-ed in The New York Times, he wrote
why the trial is not for Breivik, but for us, the spectators, and our
attempt to understand Breivik and his terrifying deed.
In the essay, Knausgård sets out to understand what really happened
on July 22. And in order to do so, he quickly turns to Breivik, who
he claims has become ‘et symbol’ (a symbol) and a ‘bilde ribbet for
virkelighet’ (image without any reality), and where the ten-week trial
has separated him from what he has done ‘som om de to størrelsene,
den uhørte ugjerningen, som ikke har sin like i norsk og europeisk
etterkrigshistorie, og mannen som gjorde den, er fullkomment
uforenlig (as if the two things, the unheard-of deed that does not find
its equal in Norwegian and European history after WW2, and the man
who did it, are completely incompatible) (Knausgård 2012: 50-51).
If we have to understand Breivik and why he did what he did, we
must, according to Knausgård, start by understanding ourselves. And
in what follows, Knausgård seems to echo Kierkegaard’s notion about
the choice being central to what it means to be a human being:
Hvis Breivik er noe annet enn oss, det vil si, den onde andre,
har han handlet i pakt med noe i sin egen natur. Da er vi inne i
patologiens og det determinertes natt, og der finnes ikke den
frie vilje, og uten fri vilje, ingen skyld. Uansett hvor ødelagt
et menneske er, uansett hvor skakkjørt dets sjel har blitt, er
det også alltid et menneske, som kan velge. Det er valget som
gjør oss til mennesker. Bare det gir begrepet skyld mening
(Knausgård 2012: 52).
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(If Breivik is something other than us, i.e. the evil other, he acted
in accordance with his own inner nature. Then we enter the
darkness of pathology and fate, where we do not find any free
will, and without free will no guilt. No matter how destroyed a
human being is, no matter how much the soul is in checkmate,
it is also always a human being, who can choose. It is the choice
that makes us human. That alone gives the idea of guilt any
meaning.)
That the idea of the choice, and free will, are central notions in
Knausgård’s understanding of what it means to be a human being
seems evident.4 And that Knausgård considers these thoughts
important is emphasized by the fact that this exact quote – except
the first sentence about Breivik – also is included, word for word, in
volume six of My Struggle, where we find it in a discussion of Hitler
and of how two generations of Hitler scholars have demonized Hitler’s
entire life as the very incarnation of evil (Knausgård 2009-11: 6, 538).
That the choice alone is what makes us human beings, and thus is
the only thing that gives the idea of guilt any meaning, is, of course,
a philosophy that seems in sync with Kierkegaard’s thoughts on
existence. According to Kierkegaard, it is through the choice we can
take responsibility for our own lives, our existence: ‘Valget selv er
afgjørende for Personlighedens Indhold’ (The choice is determining
for the content of the personality), as Judge Wilhelm, aka B, writes in a
letter to A in Kierkegaard’s Either/Or (Kierkegaard 1962: 3, 154).
The kind of choice Judge Wilhelm is referring to here, is an ethical
choice, which he considers a choice of either/or. There also exists,
however, a different kind of choice: the aesthetic choice. But such a
choice is a pseudo-choice: ‘Her er, som sagt, endnu ikke i strengere
Forstand Tale om et Valg, thi Den, som lever æsthetisk, vælger ikke’
(Here, we are not, strictly speaking, dealing with an actual choice, as
he, who lives aesthetically, does not choose), as Judge Wilhelm puts it
admonishingly (Kierkegaard 1962: 3, 158).
Quickly, it becomes clear that it is exactly the aesthetic pseudochoice Knausgård has in mind when talking about Breivik and the
choice he makes. Knausgård characterizes Breivik as a typical aesthetic,
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who besides from being a monomaniac and driven by his exterior,
is ‘et menneske uten et stabilt og sikkert selv, med en ekstrem lav
selvfølelse’ (a human being without a stabile and sound self, with an
extremely low view of himself) (Knausgård 2012: 54).
What Breivik is seeking is nothing but the aesthetic feeling of
happiness, where his ‘low view of himself’ leads to a certain kind of
megalomania by which he must show the world that he is someone: ‘Et
menneske som ikke er noe i forhold til seg selv, må bli noe, det er dets
eneste sjanse’ (A human being, who is a nobody in terms of his own
self, must become someone, it is his only chance), Knausgård claims
(Knausgård 2012: 55).
To support the claim that Breivik has low self-esteem, or a low
view of himself, Knausgård turns to psychology and the very fact that
Breivik not only has shown a latent homosexuality but supposedly has
had relationships with other men: ‘At han skulle være homoseksuell
er noe han fornekter’ (The very thought of himself as homosexual is
something he represses), Knausgård writes (Knausgård 2012: 55). The
secret has been a constant in his life, and every times he has tried to
suppress it, it has only become bigger. This leads Knausgård to ask
the following question: ‘Hva hender dersom den sterkest kraften i et
menneske, det seksuelle, fornektes?’ (What happens if the strongest
power in a human being, sexuality, is being repressed?) (Knausgård
2012: 55).
In Breivik’s case the answer to that question is, according to
Knausgård, a fascination with fascism and the authoritarian. And
it is by no means a coincidence that it is fascism and everything
authoritarian that fascinates Breivik, as his way of dealing with the
suppressed homosexuality ‘må skje i det ytre’ (must come from the
outside), where he seeks ‘fasthet, hardhet, enkelthet’ (toughness,
hardness, simplicity) ( Knausgård 2012: 57). And here is where we find
his hatred of feminism and multiculturalism:
Breivik hater feminismen, fordi den truer den maskuline
identiteten ved å åpne det ambivalente rommet mellom det
kvinnelige og det mannlige, og han hater multikulturalismen,
fordi den truer den nasjonale identiteten, enheten folk og land
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(Knausgård 2012: 56-57).
(Breivik hates feminism, because it threatens masculine identity
by opening up the ambivalent space between the female and
the male, and he hates multiculturalism because it threatens
national identity, the unity of people and land)
One thing, however, is a fascination for fascism and everything
authoritarian, another thing is to perpetrate a massacre in the name of
a political ideology with 77 innocent victims. Or in Knausgård’s words:
‘Der må finnes tusener som deler Breiviks meninger i Norge. Bare han
har drept for dem’ (There must be thousands who share Breivik’s views
in Norway. Only he has killed for them) (Knausgård 2012: 57).
From this point on, Knausgård focuses all of his attention on trying
to understand what made Breivik cross the threshold between thought
and action. And a as modern-day Anti-Climacus, from Kierkegaard’s
Sickness unto Death, Knausgård tries to diagnose the despair,
which according to him characterizes Breivik, where ‘noe må have
brutt sammen i ham, noe må til sist ha gjort livet hans uutholdelig’
(something must have broken down within him, something must have
made his life unbearable) (Knausgård 2012: 57). But in order for such a
breakdown to lead to actual action he ‘må ha vært ingen, det vil si død,
for bare som ingen, absolutt ingen, har han kunnet kjæle med den
tanken, som litt efter litt må ha blitt alvor’ (must have been nobody,
which means dead, because in a way that nobody, absolutely nobody
has, has he been able to play with the thought that slowly, but surely,
became serious) (Knausgård 2012: 57-58). And it is to a large extent
right here that we find the answer to the question about why Breivik
did what he did:
Slik tror jeg at det har vært. Den lille, indre konflikten i Breivik ble
kanalisert ut i den store ideologien, som da det unåelige indre
kaoset og trykket fra selvbedragene ble uutholdelig, plutselig
representerte en vei ut. (Knausgård 2012: 58).
(This is how I believe it must have been. Breivik’s small, inner
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conflict was channeled out into the big ideology, which when
the inner chaos that was out of reach and pressure from the
self-delusions become intolerable suddenly offered a way out.)
The kind of despair that Knausgård here describes in relation to
Breivik, where the pressure constantly increases between the inner
and outer, also has its equivalent in Kierkegaard. In Sickness unto
Death, he characterizes this very kind of despair as introversion (or
‘Indesluttethed’, in the Danish original), which he claims ‘sjeldnere
forekommer i Verden’ (occurs more rarely in the world) (Kierkegaard
1962b: 118). The problem, however, is that when if it does occur
‘potenserer Fortvivlelsen sig ogsaa, og bliver det Dæmoniske’ (the
despair multiplies, too, and becomes the demonic) (Kierkegaard 1962:
15, 115). And this demonic despair seems to be what Knausgård is
touching upon in his attempt to understand Anders Behring Breivik.

III
An important element in Kierkegaard’s Either/Or is that we find
the aesthetic existence presented side by side with the ethical, or
as Trond Berg Eriksen puts it: ‘Kierkegaard hyller den andre på den
førstes bekostning’ (Kierkegaard praises the second at the expense
of the first) (Eriksen 2013: 115). The former is embodied through the
character A, whom we meet in volume one of Either/Or whereas the
latter is embodied in B, or Judge Wilhelm, as he is also known, whom
we meet in volume two. And it is B, or Judge William, who in two long
letters addressed to A analyses and examines the aesthetical, trying to
show the emptiness and shallowness of the aesthetic existence.
This way of contrasting is an important method in Kierkegaard’s
writings, as it helps illustrate the difference between the aesthetical and
the ethical. And it is also an important element in his understanding
of the concept of the demonic, which has a central place in his
philosophy. In The Concept of Anxiety, he talks about the demonic
at length and emphasizes how the demonic is likewise defined by a
contrast, by its relation to what is good: ‘Det Dæmoniske bliver derfor
først ret tydeligt, idet det berøres af det Gode’ (Thus the demonic first
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becomes apparent when it is touched by what is good) (Kierkegaard
1962: 7, 203).
We also find this method of contrasting in Knausgård’s essay on
Breivik, though more implicitly. Here, Anders Behring Breivik plays the
role as the aesthetic, as we previously have seen, whereas Knausgård
plays the role of the ethic, whom, just like Judge Wilhelm in Either/
Or, analyzes and casts judgments on the aesthetic existence. It is
through his ethos as an author who has written more than 3500 pages
about his own life that Knausgård establishes the implied ethical in
his discussion of Breivik. He expects us as readers to know who he
is, to know about his life, his family, his ‘exile’ in Sweden, and his
constant struggle to be a good human being. This seems evident
through Knausgård’s continual use of a first person narrator where he,
for instance, even uses his ethos as a main argument when discussing
what makes us human:
Jeg tror ikke Breivik representerer noe nytt i det menneskelige.
(…) Og jeg tror at den eneste veien til forståelse går der, gjennom
det egne selvet, det vil si, de følelser vi selv har, og de erfaringer
vi selv har gjort oss (Knausgård 2012: 52).
(I do not believe Brevik represents anything new in terms
of humanity. (…) And I believe that the only way to reach an
understanding is right there, through ourselves, our emotions
and experiences).
The essay on Breivik is far from the only essay where Knausgård
presupposes that we as readers know him and trust him. In several of
the essays written after My Struggle, we find references to his life and
family, where we, among other things, are expected to know that the
Linda, whom he at one point refers to, is his wife, the author, Linda
Broström Knausgård, and where the Geir Angell Øygarden, whom he
even quotes in the essay on Breivik, is the recurring and important
friend Geir in My Struggle, whose book Bagdad Indigo Knausgård
actually published himself.5
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IV
In My Struggle, Knausgård portrays himself as an ethic in the
Kierkegaardian sense of the term, which is the very reason that he is
able to imply the ethical in his discussion of Breivik. This staging of
the ethical can be found throughout the six novels. Repeatedly we hear
how Karl Ove – which as mentioned is how I refer to the protagonist and
narrator of the autobiographical novel in order to suggest a difference
between him and the author Karl Ove Knausgård - tries to be good and
act in an ethical manner.
Nowhere is the attempt to stage the ethical more apparent than in
the description of Karl Ove’s relationship to his wife Linda. In volume
two, we hear how the two of them meet each other and fall in love::
‘For første gang i mitt liv var jeg absolutt lykkelig’ (For the first time
in my life, I was unconditionally happy), he writes (Knausgård 200911: 2, 218). With Stockholm in the summertime as a background ‘De endeløse sommernettene, så lyse og åbne’ (The endless summer
nights, so light and open) - we hear in detail about the couple’s first
weeks together (Knausgård 2009-11: 2, 213). But when Linda tells Karl
Ove that she not only used to be hospitalized for manic depression,
but even tried to commit suicide, it coincides with the coming of the
fall: it ‘begynte langsomt og umerkelig å mørkne, det var som om
himmelen ble festet til jorden’ (started slowly and gradually to become
darker, it was as if the sky became attached to the ground) (Knausgård
2009-11: 2, 223).
The image of the sky becoming attached to the ground can be seen as
a metaphor for a grounding of the relationship where the first problems
start to arise: Karl Ove feels confined and stuck in the relationship
and cannot go to work at his office without first arguing about it with
Linda. As the relationship progresses, the number of arguments and
quarrels increases. Yet, it is evident that Karl Ove is committed: he has,
so to speak, made a choice and chosen himself in this relationship with
Linda. And this seems fully in line with Kierkegaard’s ethic stage, here
in the words of Trond Berg Eriksen:
Etikeren føler glede i oppfyllelsen av sine plikter overfor
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medmennesker. (…) Han elsker i prinsippet bare én gang.
Derfor er ekteskapet forelskelsens mening og formål (Eriksen
2013: 133-134).
( The ethic feels joy in fulfilling his duties towards his fellow
human beings. (…) He loves in principle only once. Because of
this, marriage is what gives being in love meaning and purpose.)
That Karl Ove neither takes this choice nor his marriage lightly, and
is loyal to both his own decision and to Linda, becomes evident when
he at one point is sitting at a bar in Stockholm with his friend Geir.
Here, Geir tells about a friend of his who just asked for his advice after
cheating on her boyfriend and how he advised her to deny everything
and not say a single word. After telling the story, Geir jokingly says to
Karl Ove that it was a good thing his friend hadn’t asked Karl Ove’s
advice, as he would have told her to admit everything, get down on
her knees and ask forgiveness. To which Karl Ove coolly answers: ‘Ja,
enten det eller gå’ (Yes, either that or leave) (Knausgård 2009-11: 2,
466).
This rather serious answer, that Geir’s friend should have admitted
her mistake, asked forgiveness, or left, furthers the impression of Karl
Ove as a human being with strong morals, if not ethics. This furthers
the contrast between Geir and Karl Ove that we find throughout the
six volumes, where Geir is portrayed as a cynical aesthetic in the
tradition of Johannes from Kierkegaard’s The Seducer’s Diary and as
an antithesis to the novel’s staging of Karl Ove’s striving for the ethical.
The conversation at the bar in Stockholm about cheating and being
unfaithful continues when Karl Ove tells about the guilt he felt when
cheating on his first wife Tonje:
Året etter at jeg var utro mot Tonje, og ikke sa noe, var det
verste året jeg noen gang har hatt. Det var helt svart. En eneste
lang jævla natt. Jeg tenkte på det hele tiden (Knausgård 200911: 2, 466).
(The year after I cheated on Tonje, and didn’t tell, was the worst
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year I’ve ever had. Everything was dark. One long damned night.
I thought about it constantly.)
The implication here is, of course, that it was the cheating back then
that eventually led to their divorce and, subsequently, made Karl Ove
move to Sweden. But now, he has learned his lesson. He has become
an ethical person and would never do anything like that to Linda. And
the contrast to Geir’s laissez-faire approach, which suggests that he,
in Kierkegaardian terms, is an aesthetic, emphasizes how Karl Ove is
staged as an ethic in the most basic sense, as someone with admirable
morals.
Read this way, with a clear difference between now and then, we
begin to understand how the staging of Karl Ove as the ethical in My
Struggle happens progressively. It is portrayed as if Karl Ove throughout
his life has been striving towards the status of the ethical, and he has
made numerous attempts to behave ethically, but until he met Linda
and started a family with her, he has to a certain extent never reached
that goal. This progression is even written into the narrative structure
of the six volumes.
The first volume in the series explicitly focuses on Karl Ove’s
father’s death, whereas we in the second volume are told about Karl
Ove’s experiences in his new home country, where he is reunited
with Geir, falls in love with Linda, and starts a family. The next three
volumes are chronological, describing his childhood, his youth, and
formative years at the University of Bergen. The underlying premise in
these three volumes is that he is on his way to his current life, where
the fifth volume concludes with him leaving Bergen for Stockholm. It
is in these volumes we hear about his insecurities, his self-doubting,
and his mistakes. It is here he is portrayed not as an ethic, but as an
aesthetic who eventually begins to reach out for the ethical.
One example of this, out of many, can be found in volume five, where
a young Karl Ove has moved to Bergen to attend a writer’s academy
and where we understand just how dependent on other’s opinion he
is and what a weak sense of self he has. In Bergen, he has moved into
a room where he has put a picture of John Lennon on the wall. So
when his brother Yngve and his brother’s friend Asbjørn are about to
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visit him, he looks at his room and ‘forsøkte å se alt med Yngves og
Asbjørns øyne’ (tried to see it with Yngve and Asbjørn’s eyes) where
he especially notes that the picture ‘av John Lennon, den opprørske
av de fire i The Beatles, var bra’ (of John Lennon, the rebellion of the
four in The Beatles, was good) (Knausgård 2009-11: 5, 46). But when
the two guests arrive, Asbjørn takes one look at the room and tells
him that he must take down the picture, at which point Karl Ove looks
at his brother, who with a nod indicates that he agrees: ‘Det er sånt
man holder på med på gymnaset’ (This is the kind of thing that might
interest you in high school), Asbjørn says as if that explains everything
(Knausgård 2009-11: 5, 47). The next time the two visit him, Karl Ove
has removed the picture, suggesting an insecurity and need to have
people’s approval, even though Karl Ove actually admits that he likes
both John Lennon and The Beatles.
Thus, My Struggle stages Karl Ove’s progress towards the ethical.
Knausgård portrays Karl Ove as someone who has learned from his
mistakes; that has chosen himself and the family life he leads; and
whose previous life has pointed in that direction from the very start.
And this is the reason that we as readers might be tempted excuse Karl
Ove’s many faults and mistakes throughout the six volumes, because
what we are reading is a novel about a man coming to terms with who
he is.
The ultimate choice, however, is saved for the end of the sixth
and final volume. After hearing about how his writing has affected
his family, and especially Linda, who even is hospitalized due to a
breakdown, and how he constantly struggles to combine family life
with life as an author, he makes the ultimate sacrifice, which I quote
in its entirety:
Nå er klokken 07.07, og romanen er endelig ferdig. Om to timer
kommer Linda hit, da skal jeg omfavne henne og si at jeg er
ferdig og at jeg aldri skal gjøre noe sånt mot henne og barna
våre igjen. Så skal vi ta toget til Louisiana. Jeg skal bliv intervjuet
på scenen der, og hun skal bli intervjuet på scenen der etterpå,
for boken hennes har kommet, og den gnistrer og spraker som
en stjernehimmel i mørket. Så skal vi ta toget hit til Malmö, så
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skal vi sette oss i bilen og så ska vi kjøre hjem til huset vårt,
og hele veien skal jeg nyte, virkelig nyte tanken på at jeg ikke
lenger er forfatter (Knausgård 2009-11: 6, 1115).
(Now, the time is 7.07, and the novel is finally done. In two
hours Linda will come and I will hug her and tell her that I never
ever again will do such a thing to her and our children. Then, we
will take the train to Louisiana. I will be interviewed on stage,
and later, she will be interviewed, too, as her book has been
published, it shines and sparkles as a starry sky in the dark.
Then, we will take the train back to Malmö, get in the car and
drive home to our house, and all the way I will enjoy, really
enjoy, the thought that I am no longer an author.)
This ultimate sacrifice, that Karl Ove renounces his authorship and
chooses his family, concludes the staged journey that we can follow
throughout the six volumes. It is the only logical conclusion, the only
way the autobiographical novel could end, if the intention is to portray
Karl Ove as an ethic. Here, the staging of the ethical culminates. Here, we
have reached the definitive choice. Here, Karl Ove becomes a self in the
Kierkegaardian sense. But, as we take a closer look, the understanding
of the ethical in Knausgård’s My Struggle has yet another level.

V
Let us return to the previous quoted discussion on cheating between
Geir and Karl Ove in volume two, where we hear how Karl Ove described
cheating on his ex-wife Tonje as one of the worst things he had ever
done. After claiming that his cheating ‘ødela også alt det andre i livet
mitt’ (also ruined everything else in my life), Geir asks a short pointed
question: ‘Hva da med det som hente på Gotland?’ (What about what
happened on Gotland?) (Knausgård 2009-11: 2, 467).
That anything has happened on Gotland, or that Karl Ove even has
visited the small Swedish island, is something we as readers did not
know before. And Karl Ove answers quickly by rejecting Geir’s notion
that anything in fact did happen: ‘Det var ikke utroskap’ (That was not
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cheating), he says sharply (Knausgård 2009-11: 2, 467).
Quickly, it becomes clear that Geir’s questions refers to an episode
when Karl Ove, during a visit to Gotland, spent more than half an hour
in the middle of the night knocking on the door of a young woman,
trying to get her to let him in, which she never did. Further, Karl Ove
claims that what is important is the intention behind it, which naturally
makes Geir ask what his intention had been that particular night: ‘Jeg
var full’ (I was drunk), Karl Ove says, as if that explains everything
(Knausgård 2009-11: 467).
The fact that Karl Ove never admits what his intentions were that
night on Gotland contradicts the narrative Knausgård has carefully
constructed in the novel, namely that Karl Ove has learned his lesson
when cheating on Tonje and that we would never ever again consider
doing such a thing. This points towards a certain kind unreliability
in the narration that so far seems to have been overlooked in the
scholarship, and which we, using James Phelan thoughts on unreliable
narrators, can characterize as underreporting (Phelan 2005: 52).
What we are not told here in volume two, when Karl Ove talks about
the time he cheated on Tonje, is that he, of all things, was accused of
raping the woman he cheated with. This is not revealed until volume
five, where we first hear about how he met a woman on a night out
in town and then, at an after-party at a friend’s house, took her to his
friend’s bedroom:
‘…der lukket jeg døren og rev av henne klærne, bare dro de to
stykkene til side uten å bry meg om knappene, kysset henne,
knappet opp skjørtet og dro det av henne, trakk strømpebuksene
av henne, hun var nesten naken, jeg løsnet knappen i buksene
mine og lot dem falle, veltet meg oppå henne, helt gal av begjær,
ikke en tanke på noe annet… (Knausgård 2009-11:5, 594).
(…there I closed the door, ripped her clothes off, pulled the two
sides of the jacket to the side without worrying about buttons,
kissed her, unbuttoned her skirt, pulled it off her, took the
tights off her, she was almost naked, unbuttoned my pants and
let them fall down, and threw myself on top of her, with a crazy
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desire, and with nothing but that on my mind…)
This could, of course, easily be the description of a mutual and
intense desire, leading to a quick one-night stand. But it could just as
easily be seen as a description of a man raping a woman, as he rips and
pulls her clothes off without her as an active participant.
The guilt Karl Ove feels the next day emphasizes that this latter
interpretation not is unlikely: ‘Tanken på det jeg hadde gjort, skylden
og skammen og angsten, var så stor at der ikke fantes noe annet’ (The
thought of what I had done, the guilt, the shame, and the anxiety was
so tremendous that there was nothing else). Read this way, the quilt
and shame is not a result of him cheating on his wife, but rather a
result of how he did it: that he actually suspects that he might have
raped a woman. And his worst fears materialize when the woman later
accuses him of raping her, but never formally files charges against
him.
In his description of the episode that leads to the accusation of
rape, we find out that it happened in the apartment of a friend named
Tomas after a night in town. This Tomas is in fact the author Tomas
Espedal, who in the book Bergeners describes the same night from his
perspective. Espedal’s description can be read as a literary intertext
that sheds light on the underreporting in Knausgård’s novel. And in
Espedal’s version, the woman that we first meet in My Struggle is no
longer anonymous or nameless, but referred to as Maud Kennedy, and
she is described as a modern-day femme fatale with whom Espedal,
too, had an affair: ‘Jeg ble fort avhengig av henne’ (I quickly became
addicted to her), he admits (Espedal 2013: 39).
Concerning the night in question, Espedal explains how he invited
a group of friends to continue partying at his apartment after the
bar where they had been closed: ‘Vi tok heisen opp, det var so mom
vi tok heisen ned, ned i kjelleren’ (We took the elevator up, it was
as if we took the elevator down, down to the basement), he writes,
suggesting that what happened that night belongs to the realm of
the subconscious, nightmares, or hell. In the apartment, he took out
cigarettes and booze, and ‘vi spilte høy musikk’ (we played loud music)
(Espedal 2013: 43).
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At one point, he notices that Karl Ove, as he is continually referred
to, leaves the room with Maud, thinking that they have gone back to
her place. But when he is about to go to sleep, he finds Maud in his
bedroom:
…men det var ingenting å le av, da jeg åpnet soveromsdøren
for å kle av meg og gå til sengs, lå Maud gråtende i sengen med
klærne revet i stykker rundt seg (Espedal 2013: 43)
(…but there was nothing to laugh at when I opened the bedroom
door, about to undress and go to bed, as Maud was laying crying
in the bed with her torn clothes around her).
What is described here could just as easily be a crime scene from
one of the many Scandinavian crime novels that have been written in
recent years: a young woman found in a bedroom with her torn clothes
scattered all over the floor. This is emphasized when Espedal reports
that the woman was unable to tell what had happened, and that he lent
her some clothes before she called a friend who picked her up. Finally,
we hear that he for a long time avoided sleeping in his bed after the
incident, but instead chose to sleep in the living room, suggesting that
an assault had occurred.
At this point, it is conspicuous that Espedal does not reflect upon
what seems obvious: that something happened in his bedroom that
clearly should not have happened. In fact, when Maud’s boyfriend a
few days later calls to inform Espedal that his friend Karl Ove had raped
her, Espedal denies it straight out: ‘Og det var ingen voldtekt, da vi
hørte ingenting, vi ville have hørt Maud rope’ (And it was not a rape,
as we would have heard it, heard Maud scream,’ he explains to the
boyfriend, obviously ignoring that a woman does not necessarily have
to scream when she is raped, or that they were listening to loud music
in the living room and probably not would have heard even if she had
screamed (Espedal 2013: 44).
To settle the matter once and for all, Espedal, who is a former boxer,
tells the boyfriend, who keeps calling, voicing the rape allegation, that
if he ever calls him or Karl Ove again, he will show up at his studio ‘og
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knuser mobiltelefonen din og så brekker jeg begge armene dine og du
skal få akkurat så mye juling som du fortjener’ (Espedal 2013: 45) (and
destroy your cellphone and then I will break both of your arms and I
will give you as big a beating as you deserve).
If we consider the literary intertext provided by Tomas Espedal’s
ambiguous account of the night in Bergeners, the underreporting in
My Struggle once again becomes evident. This confirms the reading of
Karl Ove’s feeling of shame, guilt and anxiety as a result of a possible
rape rather than him cheating on his wife. And in the novel it is even
hinted at that he is well aware that he has done something awfully
wrong and something significantly worse than just cheating on his
wife.
This also sheds new light on what Karl Ove tells Geir on their night
out in Stockholm, where he talks about the year following this episode
as his worst year ever. Accordingly, it seems likely that his experience
of the worst year ever not only has to do with him cheating and acting
unethically, but also his own insecurity as to whether or not he raped a
woman on that particular night in Tomas Espedal’s bedroom.

VI
Alcohol and drinking is a recurring theme in all of the six volumes of My
Struggle and is, interesting enough, yet another feature that connects
the two episodes that we just have looked at closely: the instance at
Gotland, which we hear about in the conversation between Geir and
Karl Ove, and the cheating that led to an accusation of rape, including
Karl Ove’s assertion that he did not cheat, but just was drunk.
The theme of alcohol is introduced early in the first volume where
Karl Ove is sitting writing the very lines we are reading:
I dag er det den 27. februar 2008. Klokken er 23.43. Jeg som
skriver, Karl Ove Knausgård, ble født i desember 1968, og er
altså i skrivende stund 39 år gammel (Knausgård 2009-11: 1,
29).
(Today is February 27th 2008. The time is 11.43 PM. I, Karl Ove
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Knausgård, was born in December 1968, and at the time of
writing this I am 39 years old.)
In this sequence, there is identity between the time of writing and
time of action, which creates a feeling of sincerity and confidentiality.
We, as readers, are clearly supposed to trust what we here are told,
as the filter between the narrator and his narration seems to have
disappeared. This illusion of authenticity is furthered when Karl Ove
starts revealing his innermost thoughts, where he claims, ‘Jeg sier aldri
det jeg egentlig tenker’ (I never say what I actually think), which, of
course, leaves us with the dilemma of how to trust a narrator who
claims that he never says what he thinks (Knausgård 2009-11: 1, 29).6
It is with this dilemma in mind that we read the following, where he
talks about his drinking. Here, we learn that he only tells the truth ‘når
jeg drikker, da jeg som oftest går for langt den andre veien’ (when I
drink, where I often go too far in the other direction) (Knausgård 200911: 1, 29). Furthermore, he says how he gets blackouts when drinking,
even loses control completely over what he is doing, which has made
him make a serious decision: ‘Derfor drikker jeg ikke længere’ (That is
why I have stopped drinking) (Knausgård 2009-11: 1, 29).
Throughout the novel alcohol is presented both as a curse and a
blessing. At first glance this duality seems to be represented through
the contrast between Karl Ove and his father, who died of alcoholism,
where we in the latter part of volume one follow the son cleaning up
the mess the father left. The father, however, did not drink throughout
Karl Ove’s childhood. Quite the contrary, we hear that he hardly drank
until his divorce from Karl Ove’s mother, when his journey towards his
final ruin began.
This journey coincides with Karl Ove turning fifteen, at which
point he starts drinking at parties, too. Early in the first volume, we
hear about the first time he was drunk, which was during a soccer
tournament. The drinking that night made him feel ‘en eksplosjon av
glede’ (an explosion of happiness), where ‘ingenting var lenger farlig
eller verdt å bekymre seg for’ (nothing was dangerous anymore or
worth worrying about) (Knausgård 2009-11: 1, 44). And in retrospect
he acknowledges that he experienced something new that particular
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night: ‘Det var sommeren 1984, jeg var femten år og hadde gjort en
oppdagelse: Det var fantastisk å drikke’ (It was the summer of 1984, I
was fifteen years old and had made a discovery: Drinking was fantastic)
(Knausgård 2009-11: 1, 44).
Exactly how fantastic he finds drinking is described in detail in
volumes four and five. Especially volume four can be read as ‘én stor
lovsang til alkoholen’ (one long celebration of the blessings of alcohol),
as Bo Bjørnvig has noted (Bjørnvig 2011). It is also in volume four that
we find one of the novels most explicit tributes to drinking and alcohol
as such:
Og det, å starte dagen med en øl og gå full rundt på formiddagen,
var det få ting som slo. For et liv. Dra ut hit og drikke, dra ut dit
og drikke, sove når sjansen bød seg, få i seg litt mat, kanskje,
og så bare fortsette. Det var fantastisk. Jeg elsket å være full
(Knausgård 2009-11: 4, 310).
(And that, to begin the day with a beer and walk around drunk
in the morning, was something very few things could compete
with. What a life. To go here to drink, go there to drink, sleep
when you had a choice, have a bite of bread perhaps, and then
just go on. It was amazing. I loved being drunk.’
This description could just as easily be a description of his father’s
alcoholism and how it started when he met his new wife, Unni:
Den våren han brøt opp, hadde han begynt å drikke, og det
fortsatte han med gjennom sommeren, det var det de gjorde,
pappa og Unni, satt i solen og drakk, lange, deilige, berusede
dager (Knausgård 2009-2011: 1, 238).
(The spring he left us he started drinking, and he continued
throughout the summer, that was what they did, dad and Unni,
sat in the sun drinking, long, pleasant, intoxicated days of
drunkenness.)
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The similarities between the two quotes are striking. Karl Ove
projects his own feelings towards alcohol on to his father, suggesting
that he believes that his father finds the same liberation in alcohol as he
does. Because this is exactly what the alcohol does in both instances,
it liberates and becomes an escape, a place where neither father nor
son has to face himself.
In this context, alcohol becomes the antithesis to the ethical. It is
through drinking that Karl Ove’s father loses his individuality to the
extent that he lets everything slip away, and it is here, that Karl Ove,
too, feels the choice that he has made, his choosing of Linda and family
life, is challenged. This falls in line with the story of him becoming
an ethic that he intends to tell, how he went from an aesthetic, who
got seduced by alcohol and acted in ways he later regretted, to finally
becoming the man he was supposed to be. Thus, the story about Karl
Ove becoming himself is contrasted by a counter-story about him
becoming his father.
Something, however, is missing in this picture. On one hand, the
drinking might pose a challenge to Karl Ove living ethically, but on the
other hand, it is only when drinking that he feels he can be truthful
and honest.7 This poses a paradox in the journey towards the ethical
that Knausgård tries to stage throughout the six volumes: how can
he choose himself, and make the leap towards the ethical, if the
consequence of that choice is that he cannot be honest?
This, of course, is a paradox that cannot be settled but emphasizes
that My Struggle first and foremost is a novel that attempts to portray
a journey towards the ethical. And, by the same token, it is the paradox
of this journey that makes it literature.

VII
A focus on Knausgård’s attempt to portray himself as an ethic, and his
influence from Kierkegaard’s existentialism, provides an overarching
thematic understanding of My Struggle that adds a new and important
perspective to the already existing scholarship on the novel.
In this article, we have seen how some of Kierkegaard’s main ideas
have made it into My Struggle, where Karl Ove tries to depict how
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his life has progressed towards the ethical and concludes with the
ultimate sacrifice: choosing his family over being an author. But we
have also seen that this is both an illusion and a paradox that can only
exist in a novel: that what we are witnessing is a staging of the ethical,
where Knausgård, like Kierkegaard’s play with different identifies
and personalities, tries to convince us and, perhaps, himself, that he,
indeed, has succeeded in establishing the ethical.

Endnotes
1
I have previously written about My Struggle as a literary struggle, using Harold
Bloom’s notion of anxiety of influence to show how Knausgård struggles with
Marcel Proust as his literary predecessor (Andersen 2013: 160-184).
2
In an unpublished master thesis from the University of Copenhagen, Claus
Kloster Elbæk argues that My Struggle is ‘en konfrontation med angsten’(a
confrontation with anxiety) in the Kierkegaardian sense, where the novel
‘skildrer Knausgårds konstante konflikter mellem meningsløshed og mening’
(depicts Knausgårds constant conflicts between meaninglessness and meaning)
(Elbæk 2013:. 20 & 65). As it is evident from this quote, Elbæk interprets the
novel autobiographically, where he does not differ between Knausgård the
author and the character by the same name.

Stefan Kjerkegaard & Anne Myrup Mund has characterized My Struggle
‘autofiction,’ Hans Hauge as ‘fiction-free fiction’ and Jon Helt Haarder as
‘performative biographism.’ Additionally, Poul Behrendt has labeled the novel
‘autonarration’ whereas Arne Melberg refers to the novel as a ‘literary centaur’
(Kjerkegaard & Mund 2011: 325; Hauge 2012: 7; Haarder 2014: 201-233:
Behrendt 2011: 296; Melberg 2011).

3

In the following discussion of how Knausgård’s thoughts on existence in the
essay on Breivik is influenced by Kierkegaard, I am in great debt to Mr. Stig
Olsen, from Ludvig-Maximillians University in Munich, whom - during a longer
email correspondence in the summer of 2013 - originally put me on track to see
the obvious connection between the two. I am also in debt to my colleague, Dr.
Hadle Oftedal Andersen, the University of Helsinki, for insightful discussions
about Knausgård and the ethical.

4

I have previously written on the relation between Knausgård and Øygarden in
My Struggle (Andersen 2014: 104-119)
5

6
We recognize the same dilemma in Thomas Mann’s The Confessions of Felix
Krull, just to name one instance, where we find this classic dilemma in a literary
context.
7
Here, we are once again faced with the dilemma of how to trust the liar when
he says he is not lying.
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AT FINDE VEJ UD AF VERDEN
Død, sprog og poststrukturalisme
i Karl Ove Knausgårds Min kamp
Karl Ove Knausgårds Min kamp (2009–11)
starter med døden: ”FOR HJERTET ER
LIVET ENKELT: det slår så lenge det kan.
Så stopper det.” Fra denne nøgterne og næsten
kyniske første sætning, beskriver Knausgård
skridt for skridt, hvad der sker med kroppen,
når døden sætter ind. Det er en beskrivelse, der
i første omgang er forbavsende faktuel, og som
fokuserer på det biologiske ved livets afslutning, hvor vi hører om, hvordan alt blod samles
ved kroppens laveste punkt og ”temperaturen
synker, lemmene stivner og tarmene tømmes.”
Og det er en beskrivelse, der fokuserer på det
regelbundne, på det almengyldige, hvor vi hører, hvordan ”livet kapitulerer ifølge bestemte
regler, en slags gentlemen’s agreement.”1
Idet Knausgård beskriver, hvordan bakterierne snart spreder sig i hele den døde krop,
bliver beskrivelsen af døden på en og samme
tid både mere fagmedicinsk og mere poetisk.
Vi hører om, hvordan bakterierne ”når de
Haverske kanaler, de Lieberkünske krypter,
de Langerhanske øyer,” som alle er termer, der
hører til biologiens og anatomiens verden, men
som også gør beskrivelsen af, hvad der sker med
kroppen, når den er død, mere poetisk, da vi
her har at gøre med tre landskabsmetaforer.
Ved at sidestille disse let anakronistiske termer,
tegner Knausgård et billede af døden, hvor den
krop, som bakterierne spreder sig igennem, er

at ligne med et underjordisk sølandskab, bestående af hemmelige kanaler, krypter og øer. Og
det poetiske eller litterære aftryk på beskrivelsen
af døden, understreges kort efter, da Knausgård
sammenligner hjertets stoppen med anlægsarbejdere, der har måtte forlade det hele i hu og
hast, så barakkerne nu ligger tomme, mens de
befinder sig i ”vognene i taubanen som henger
fullastede en etter en oppover fjellsiden.”2
Således står det efter den allerførste side af
Min kamp klart, at selv om døden måske nok
er enkel rent biologisk og anatomisk, idet hjertet blot holder op med at slå, er det at skrive
om døden alt andet end enkelt. For jo mere
præcist, Knausgård her forsøger at beskrive,
hvad der sker med kroppen, når vi dør, desto
mere gør han brug af metaforer og sammenligninger. Den skriftelige indkredsning af døden
indeholder dermed sin egen umulighed: at
Knausgård forsøger at gøre døden nærværende,
men må erkende, at han ved at forsøge dette i
sidste ende fjerner sig længere og længere fra
sit udgangspunkt. Og resultatet af denne beskrivelse af døden er, at vi står tilbage med to
former for død: døden som indhold – det, at
hjertet holder op med at slå – og døden som
form – den litterære og poetiske udlægning
med metaforer og sammenligninger.
I det essaylignende ræsonnement, der følger
lige efter første sides beskrivelse af døden, fort-
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sætter Knausgård diskussionen af døden. På
det her tidspunkt har vi stadig ikke nogen klart
identificerbar fortæller i romanen, som vi nok
ellers ville forvente i en roman af selvbiografisk karakter. Men her taler Knausgård på den
ene side om døden som en konkret hændelse,
hvor de døde kroppe vækker ubehag og holdes
helt væk fra vores blikke, idet de gemmes væk
i kældre, transporteres i biler med sorte ruder
og ligger i lukkede kister ved begravelser, hvad
Knausgård refererer til som den ”kollektive
fortrengningsakten.” Og på den anden side er
der den form for død som vi læser om i aviserne, ser på tv og finder i fiktionen, og som
modsat de døde kroppe ikke virker skræmmende. Det betyder, skriver Knausgård, at døden
”bliver distribuert gjennom to ulike system,”
som handler om, at der findes en ”motsetning
mellom vår forestilling om døden og døden
slik den egentlig arter sig.”3
Bag de to former for død, som Knausgård
her taler om, skimter vi endnu engang opfattelsen af døden som henholdsvis form og
indhold, som også lå bag den indledende beskrivelse af, hvad der sker med kroppen, når vi
dør. Her er døden som vi møder i fiktionens
verden, i aviser og på tv form, mens den død,
der fortrænges og holdes væk fra vores blikke,
er indholdet. Således udtrykker de første siders
tanker om døden en opfattelse af døden som
adskilt i henholdsvis form og indhold. Og
samtidig er der tale om en illustrering af umuligheden i at forene disse. Dermed kommer
adskillelsen af form og indhold til at fremstå
som et markant tema fra allerførste side af Min
kamp og peger frem mod Knausgårds bestræbelse på med sin roman at forene disse, at forene form og indhold.
Det er denne bestræbelse, jeg vil undersøge
nærmere i denne artikel. Jeg vil forsøge at indkredse de brud, spændinger og konflikter, som
denne bestræbelse fører til i romanen, da der
er tale om en bestræbelse, som peger hen på
det helt centrale pardoks i Min kamp og som
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handler om, at Knausgård vil skrive helt åbent
og ærligt om sig selv, men kun kan gøre det
inden for rammerne af romanen. Dermed bliver konfliktet mellem direkte indhold og omskrivende form indskrevet i romanen på et helt
fundamentalt niveau i romanens komposition.
Min kamp bliver dermed ikke en roman, der
fører til selvindsigt eller erkendelsesmæssige
åbenbaringer. I stedet bliver det en roman,
som tager fat om roden på et af de vigtigste og
væsentligste spørgsmål, som der overhovedet
findes i litteraturen: forholdet mellem form og
indhold, mellem sprog og virkelighed, mellem
liv og kunst, men som hos Knausgård får en ny
iklædning, en ny aktualitet.
*
At døden holdes bort fra vores blikke, og derfor
blot fremstår som form, er en tankegang, som
vi også finder hos Walter Benjamin i essayet
Der Erzähler fra 1936.4 For Benjamin er det en
central pointe, at denne udvikling, hvor det
”at dø i stigende grad [bliver] trængt bort fra
de levendes opmærksomhedsfelt,” er tæt knyttet til fremkomsten af den moderne roman.5
I den moderne roman fremstår døden nemlig
ikke, som for eksempel i den klassiske fortælling, som en fælles erfaring. I stedet bliver den
moderne roman en kompensation for tabet af
denne erfaring, hvor vi ifølge Benjamin læser
for at lære om døden, både bogstaveligt og figurativt, idet den bogstavelige død handler om
romanens hovedpersons død, mens den figurative handler om romanens slutning: ”Det som
drager læseren til romanen er forhåbningen om
at varme sit kuldskære liv ved den død, han
læser om,” skriver Benjamin.6
I Min kamp kan vi måske tale om, at Karl
Ove varmer sit kuldskære liv ved at skrive om
døden, helt i forlængelse af, hvad Benjamin
skriver – og helt konkret: at han som en flagellant synes at pine sig selv i beskrivelsen af farens
død. Derfor forekommer det også helt naturligt, at Knausgård lader sin seksbindsroman

begynde med døden.7 For som Peter Brooks
skriver i sin udlægning af Benjamin, så er enhver fortælling ”essentielt en nekrolog,” da vi
som læsere ”søger mod fiktionen for at opnå et
kendskab til døden, som vi ikke kan få i livet.”8
Ved at lade sin roman begynde med døden,
sætter Knausgård indirekte fokus på forholdet
mellem litteraturen og døden, hvad der blot
understreges af, at det med Benjamin bliver
mulig at se Knausgårds tanker om døden i et
metalitterært perspektiv. Altså: at de to former
for død, som Knausgård taler om – døden som
form og døden som indhold – også kunne
gælde romanen, hvor romanen, akkurat ligesom døden, i postmodernismens og poststrukturalismens tidsalder er blevet reduceret til ren
form, til rent sprog, mens vi forsøger at skjule,
at den også engang har haft et indhold. Det peger frem mod en af romanens vigtigste scener,
godt tyve sider senere, hvor Karl Ove – som
vi på det tidspunkt har fået identificeret som
romanens fortæller og hovedperson – sidder i
sin og familiens lejlighed i Malmø og skriver
de linjer som vi læser, mens han reflekterer over
sig selv og sit liv.
Når jeg sitter her og skriver dette, har det gått
over tretti år. I vinduet foran meg ser jeg vagt
gjenskinnet av mitt eget ansikt. Bortsett fra øyet,
som glinser, og partiet like under, som matt
reflekterer litt lys, ligger hele den venstre delen
i skygge. To dype furer går ned pannen, en dyp
fure går ned langs hvert kinn, alle likesom fylt av
mørke, og når øynene er stirrende og alvorlige,
og munnvikene såvidt går nedover, er det umulig
ikke å tenke på dette ansiktet som dystert.9

Det er lige præcis her, i dette citat, at vi første
gang introduceres til den følelse af autenticitet,
som er et bærende element i alle seks bind. Det
skyldes især brugen af præsens, som skaber
oplevelsen af identitet mellem fortælletid og
fortalt tid, der igen giver os en oplevelse af, at
Karl Ove faktisk sidder og skriver om spejl-

billedet af sig selv, som han ser reflekteret i
vinduet foran sig, ligesom vi som læsere føler,
at vi er med helt derinde, hvor romanværket
har sit udspring.10
Idet Karl Ove ser sit ansigt spejlet i vinduet
skabes der endvidere en spænding mellem det
indre og det ydre, mellem hans tanker og kroppens fysiske repræsentation.11 Denne konflikt
mellem det indre og det ydre tydeliggøres kort
efter, idet han fortæller, at han ”aldri [siger]
det jeg egentlig tenker, aldri det jeg egentlig
mener.”12 Men at det netop er ansigtet, som
han reflekterer over, idet han ser det i vinduet,
er i romanen blevet forberedt ved, at vi kort før
har hørt historien om, hvordan Karl Ove som
barn så et ansigt reflekteret i vandet på tv, som
et fikserbillede med to forskellige motiver.
Og også her i citatet er der tale om to forskellige motiver. Ikke i bogstavelig forstand,
men ved, at den Karl Ove, der sidder og skriver, tydeligvis har svært ved at genkende sig
selv i vinduet, hvad der understreges af det
retoriske spørgsmål som vi finder lige efter citatet: ”Hva er det som har satt seg i det?”13 Med
dette spørgsmål har vi fat i det centrale i Min
kamps selvbiografiske projekt, hvor Knausgård
sætter sig for at finde ud af, hvad det er, der har
sat sig i ansigtet, hvad der har gjort det dystert,
og hvad der skabt det misforhold mellem det
indre og det ydre, som han oplever så åbenbart,
når han ser sit eget ansigt reflekteret. Her skal
det dog ikke handle om det selvbiografiske
projekt som sådan, men om den splittelse, som
skabes mellem det indre og det ydre.
Splittelsen mellem det indre og det ydre,
mellem den, som Karl Ove opfatter sig selv som
i sine tanker, og den, som han ser reflekteret i
vinduet, er en splittelse, der betyder, at Karl
Ove ikke alene oplever sig selv som subjekt,
men også som objekt. Der er tale om en form
for selvfokalisering med en splittelse mellem
det fortællende og mellem det oplevende jeg,
der peger på det dokumentariske ved romanen.
Dertil, og mere vigtigt i denne sammenhæng,
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så konstituerer tankerne og det indre subjektet,
mens den fysiske repræsentation i vinduet er
objektet. Og idet det ydre bliver et objekt, der
er klart adskilt fra tanker og følelser, fremstår
kroppen og dens refleksion i vinduet som ren
og skær form, der står i modsætningen til indholdet, som altså er det indre.
At splittelsen mellem det ydre og det indre
også er en splittelse mellem form og indhold
giver hele scenen et metalitterært islæt, hvor
kroppen kan tolkes som en metafor for romanens form, mens Karl Oves tanker og det indre
er romanens indhold. Dette metalitterære islæt
understreges af, at refleksionen over spejlbilledet i vinduet er et kendt litterært topos, som
vi ikke alene genkender fra Knausgårds debutroman Ute av verden (1998), men som ifølge
Rita Felski også er centralt i forståelsen af den
moderne roman som sådan, hvor romankarakterens introspektion ”speaks to a distinctively
modern sense of individuality”.14
I det lys kan Min kamp læses som Knausgårds forsøg på at finde et indhold til en allerede eksisterende form. For i og med, at Karl
Ove retorisk spørger, hvad det er der har sat sig
i hans ansigtet – ”Hva er det som har satt seg
i det?” – er det åbenbart, at formen, ansigtet
som er reflekteret i vinduet, ligger fast, mens
det indhold, der har skabt denne form, og som
han vil prøve at skrive frem i romanen, er mere
flydende. Ifølge Knausgård må indholdet altid
forme sig efter formen. Formen er selve forudsætningen for al litteratur, skriver han i første
bind, og fortsætter: ”Det er dens eneste lov: alt
må bøye seg under formen.”15 Og at formen
vitterligt har forrang bliver også bekræftet i
sjette bind, hvor Karl Ove reflekterer over,
hvordan det har været at skrive romanværket:
Å skrive var på en og samme tid å heve dem
[dvs. minderne] opp fra det indre og senke dem
ned i skriften, og så lenge forflyttningen gikk
fra det indre til det semi-ytre, altså skriften slik
den var for meg når jeg skrev, var ikke det noe
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problem, men det romanformen medførte var
at minnene skulle flyttes ytterligere ett steg ut,
til den fremmede leseren.16

Altså: bestræbelsen med Min kamp er netop at
tilpasse indholdet – det indre, de ærlige tanker, erindringen – til romanformen, med det
håb at kunne forene form og indhold. Og lige
netop dette er en fortsættelse af tankegangen
på romanens første sider og refleksionerne
omkring døden, hvor vi første gang får introduceret Knausgårds tanker omkring form og
indhold, som ikke alene peger frem mod den
overordnede bestræbelse i Min kamp, men også
giver et praj om, at vi her har fat i romanens
kompositionelle princip.
*
At det ansigt, som Karl Ove ser reflekteret i
vinduet, fungerer som en metafor for romanformen, er værd at lægge mærke til. For ifølge
Paul de Man er selvbiografien alene karakteriseret ved at give ansigt eller stemme til den,
som ikke har. Derfor anser de Man tropen
prosopopeia som selvbiografiens trope, da ordet prosopopeia stammer fra græsk, hvor det
netop betyder at give stemme eller ansigt.
Det er i essayet ”Autobiography as DeFacement” fra 1979, at de Man præsenterer
disse tanker. I essayet dekonstruerer de Man
forestillingen om selvbiografien som en selvstændig genre. I stedet opfatter han det selvbiografiske som en figur for læsning og forståelse,
som altså baserer sig på prosopopeia. Men det
selvbiografiske giver ikke blot ansigt, det frarøver også selvsamme ansigt eller stemme, skriver
de Man:
As soon as we understand the rhetorical
function of prosopopeia as positing voice or
face by means of language, we also understand
that what we are deprived of is not life but the
shape and the sense of a world accessible only in
the privative way of understanding.17

Bag denne særdeles kryptiske og uigennemtrængelige formulering gemmer der sig en forestilling om, at forfatteren kun kan fremstille
sig selv i det skrevne via prosopopeiaen, der
som alle troper er en fiktionalisering, fordi
den sprogligt betegner en vending bort fra det
bogstavelige. Denne fiktionalisering forsøger
forfatteren at maskere ved at udvide tropen og
tilføre sig selv endnu flere af ansigtets egenskaber. Det øger blot tekstens grad af fiktionalisering, hvorved det paradoksalt nok viser sig, at
idet forfatteren forsøger at give sig selv et ansigt
i teksten, afslører tropens fiktionalisering umuligheden af, at dette ansigt nogensinde kan betegne andet og mere end rent sprog.18
Knausgård er som forfatter særdeles godt
bekendt med de Mans tanker. I femte bind af
Min kamp hører vi, hvordan han i sin studietid
kaldte ham Paul the Man og endda skrev en
tekst til en sang med omkvædet: ”Jeg er fan
av Paul the Man.”19 Om han nødvendigvis har
læst de Mans essay om selvbiografi, som Hans
Hauge antyder, er knap så vigtigt.20 Det centrale er nemlig, at han udmærket kender til det
dekonstruktive eller poststrukturalistiske tankesæt, som ligger bag, hvad beskrivelsen i bind
fem af Karl Oves studietid i Bergen i 1990’erne
bekræfter til fulde. Det institut, som han var
indskrevet på som studerende, var på det
tidspunkt kendt som et nordisk centrum for
forskning i dekonstruktionen og poststrukturalismen, og i romanen hører vi, hvordan Karl
Ove læste og studerede kongerækken af disse
dekonstruktive og poststrukturalistiske tænkere. Og flere af de undervisere fra litteraturstudiet i Bergen, som nævnes i romanen, omtales
som decideret guddommelige, hvor det om
især to af dem, Per Buvik og Arild Linneberg
lyder, at de ”hadde stor makt over os” og at
de ”hadde så høy status at det hadde vært som
om gudene hadde gått ned fra Olympen om de
hadde sat seg sammen med oss i kantinen.”21
Så Knausgård kender kun alt for godt disse
tanker om, at litteraturen på eksemplarisk

vis afslører, hvordan vi altid vil være fanget
i et sprogligt fængsel – ”the prison house of
langauge”, som de Man med tydelig allusion til
Frederic Jameson taler om – hvor tegn og mening aldrig kan falde sammen.22 Og Knausgård
er uden tvivl også bekendt med, at Linneberg
– den ene af de guddommelige professorer fra
studietiden – har insisteret så kraftigt på en
autonomiæstetisk, hvor det selvbiografiske altid opfattes fiktivt, at han i medierne ligefrem
har været ude med påstanden om, at biografier
blot er dårlige romaner.23 Ja, Knausgård er endda så velbevandret i disse tanker, at vi ligefrem
kan tale om, at den centrale bestræbelse i Min
kamp er et decideret opgør med disse tankegange, hvor han så at sige forsøger at vende de
Mans forestilling om form og indhold i det
selvbiografiske på hovedet, og vil vise, at det
faktisk er muligt at skrive selvbiografisk.
Det er det, som vi ser, idet Karl Ove sidder og ser sin egen refleksion i vinduet, som
bliver en metafor for romanformen som sådan.
Her er der ikke tale om, at han sprogligt forsøger at give sine tanker og sit indre et ansigt
– eller rettere: en form – som er det, som de
Man hævder karakteriserer det selvbiografiske.
Tværtimod er der tale om, at han forsøger at
finde et indhold til den form, som repræsenteres af ansigtet i vinduet. Så hvor det for de Man
handler om at mistænkeliggøre opfattelsen af
litteratur som bestående af et fast indhold, der
udtrykkes gennem en bestemt form, udtrykker
Knausgård i sit udgangspunkt allerede denne
mistænkeliggørelse, idet form for ham har forrang overfor indholdet. Derved besvarer han
så at sige bekræftende det retoriske spørgsmål,
som de Man stiller i essayet:
We assume that life produces the autobiography
as an act produces its consequences, but can
we not suggest, with equal justice, that the
autobiographical project may itself produce and
determine the life and that whatever the writer
does is in fact governed by the technical demands
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of self-portraiture and thus determined, in all its
aspects, by the resources of his medium?24

At Knausgård bekræfter dette spørgsmål – at
det selvbiografiske projekt i sig selv kan producere og bestemme livet, hvad der i Min kamp
kommer til udtryk ved at han forsøger at tilpasse sit indre til det ansigt, som han ser reflekteret
i vinduet – betyder dog langt fra, at han er enig
i det dekonstruktive og poststrukturalistiske
sprogsyn, som de Man står for. Som nævnt er
bestræbelsen i Min kamp et decideret opgør
med de Mans tankegang, hvor Knausgård,
som vi skal se i det følgende, på flere forskellige
niveauer forsøger at forene form og indhold,
hvad der jo ellers ifølge poststrukturalismen og
de Man burde være umuligt.
*
Godt halvvejs inde i første bind af Min kamp
hører vi om, hvordan Karl Ove reagerede med
skepsis, da han første gang blev konfronteret
med påstanden om, at ”verden er språklig
struktureret,” og altså første gang blev konfronteret med det dekonstruktive og poststrukturelle sprogsyn: ”pennen jeg grep om, skulle den
være språk?”25 Men da han nogle år senere læser
en bog om Friedrich Nietzsche, vækker tankegangen om, at verden er en overbygning, hvor
alt allerede ”er forklaret, alt er begrepet,” nu
genklang hos ham, fordi han mener, det kan
forklare den længsel, han altid har følt:
Følelsen det gir av at verden er liten, tett
omsluttet om seg selv, uten åpninger mot noe
annet, er nesten incestuøs, og selv om jeg visste
at den var dypt usann, siden vi egentlig ikke
vet noen ting om noe, kom jeg likevel ikke
unna den. Den lengsel jeg alltid kjente, som
noen dager var så stor at den nesten ikke lot seg
kontrollere, sprang ut fra dette. Det var delvis
for å lindre den at jeg skrev, ved å skrive ville
jeg åpne verden.26
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Dette citat handler dybest set om at sætte ord
på, eller navngive, den længsel, som Karl Ove
siger, at han altid har kunnet mærke. Der er
tale om en årsagskæde, hvor det fremstår som
om, at A fører til B som så automatisk fører til
C. I første sætning relateres forestillingen om,
at verden er sprogligt struktureret til følelsen
af, at verden er lille og tæt omsluttet, som Karl
Ove ikke mener er dækkende for, hvordan den
egentlig er. I anden sætning sættes der derfor
lighedstegn mellem det, at verden føles incestuøs og den længsel, som for Karl Ove er
allestedsnærværende. Og i sidste sætning kobles denne længsel direkte til det at skrive og
ønsket om gennem skriften at åbne den sprogligt strukturerede verden op.
Den ligefremme kausalitet, som kommer
til udtryk i citatet, har sit udgangspunkt i, at
det er Karl Ove selv, der både sætter ord på
symptomerne, stiller diagnosen og ordinerer
kuren. Men det er netop ikke beskrivelsen af
symptomerne, det vil sige hans længsel, der
leder frem til diagnosen, som altså er, at det
er den poststrukturalistiske tankegang, der gør
verden lukket og incestuøs. Tværtimod er der
tale om en slags omvendt kausalitet, hvor Karl
Ove bliver præsenteret for forestillingen om,
at verden skulle være sprogligt struktureret,
længe inden, at den vakte genklang hos ham.
Og derfor er kuren – at Karl Ove må skrive for
at åbne verden – at ligne med hypokonderens
selvmedicinering: det er sygdommen, der bestemmer symptomerne.
At sygdommen bestemmer symptomerne
er ensbetydende med, at det er formen, der
bestemmer indholdet. Det er rigtigt nok, at
Karl Ove hævder, at længslen altid har været
der, men at længslen skulle relatere sig til oplevelsen af verden som lukket og incestuøs er
noget, der først går op for ham, idet han forstår
konsekvenserne af den poststrukturalistiske
tankegang. Derfor er det forestillingen om
en sprogligt struktureret verden, der fører til
forestillingen om, at der må findes en åbning,

en vej ud. Det er modsat den kausalitet, som
Knausgård forsøger at overbevise os om har
fået ham til at skrive. Her er der nemlig ikke
tale om, at kendskabet til poststrukturalismen
alene har formgivet de tanker og den længsel,
som Karl Ove altid har haft, men at tankerne
og længslen er en direkte konsekvens af kendskabet til poststrukturalismen.
Det får konsekvenser for opfattelsen af,
hvorfor Karl Ove overhovedet skriver. For årsagen til, at han skriver, er ikke, at han forsøger
at finde en vej ud af en sprogligt struktureret
verden, da selve forestillingen om, at der findes
en vej ud, og at verden lader sig åbne, er skabt
af den verden, han vil ud af. I stedet er der tale
om en konflikt, som er en direkte konsekvens
af den poststrukturalistiske tankegang, som er
skabt af den poststrukturalistiske tankegang og
som kun kan forstås i forlængelse af den poststrukturalistiske tankegang.
Alligevel er det netop med udgangspunkt
i forestillingen om, at det er muligt at finde
en åbning ud af den sprogligt strukturerede
verden, at Karl Ove i det følgende forsøger at
forklare, hvorfor han mener en sådan åbning
er mulig. Ifølge Karl Ove ville det selvfølgelig
gøre hans liv noget lettere, hvis han blot ”bejaede tingenes tilstand,” og begyndte at boltre
sig i den sprogligt strukturerede verden i stedet
for ”å lete etter en vei ut av den.”27 Men at dette
er umuligt for ham – at han aldrig kan blive
en forfatter, der leger med det fiktive, som et
sandt barn af poststrukturalismen – skyldes, at
forestillingen om, at verden lader sig åbne op,
og at der findes en vej ud, ikke er noget som
”bare var tenkt, men også erfart.” Den erfaring,
som han henviser til, forsøger han dernæst at
gøre til et alment anliggende, noget, vi alle har
oplevet, idet han taler om åbningen ud af verden som ”disse plutselige tilstand av klarsyn,
som vel alle kjenner, hvor man i noen sekunder ser en helt annen verden enn den man bare
øyeblikket tidligere befant sig i.”28
Jo mere præcist, Karl Ove forsøger at beskri-

ve, hvordan denne erfaring manifesterer sig,
desto mere fjerner han sig fra denne sprogløse
tilstand, og bekræfter i stedet den poststrukturalistiske tankegang, som han ellers ville vise, at
der findes en vej ud af. Således indeholder den
skriftlige indkredsning af denne ”tilstand av
klarsyn” sin egen umulighed. Og det kommer
i romanen til udtryk ved, at han først i poetiske vendinger beskriver en sådan oplevelse på
et pendlertog mellem Stockholm og Gnesta,
og dernæst, hvordan en række kunstværker
kunne få ham til at ”kjenne varmen spre seg
i kroppen.”29
I første tilfælde er det beskrivelsen af landskabet som er præget af en række klicher, idet
himlen beskrives som ”hvitt og grått,” som
kontrasteres af ”den røde brennende kulen
på himmelen”.30 Det klicheprægede antyder
netop, at processen allerede er sprogligt bearbejdet. Eller som Paul de Man formulerer det
netop i forbindelse med brugen af klicheer hos
Proust: ”Varmen bliver således fordækt smuglet
ind i passagen fra en kold kilde.”31 Og i det
andet tilfælde er der sket en forskydning, hvor
tilstanden ikke længere beskrives som en åbning af verden, og en mulig vej ud, men alene
som en kropslig erfaring, der unægtelig hænger sammen med den korte kunsthistorie, som
Karl Ove hurtigt opridser.
At indkredsningen af tilstanden af klarsyn,
og den åbning af verden, som Karl Ove flere
gange nævner, indeholder sin egen umulighed,
finder vi en klar bevidsthed om i romanen. For
efter beskrivelsen af, hvordan klarsynet manifesterer sig på forskellige måder, som fører til den
førnævnte flersiders ekskurs om kunst, lander vi
igen i beskrivelsen af den sprogligt strukturerede
verden. Men nu er forestillingen om en mulig
åbning forsvundet. Her findes der ingen vej ud:
”Vår verden er sluttet om seg selv, sluttet om oss
og det finnes ikke lengere noen vei ut av den.”32
Og det er ”i dette lyset man må se den underlige
tvetydige rolle døden har inntatt,” lyder det nu,
hvor vi endnu engang præsenteres for tankerne
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om de to former for død, som vi genkender fra
romanens allerførste side, og hvor vi også her
hører om ”døden som forestilling, døden uten
kropp” på den ene side, og døden ”som tilhører
kroppen og er konkret, fysisk og materiell” på
den anden, og som netop den form for død, der
”holdes skjult med en omhyggelighet så stor at
den ligner en slags frenesi.”33
Selv om tankerne om de to former for død
her er identisk med tankerne fra det essaylignende ræsonnement, er der dog en markant
forskel. For i begyndelsen af romanen fremstår
tankerne netop i essayform uden en identificerbar fortæller, mens det her, i forbindelse med
diskussionen om den poststrukturelle tankegang, fremstår som Karl Oves egne tanker og
som den konklusion han når frem til, idet han
forstår umuligheden af at finde en vej ud af
den sprogligt strukturerede verden. Dermed er
banen kridtet op til det forsøg på at forene de
to former for død, som bliver hovedærindet i
sidste halvdel af første bind af romanen. Og
dermed er vi tilbage ved den centrale bestræbelse i Min kamp, som er Knausgårds forsøg på
at forene form og indhold.
*
”Selv var jeg nesten tretti år gammel da jeg så
en død kropp for første gang,” fortæller Karl
Ove og retter dermed fokus mod døden som
noget helt konkret.34 Det er selvfølgelig liget
af sin far, som han så dengang, selv om han
konsekvent undgår at bruge netop dette ord.
Året var 1998 og Karl Ove befandt sig i kapellet i Kristiansand med sin bror, Yngve, mens
bedemanden stod udenfor og ventede.
Efter først at have beskrevet, hvordan faren
ligger på et bord midt i rummet, fokuserer Karl
Ove gradvist på farens ansigt: ”Så ansiktet,” står
der med et fragment af en sætning, som ikke
alene fæstner Karl Oves blik på ansigtet, men
også vores. Vi får dog ikke beskrevet ansigtet,
som Karl Ove tidligere beskrev sit eget ansigt
som han så det reflekteret i vinduet. Farens an-
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sigt er nemlig alene form, hvis indhold altid
har været utilgængelig for Karl Ove:
Det slo meg at jeg alltid hadde forsøkt å bestemme hva slags uttrykk ansiktet hans hadde.
At jeg aldri hadde sett på det uten samtidig å
forsøke å lese det av.
Men nu var det stengt.

Her i kapellet i Kristiansand ser Karl Ove farens ansigt som en bog, der altid har været ulæselig for ham. Og da Karl Ove siden begynder
at rydde op i farens efterladenskaber i en mere
end hundrede sider lang hovedrengøring, kan
det ses som et forsøg på at gøre dette ansigt læseligt, at nå ind til det indhold, som Karl Ove
er overbevist om må gemme sig bag de mange
lag af skidt, snavs og smuds som har præget
farens alkoholiske liv i det urinstinkende hus,
hvor han tilbragte de sidste år af sit liv med sin
mor, Karl Oves farmor. Men for hvert lag Karl
Ove skræller af, for hvert rum han gør rent
eller hver historie om faren, han genoplever i
erindringen, desto klarere står det for ham, at
han aldrig vil nå frem til nogen kerne. Og det
bliver særligt klart i forbindelsen med omstændighederne omkring farens død.
Da Yngve og Karl Ove er på vej ind i kapellet for at se liget af deres far, bliver de advaret:
”Det er ikke noe helt pent syn, det var jo så mye
blod,” fortæller bedemanden de to brødre, hvis
forbløffelse er indskrevet i teksten rent grafisk
ved, at ordet ”blod” som det eneste står alene i
kursiv, indskudt i sit helt eget afsnit, og efterfulgt af et spørgsmålstegn: ”Blod?”35 Men da de
to brødre bagefter ser liget, lykkes det Karl Ove
at fokusere på alt andet end netop blodet, hvorfor det først er senere, da han er på vej tilbage til
farmorens hus, at det med blodet slår ham igen:
”Hvordan kunne det ha havnet der?”36
Uvisheden om, hvordan faren døde, og
hvorfor der var så meget blod i ansigtet, kan
Karl Ove nu ikke lægge fra sig: ”For noe måtte
ha hendt, han kunne ikke ha sovnet inn stille

og rolig, ikke med alt blodet der.”37 Uvisheden,
rengøringen og de mange tanker om faren gør,
at faren langsomt absorberer Karl Ove totalt,
så han ikke engang kan slippe ham, mens han
sover:
I drømmene var han dels død, dels levende, dels
i nåtiden, dels i fortiden. Det var som om han
hadde tatt over meg helt, styrte alt i meg, og da
jeg endelig våknet, i åtte-tiden, var den første
tanken, at han hadde hjemsøkt meg den natten,
den andre at jeg måtte se ham igjen.38

Og det er lige præcis her, at første bind af Min
kamp slutter: med Karl Ove, der nu alene tager
hen i kapellet og ser farens lig endnu engang.
Anden gang Karl Ove træder ind i kapellet
for at se sin fars lig adskiller sig markant fra
første gang. Idet Karl Ove ser farens krop, som
den ligger der midt på et bord i kapellet, er
mystikken pist væk. Og det ulæselige ansigt,
der tidligere fascinerede ham og fremstod som
ren form, hvis indhold han forgæves søgte i
rengøringen, interesserer ham ikke længere:
”Nå var det livløse jeg så,” lyder det nøgternt.39
Det er netop ved alene at se det livløse, at
Karl Ove oplever døden som forskelsløs, hvor
der ”ikke lengere var nogen forskjell mellom
det som en gang hadde vært min far, og det
bordet han lå på, eller det gulv bordet stod
på.”40 Og i denne forskelsløse tilstand opstår
der en følelse af, at døden som form og indhold
smelter sammen, og hvor der for Karl Ove ikke
længere er grund til mystificere døden:
Og døden, som jeg alltid hadde betraktet som
den viktigste størrelse i livet, mørk, dragende,
var ikke mer enn et rør som springer lekk, en
gren som knekker i vinden, en jakke som glir
av en kleshenger og faller ned på jorden.41

Med denne sætning slutter første bind af
Min kamp. Nu er døden ikke længere noget
højtragende, der først beskrives nøgternt og

anatomisk, og siden ved hjælp af nogle af lægekunstens mest poetiske og metaforiske navne.
Og døden er heller ikke noget, der opfattes
som adskilt i form og indhold, som skaber en
”modsetning mellem vår forestilling om døden
og døden slik den egentlig arter sig.” I stedet
er modsætningen ophævet. De to former for
død smelter sammen. Og døden fremstår som
prosaisk, banal og frygtelig almindelig.
Således foranlediges vi til at tro, at Knausgård er lykkedes med sit forhavende: at han er
på de allersidste linjer af første bind formår at
forene form og indhold. Men det er en illusion. For akkurat som vi tidligere har set det,
er det alene via de sproglige sammenligninger,
at Knausgård formår at skabe illusionen om,
at form og indhold er smeltet sammen. Dermed opnår den død, som han beskriver, alene
sin betydning gennem sammenligningen med
røret, der springer, grenen, der knækker og jakken, der falder ned af stumtjeneren. Disse tre
billeder karakteriserer alle en vending bort fra
deres oprindelige betydning.
Derfor bliver den død, som her beskrives,
også en vending: en vending, der yderligere
kan karakteriseres som en trope, da trope netop
betyder en vending bort. Og det, som døden
her vender sig bort fra er forestillingen om en
litterær beskrivelse af døden som den faktisk er.
I stedet peger den alene på umuligheden af en
sådan bogstavelighed, hvorfor beskrivelsen af
døden, præcis som i beskrivelsen af døden på
romanens første sider, også her indeholder sin
egen umulighed.
At det ikke lykkes Karl Ove at forene form
og indhold her på de sidste sider, understreges
også af, at vi i denne sidste scene helt har forladt det selvbiografiske og har bevæget os over
i fiktionens verden. I hvert fald har Knausgård
i et interview fortalt, at han kun så farens lig en
enkelt gang, men i romanen lader Karl Ove se
ham to gange, da han behøvede det ”rent dramaturgisk.”42 Den dramaturgi handler netop
om, at romanens forskellige elementer her skal
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gå op i en højere enhed, som giver et illusorisk indtryk af, at form og indhold faktisk er
smeltet sammen. Og det kan han kun gøre ved
hjælp af fiktionen – en fiktion, som fortsættes
i bind fem, hvor vi også hører om dette andet
besøg i kapellet.43 For alene i fiktionen kan han
skabe illusionen om, at form og indhold faktisk kan smelte sammen.
*
De mange forsøg i Min kamp på at forene form
og indhold skaber en række markante spændinger og brud i romanen. Det er i disse brud
og spændinger, at vi finder romanens centrale
paradoks, dens litteraritet: at Knausgård vil
give fanden i det hele og skrive ærligt om sig
selv, men kun kan gøre dette i romanformen.
Det er på grund af disse spændinger og
brud, at forskere hidtil har haft så svært ved
at genrebestemme Min kamp. For med hver
ny genrebetegnelse, som introduceres – og det
gælder alt fra performativ biografisme og fiktionsfri fiktion til autofiktion og autonarration,
for nu blot at nævne et par af dem, der er blevet brugt i forbindelse med Min kamp – er det
som om, at romanen modsætter sig disse.44 For

Min kamp er først og fremmest en roman, der
skriver sig ind i en modernistisk tradition ved
dens ”desire to wipe out whatever came earlier,
in the hope of reaching a last point that could
be called a true present, a point of origin that
marks a new departure,” for nu at citere Paul
de Mans beskrivelse af, hvad der karakteriserer
den moderne roman.45
Det er lige præcis det, som Knausgård forsøger med Min kamp. Bag ønsket om at forene
form og indhold vil han vise, at han formår,
hvad ingen andre før ham har kunnet, og dermed udstikke en ny retning for romanen som
sådan. Det er kampen, det er Min kamp. Men
selv om målet for den overordnede bestræbelse
på at forene form og indhold måske nok er
utopisk, lykkes det jo trods alt for Knausgård
at skrive en roman, der i det store hele faktisk
handler om hans eget liv. Således bliver Min
kamp som fysisk roman et vidnesbyrd om, at
både de Man og professorerne på olympen fra
studietiden tog fejl, idet de hævder, at det er
umuligt at skrive biografisk. Og alt det har ført
til, at vi begynder at kunne ane, at Knausgård
med sin roman muligvis har udstukket en ny
retningslinje for litteraturen i Norden.
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SUMMARY

A Way Out of the World. Death, Language, and Post-structuralism in Karl Ove Knausgård’s
My Struggle
In this article, I present a close reading of Karl Ove Knausgård’s My Struggle. My point of
departure is Knausgård’s reflections upon death presented in the very first pages of the first
of this six-volume novel. I read these reflections as thoughts regarding the issue of form and
content, and as an introduction to one of the main themes in the novel. Thus, I argue that,
throughout this novel, Knausgård tries to unite form and content, and that this is the central
struggle referred to in the work’s title.
Keywords: Karl Ove Knausgård, Min kamp, Norwegian literature, autofiction, post-structuralism
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