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Abstract 

The award-winning Norwegian novelist Karl Ove Knausgård achieved great success with his 

latest book, Min kamp. Both commercially and critically, the novel was praised for its 

seemingly successful attempt to transcend the boundary between fiction and real life. 

Focusing on the auto-fictional narrator’s struggle to balance his daily life with his ever so 

demanding aesthetic ambitions, the novel gives high-detail descriptions of the most basic day-

to-day chores, intimately mixed with philosophical reflections on topics such as painting, 

literature and postmodern civilisation.  

This essay proposes an alternative perspective on the realism of the novel. Instead of 

relying on a correspondence theoretical view, which highlights the level of correspondence of 

a particular representation with reality, I seek, inspired by Martin Heidegger’s thoughts on 

works of art, to trace a poetics which sees the verity in a work of art as the ”unconcealment” 

of the world, or the coming-to-being of objects. The function of art in relation to reality is to 

”open up” the conventionally understood world and offer a perspective situated between an 

intellect-based outlook on the world and an intuitive and subconscious one.  

In order to carefully analyse the formal manifestation of the poetics in question, I turn to 

the notion of heteromediality, which proves fruitful in distinguishing, in the verbal text itself, 

certain formal traits usually associated with other media. I suggest that when found in the text, 

these traits function as a way of stressing the becoming of objects, rather than primarily their 

mere existence.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den prisbelönta norska författaren Karl Ove Knausgårds senaste roman Min kamp har väckt 

stor uppståndelse för sitt sätt att till synes minska, närmast tillintetgöra distansen mellan 

konsten och livet.1 Genom sex volymer får man följa den autofiktiva berättarens kamp för att 

skapa en uthärdlig balans mellan sina höga konstnärliga ambitioner och det krävande 

vardagslivets gång. Här blandas detaljerade beskrivningar av barnpassning och städning med 

filosofiska reflektioner rörande ämnen som måleri, litteratur och postmodern civilisation.  

Knausgårds radikala sanningsanspråk har i anmärkningsvärt stor utsträckning, men inte 

entydigt, övertygat litteraturkritikerna om min Min kamps radikalitet i en tradition av svenska 

författare som Lars Norén, Maja Lundgren och Carina Rydberg. Vad man sett som 

Knausgårds djärva autofiktiva ambitioner har överrumplat kritikerkåren och fått bland annat 

Arne Melberg att konstatera att kritiken varken vet ”hva den skal mene […] om Knausgård 

eller mye annet av det som skjer i dagens litteratur.”2 Den väldiga uppståndelsen som varit i 

media har i stor mån kretsat kring Knausgård själv som skrivande privatperson och den 

biografiska fixeringen i mottagandet har hittills styrt de kritiska läsningar som gjorts.3  

Föreliggande uppsats utgår ifrån Jan Kjærstads uppmaning att läsa ”Knausgårds bok som ren 

tekst, der støyen rundt er forsøkt filtrert bort”4 och fokuserar på hur verket självt talar om och 

gestaltar verklighet. Boken läses också som ett konstnärligt försök att nå bortom den gängse, 

sedimenterade upplevelsen av verkligheten, ett sätt att avslöja sådana aspekter av verkligheten 

som glömts bort till följd av vanor och konventioner.  

                                                 
 

1 Karl Ove Knausgård, Min kamp 1-6, Oslo: Oktober, 2009-2011. Genom hela uppsatsen refererar jag till de 
olika volymerna löpande i texten enligt principen MK1, MK2 et cetera. 
2 Arne Melberg, ”Vi mangler ord”, övers. Unni Wenche Grønvold, Aftenposten, 15 januari 2010. 
3 För en påbörjad bibliografisk överblick, se Henrik Keyser Pedersen,”Karl Ove Knausgård bibliografi”,  
 Universitetsbiblioteket i Oslo, http://www.bibliografi.no/kok.pdf (2012-05-25). Det akademiska studiet har ännu 
inte hunnit ta fart, varför en forskningsöversikt får plats i denna not.  Hos Ingrid Elam ägnas Knausgård ett 
kapitel och det är i första hand fråga om det autobiografiska subjektets identitet och gestaltning i och utanför 
fiktionen. Jag. En fiktion, Albert Bonniers förlag, 2012. Ett påtagligt akademiskt intresse för Min kamp kan anas 
hos litteraturstuderande. Jag känner till i varje fall två uppsatser som behandlat verket, båda med fokus på 
autobiografiska frågor: Lisa Bach Andersen, ”’Å gi faen og si det som det er’: en analyse af, hvordan elementer 
fra virkelighed og fiktion udnyttes i romanserien Min Kamp (2009-) af Karl Ove Knausgård”. Aarhus 
Universitet, 2011; och Maud Astrid Stensvold Hol. ”Fiksjonen som utfordrer seg selv: selvbiografi, 
selviscenesettelse og biografisme i Karl Ove Knausgårds Min kamp 1-5”. Universitetet i Oslo, 2011.  
4 Jan Kjærstad, ”Den som ligger med nesen i grusen, er blind”, Aftenposten, 7 januari 2010. 
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Denna uppsats undersöker i Knausgårds roman ett särskilt sanningsbegrepp som påminner 

om det som Martin Heidegger formulerade i sina tankar om konstverket och som betonar de 

gestaltade skeendenas tilldragelse som ett möjligt sätt att avtäcka bortglömda sidor av 

verkligheten.    

1.2 Syfte och problemställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera och diskutera det uttryck som Min kamp ger för det 

särskilda sanningsbegrepp, med vilket man förstår sanning som den gestaltade verklighetens 

själva tilldragande snarare än representationens överensstämmelse med den empiriska 

verkligheten.  

Min huvudtes är att Min kamp formulerar en syn på relationen mellan konst och verklighet 

som bygger på och överskrider motsättningen mellan å ena sidan ett teoretiskt-rationellt 

perspektiv på världen och å andra sidan ett i högsta grad intuitivt. Detta perspektiv uppvisar 

inte bara en trohet till verkligheten i största allmänhet. Samtidigt som den litterära formen 

söker spegla den mänskliga perceptionens form, har den som mål att antyda aspekter av 

verkligheten som fallit bort från vår upplevelse av den. 

Tanken är att denna uppsats ska följa de tankegångar i Min kamp som tematiskt berör 

denna problematik samt närmare studera verkets formella uttryck för densamma. Arbetet är 

format efter tre grundläggande problemställningar rotade i Min kamp: 

 

1. Hur upplever berättaren Karl Ove världen och vilka frågor rörande konstverkets relation 

till verkligheten aktualiseras av hans upplevelse?  

2. Vilken uppgift har litteraturen/konsten i fråga om verklighetsgestaltning? 

3. Hur fungerar de formella effekterna inom ramen för den poetik som tecknas? 

 

Uppsatsen är disponerad efter de ovannämnda frågornas ordning och tanken är att analysens 

blickfång ska röra sig från det allmänna till det specifika samt från den givna 

fenomenologiska ramen till relevanta mediala funktioner inom ramen. I avsnittet 2.1 

diskuteras den grundläggande dikotomin som finns i berättarens upplevelse av världen. Därpå, 

i avsnitt 2.2, diskuteras ett möjligt sätt att överskrida denna motsättning. Här ges grunden för 

det som verket så att säga vill uppnå när det gäller framställningen av verkligheten.  

Avsnitten 2.3-2.5 rör på olika sätt de effekter i texten som har syftet att införliva den 

”verklighetsambition” som diskuteras i föregående avsnitt. Medan avsnitt 2.3 rör effekternas 
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fenomenologiska förutsättningar, så handlar 2.4 och 2.5 om effekterna som mediala fenomen. 

Avsnitt 2.6 innehåller avslutande resonemang om relationen mellan fenomenologi och 

heteromedialitet i Min kamp utifrån ett återkommande motiv i romanen.  

Allra först ska jag emellertid gå närmare in på de teoretiska premisser som analysen 

grundas på.   

1.3 Metod och teori 

1.3.1 Ingång 

Det teoretiska angreppssätt som valts har jag sett som nödgat av en särskild läsning av 

Knausgårds Min kamp som istället för att kasta sidoblickar på författarens biografiska liv (och 

dess grad av närvaro i texten) i så stor utsträckning som möjligt fokuserar på vad texten själv 

uttrycker. I den andan ges redan nu ett exempel ur texten som aktualiserar några av de frågor 

som denna uppsats sysslar med. Stycket gestaltar en händelse där berättaren Karl Oves far 

ropar honom och hans bror till middagsbordet.  

Ti minutter senere ropte han oss inn. Vi kom glidende ut i gangen fra hvert vårt rom, dro varsamt stolen ut fra 
bordet på plassene våre, satte oss ned, ventet til pappa hadde lagt poteter, et kotelettstykke, en liten haug 
brunsvidd løk og noen kokte gulrøtter på tallerkenen før vi begynte å spise, rake i ryggen og aldeles urørlige, 
bortsett fra underarmene, munnen og hodet. Ingen sa noe under måltidets gang. Da tallerkene våre var 
tomme, med unntak av det rengnagde benet og potetskallet, sa vi takk for maten og gikk tilbake på rommene 
våre. Pappa kokte kaffe på kjøkkenet, forstod jeg av den stigende vislingen der innefra. Like etter at den 
hadde opphørt, gikk han ned på kontoret, nokså sikkert med en kopp kaffe i hånden. Jeg lå og leste mens jeg 
hele tiden hadde oppmerksomheten rettet myt lydene utenfor huset, motorduren fra bilene som kjørt forbi, og 
mammas fanget jeg opp i det samme den svingte inn på veien langt der nede, lyden av boblen var ikke til å ta 
feil av, og skulle jeg likevel ha gjort det, ble jeg absolutt sikker i min sak da den noen sekunder senere kom 
inn på ringveien. Jeg reiste meg og gikk ut i gangen over trappen. Siden pappa var på kontoret, var det den 
beste plassen å vente på (MK3, 113).  

Karl Oves upplevelse av denna händelse baseras på ett antal olika sinnesintryck som så att 

säga vävs samman till ett enda avtäckande av det som sker. Särskilt olika sorters ljud spelar en 

framträdande roll: fadern ropar sina söner till bordet; att han senare kokar kaffe beror på ”den 

stigende vislingen der innefra”; och givetvis moderns Volkswagen, vars brummande hörs i 

Karl Oves sovrum. Viktigt att lägga märke till är att ljuden kommer från andra rum, vilket 

markerar att berättarens sinnesfokus är riktat mot ett antal skeenden som sker samtidigt på 

olika platser.  

För läsaren är den visuella tendensen påtagligt närvarande. Det man gärna föreställer sig 

visuellt grundar sig på de ljud vars omnämnande utlöser synliga skeenden: pappa kokar kaffe 

därför att det hörs en vissling; mamma kommer körande hem därför att hennes bil hörs et 

cetera. Passagen är typisk för Min kamp såtillvida att den aktualiserar spörsmål både om det 
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diegetiska subjektets perceptuella upplevelse av sin omgivning och om själva textens 

strukturella sammansättning. Dessa ”nivåer” är två sidor av samma mynt och svåra att isolera 

från varandra, men man kan säga att det rör sig om å ena sidan subjektets fenomenologiska 

upplevelse av världen, och å andra sidan om hur denna upplevelse bäst framställs för att 

läsaren ska komma så nära denna upplevelse som möjligt. Exemplet aktualiserar sålunda två 

av de tre problemställningar som tidigare formulerats: konstens ambition att gestalta 

verkligheten och de effekter i texten som underbygger denna ambition. 

För att kunna undersöka detta närmare, försöker denna uppsats att förena ett 

fenomenologiskt perspektiv med ett så kallat heteromedialt. Det betyder att de spår av 

filosofiska idéer i Min kamp rörande vårt mänskliga sätt att percipiera världen i grunden är 

sammanvävda både med tematiska och formella mediala fenomen.  

1.3.2 Fenomenologiskt perspektiv 

När jag säger att Min kamp ger ut uttryck för en särskild syn på konstens uppgift när det gäller 

verklighetsgestaltning, förutsätter jag en underliggande koherens, som man kan förstå på olika 

sätt. Frågan om vilken roll författaren Karl Ove Knausgård spelar för denna koherens är värd 

att ställa, eftersom ”[t]exten kan inte tänkas utan sin upphovsman, samtidigt som 

upphovsmannen inte kan föreställas utan den text i och med vilken upphovsmannen blir till 

upphovsman.”5 Jag medger gärna att Knausgård i någon ursprunglig mening är roten till 

verkets meningsfullhet, men inte som en extern faktor möjlig att ta för en källa eller än värre 

för ett orakel. Snarare är det skapande subjektet ”ett subjekt som uppstår samtidigt med 

verket”,6 vilket gör att den skapande författaren inte kan skönjas utanför verkets ram och 

därför heller inte kan säga oss något som verket inte redan gör. Därför bortser mitt fokus i 

största möjliga från författaren Knausgård och riktas mot verkets så kallade teman, dess 

”återkommande tecken, mönster och strukturer […] på olika nivåer i texten.” Tema förstås här 

enligt fenomenologisk tradition som en ”osynlig arkitektur i verket”.7 I det avseendet är denna 

uppsats en tematisk studie som i Min kamp ser ett sammanhängande system av idéer, som 

visserligen skapas i författarens kreativa process, men som också överlever den. 

Det teoretiska inflytandet från fenomenologiskt håll kommer i övrigt nästan uteslutande 

från den tyska filosofen Martin Heidegger. Det gäller delar ur hans existensfilosofi och hans 

                                                 
 

5 Mattias Pirholt, Ett språk, ett spår. En studie i Birgitta Trotzigs författarskap, Stockholm/Stehag: Brutus 
Östlings Bokförlag Symposion, 2005, s. s. 21. 
6 Pirholt, Ett språk, ett spår, s. 21.  
7 Ibid., s. 27. 
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idéer om konstverkets ontologiska och epistemologiska villkor. Jag skulle vilja betona att 

Heideggers filosofi i den här uppsatsen fungerar som en grund för de resonemang som förs 

och inte som ett system som Knausgårds bok till fullo måste ingå i.  

I sin filosofi var Heidegger starkt kritisk till den västerländska kulturen, som han ansåg 

vara byggd på en fundamental tendens att göra sig (mentala) föreställningar om och 

representera föremål, ”so much so that we come to regard this type of representation or 

conceptualization as truth. We define truth as the agreement of our representations with the 

world.”8 Med detta (korrespondensteoretiska) sätt att tänka är något i världen sant om det 

stämmer överens med vår föreställning om det. Att söka sanning innebär därmed att verifiera 

överensstämmelse.9 Vad det fenomenologiska begreppet istället gör är att ”visa fram hur 

något ges tillkänna som något. Det är ett framställande begrepp som inte vill återge sinnliga 

eller mentala innehåll utan som vill visa hur de presenterar sig som sådana.”10  

Å ena sidan har vi alltså ett (metafysiskt präglat) perspektiv ur vilket man ser föremål som 

stelnade, objektiva entiteter i en kvantitativ värld, och å andra sidan ett perspektiv som 

tvärtom tar fasta på hur dessa föremål visar sig för oss människor i vårt möte med dem. I 

Konstverkets ursprung klargör Heidegger skillnaden mellan perspektiven: 

Värld är inte den blotta ansamlingen av förhandenvarande uppräkneliga eller oräkneliga, bekanta eller 
obekanta, ting. Värld är inte heller en endast inbillad ram som föreställs utöver summan av det 
förhandenvarande. Värld världar och är mer varande är [sic] det gripbara och förnimbara vari vi tror oss vara 
hemmastadda. Värld är aldrig ett föremål som står framför oss och kan skådas. Värld är det alltid icke-
föremålsliga som vi är underkastade så länge som banorna av födelse och död, av välsignelser och 
fördömelse, ryckt oss hän in i varat.11 

Med grund i Heideggers existensfilosofi kan man göra en distinktion mellan dessa två 

perspektiv som en motsättning mellan två så kallade varaarter (sätt att finnas-till i relation till 

världen).12 Å ena sidan kan världen ge sig tillkänna förhanden (vorhanden), vilket innebär att 

världens kvantitativa delar antas vara objekt som kan omtalas och studeras som isolerade från 

människans möte med dessa. Detta perspektiv dominerar teorin, vetenskapen och teknologin 

                                                 
 

8 Sandra Corse, Craft Objects, Aesthetic Contexts. Kant, Heidegger, and Adorno on Craft, Lanham: University 
Press of America, 2009, s. 54.   
9 I första hand vänder sig Heidegger mot metafysiken, som han menar har inneburit  ”the forgetting of the 
ontological difference between what is and the ‘fact’ that there is anything at all. From ancient Greece onward, 
metaphysics has confused the analysis of present beings with the question of presence as an event.” Jean-Marie 
Schaeffer, Art of the Modern Age. Philosophy of Art from Kant to Heidegger, Princeton: Princeton University 
Press, 2000, s. 239. 
10 Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”Abstraktioner”, Att tänka i skisser. Essäer om bildens filosofi och filosofins 
bilder, Göteborg: Glänta, 2011, s. 116. 
11 Martin Heidegger, Konstverkets ursprung, övers. Sven-Olov Wallenstein, Göteborg: Daidalos, 2005, s. 40f. 
12 Heidegger, Varat och tiden. Del 1, s. 121. 
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och ger oss intrycket av att vi är förnuftiga varelser med betydande distans till omgivningen. 

Den franska filosofen Maurice Merleau-Ponty beskriver distansens implikationer på följande 

vis:  

I detach myself from my experience and pass to the idea. […] I am no longer concerned with my body, nor 
with time, nor with the world, as I experience them in ante-predicative knowledge, in the inner communion 
that I have with them. […] Thus ‘objective’ thought (in Kierkegaard’s sense) is formed – being that of 
common sense and of science – which finally causes us to lose contact with perceptual experience, of which 
it is nevertheless the outcome and the natural sequel.13 

Heidegger menar att detta sätt att existera inte är det primära, det mest grundläggande, och att 

vetenskapens tro på de egna anspråken i själva verket är en övertro. ”Det är inte så att 

människan först och främst ’är’ och sedan därutöver till ’världen’ har en viss vararelation, 

som hon alltemellanåt lägger sig till med.”14 Varje empiriskt präglat ”utrönande och tittande 

[förhållningssätt till världen] grundar sig på att världen redan föreligger som någonting som 

tillvaron är ’fascinerad’ eller ’betagen’ av.”15  

Människans sätt att existera utmärks (bland annat) av att hon är-i-världen, i ständig kontakt 

med världen och i bruk av den på ett sätt som sker utan rationell reflektion. ”We act in a 

world in which we are immersed. We are not just absorbed in the world, but our sense of 

identity, of who we are, cannot be disentangled from the world around us.”16 Denna varaart 

utmärks av att världen upplevs som tillhanden (zuhanden) och är, enligt Heidegger, den 

primära varaarten, den som ligger människan närmast. Därför är det med det alldagliga livet 

som ledtråd som ”någonting sådant som värld kan komma inom synhåll.”17  

Motsättningen mellan världen förhanden och tillhanden är relevant för analysen av Min 

kamp därför att det är i relation till denna motsättning som litteraturen och konsten, enligt min 

tolkning av verket, finner sin huvudsakliga funktion. Konsten, som den framställs tematiskt 

såväl som den aktualiseras formellt, innebär ett överskridande av motsättningen. Detta 

överskridande innebär på samma gång den närvaro och instinktivitet som förknippas med 

tillhandenheten och den distans till världen som förhandenheten medför.  

Det är också i detta överskridande som fenomenologin möter intermedialiteten. Till att 

börja med kan man säga att fenomenologin och konsten har ett gemensamt syfte när det gäller 

                                                 
 

13 Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, övers. Colin Smith, London: Routledge, 1989, s. 71. 
14 Martin Heidegger, Varat och tiden. Del 1, övers. Richard Matz, Göteborg: Daidalos, 2004, s. 83.  
15 Hans Ruin, Kommentar till Varat och tiden, Huddinge: Södertörns högskola, 2005, s. 34. ”Tillvaro” (Dasein) 
är Heideggers begrepp för den mänskliga existensen. Se Heidegger, Varat och tiden. Del 1, ss. 30-34. 
16 William Blattner, Heidegger’s Being and Time. A Reader’s Guide, London: Continuum, 2006, s. 12. 
17 Heidegger, Varat och tiden. Del 1, s. 94. 
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att förklara världen som sådan. ”The phenomenological world is not the bringing to explicit 

expression of a pre-existing being, but the laying down of being. Philosophy is not the 

reflection of a pre-existing truth, but, like art, the act of bringing truth into being.”18 Enligt 

Heidegger finns i konstverket en essentiell möjlighet att förstå världen, ett sätt att avslöja 

något om verkligheten som ligger dolt.19 För att förstå hur detta är möjligt bör man känna till 

den distinktion Heidegger gör mellan ting, don och konstverk, som alla är föremål i världen 

men som vi har olika slags relationer till. Exempel på ting är naturliga objekt, såsom stenar 

eller träd. Don är artefakter producerade av människan i ett specifikt användningssyfte, till 

exempel en hammare.20 Eftersom don framträder för oss tillhanden, i ett icke-reflekterat bruk 

av dem, så blir dessa dons ”essenser” förr eller senare så pass invanda och självklara för oss 

att vi inte kan uppleva dem till fullo. Och eftersom dessa don utgör en så stor del av de sociala 

strukturer vi ingår i, så går vi, menar Heidegger, miste om en stor del av den fulla 

verkligheten: ”Vad som för oss ter sig naturligt är förmodligen bara det invanda i en gammal 

vana som glömt bort det ovanliga ur vilket den framsprungit.”21 Den värld vi normalt sett 

upplever utgör rester av en betydligt fullare värld.  

Konstverkets viktigaste funktion är att utmana denna osynlighet hos världen (det 

Heidegger kallar förborgadhet) genom att inte bara (genom avbildning eller återgivning) 

”registrera” att föremål finns, utan att framställa dem sådana de framträder för oss 

människor. Detta gäller inte bara donen utan också de naturliga tingen. I konstverket har 

representationen av till exempel en sten möjligheten att överskrida det blotta nämnandet av 

stenens kvaliteter, såsom mått, färg eller vikt. I konstverket framträder stenen som en sten 

”som tynger och ger sin tyngd tillkänna.”22 Det är vår upplevelse av världen som står i fokus, 

och inte världens objektiva beskaffenhet. Vad konsten lyckas med, och vetenskapen 

misslyckas med, är att möjliggöra för oss att ”tänka tingets tingmässighet eller donets 

donmässighet”.23 Det innebär kort sagt att skymta föremålens vara. 

Det konstverket framför allt kan göra är att synliggöra själva framträdandets tilldragelse 

(Ereignis). Konsten kan därmed sägas uttrycka ”synliggörandet av ett framträdande i det som 

                                                 
 

18 Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, s. xx. 
19 Corse, Craft Objects, Aesthetic Contexts, s. 57. 
20 Ibid., s. 60. 
21 Heidegger, Konstverkets ursprung, s. 17. 
22 Ibid., s. 43.   
23 Hans-Georg Gadamer, ”Introduktion”, övers. Sven-Olov Wallenstein, i Martin Heidegger, Konstverkets 
ursprung, Göteborg: Daidalos, 2005, s. 102f. 
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träder fram, det osynligas synlighet”, vilket underbygger ”Heideggers förståelse av sanningen 

som oförborgadhet (Unverborgenheit), […] hans sätt att översätta det grekiska ordet för 

sanning, aletheia.”24 Etymologiskt kan, menar Sven-Olov Wallenstein, ordet aletheia ”uttydas 

som ’icke-glömska’, vilket understryker att det öppna och tillgängliga alltid måste hämtas 

fram ur det dunkla och förslutna.”25 I och med detta synliggör verket inte bara världens 

framträdande utan också sitt eget. Det är därför vi kan lägga märke till och tala om de 

beståndsdelar i verket som manar fram effekten av tilldragelse.  

1.3.3 Heteromedialt perspektiv 

Förutom att undersöka hur världen fenomenologiskt gestaltas i Min kamp, riktar denna studie 

ljus mot hur romanen själv framträder som medium. Jag utgår ifrån antagandet om att varje 

medium är heteromedialt, vilket enligt Jørgen Bruhn innebär att varje medium a priori är ett 

blandat medium. Dels därför att varje medium skapas och upplevs i ett föränderligt landskap 

av en mängd andra medier, något som gör att det alltid står i relation till hur andra medier 

konstrueras och tolkas. Dels – och vad viktigare är – tar heteromedialitetsbegreppet fasta på 

att ”[o]gså den tillsynesladende monomediale tekst, en moderne roman for eksempel, er per 

definition opbygget af modaliteter, som er fælles for alle medier.”26 Media är, menar Lars 

Elleström, ”both different and similar, and intermediality must be understood as a bridge 

between medial differences that is founded on medial similarities.”27  

I jämförelse med intermedialitetsbegreppet betonar begreppet heteromedialitet att fokus 

flyttas ”fra relationer mellem medier til relationer mellem medier (og disses multimodale 

komponenter) inden for tekster.”28 För denna uppsats är den här perspektivförändringen 

viktig, eftersom den inte bara tillåter utan till och med bejakar studiet av sådana texter som i 

gängse mening anses ”monomediala”, det vill säga baserade på bara ett slags grundläggande 

medium. Även om den flitigt och öppet relaterar till andra media, så riskerar Knausgårds bok 

att hamna utanför ramen för det gängse intermediala studiet. Jag anser den heteromediala 

synvinkeln särskilt öppnande i det här fallet, eftersom den affirmerar ”repræsentationens 

                                                 
 

24 Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”Teknikens skugga”, Att tänka i skisser. Essäer om bildens filosofi och 
filosofins bilder, Göteborg: Glänta, 2011, s. 23, 20f. 
25 Sven-Olov Wallenstein, ”Efterord”, i Martin Heidegger, Konstverkets ursprung, Göteborg: Daidalos, 2005, s. 
116.  
26 Jørgen Bruhn, ”Medium, intermedialitet, heteromedialitet”, i KRITIK 198, 2010, s. 82. 
27 Lars Elleström, ”The Modalities of Media. A Model for Understanding Intermedial Relations”, i Media 
Borders, Multimodality and Intermediality, red. Lars Elleström, New York: Palgrave Macmillan, 2010, s. 12. 
28 Bruhn, ”Medium, intermedialitet, heteromedialitet”, s. 84. 
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naturlige vildtvoksende heterogeneitet”29, det vill säga att representationen (texten) på flera 

plan både ”strider” med och anammar andra mediers modala kännetecken i olika syften, inte 

minst när det gäller att framställa verkligheten. W. J. T. Mitchell vidhåller att det rör sig om 

en figurativ kamp mellan främst ”pictorial and linguistic signs”, som vart och ett strider för 

förstahandsrätt på att visa världen ”som den är”.30 Nog är Mitchells figur, som Elleström 

påpekar, antropomorfisk och betonar ”kampen” mellan text och bild i sådan utsträckning att 

likheterna media emellan nonchaleras.31 Med det sagt, ser jag i Min kamp verkets inneboende 

heteromediala spänningsfält hellre som ett slags symbiotiska modala justeringar, vilka 

anammar olika mediers förmåga att skildra det som respektive medium skildrar bäst utan att 

för den skull helt och hållet frångå eller förpassa det ena eller det andra.  

För att kunna tala om Min kamps mediala beståndsdelar använder jag mig av Lars 

Elleström schema över mediets fyra modaliteter: den materiella, sensoriska, spatiotemporala 

och semiotiska modaliteten. Dessa kommer att definieras allteftersom de blir aktuella i 

analysen, men i korthet kan man säga att den materiella modaliteten utgörs av mediets fysiska 

karaktär, till exempel pappersidan i en bok; den sensoriska mediets framträdande via fysiska 

och mentala sinnesintryck; den spatiotemporala strukturerandet av de sensoriska intrycken till 

begrepp inom tidsliga och rumsliga ramar; och den semiotiska själva meningsskapandet på 

teckennivå.32 Jag följer även distinktionen mellan de abstrakta termerna grundläggande och 

kvalificerat medium, där det förra – i fallet med Min kamp – är verbalt språk och det senare är 

det man kan kalla skönlitterär roman. Det senare begreppet kännetecknas av två 

kvalificerande aspekter, som tillsammans omfattar konventionens mediedefinitioner och -

bruk.33  

Mitt arbete har i någon mån följt Bruhns föreslagna heteromediala analysmodell i tre steg, 

där det första steget ställer i centrum inventering av mediala fenomen, det andra relationen 

desamma sinsemellan och det tredje som består i kontextualisering.34 Modellen har varit 

                                                 
 

29 Bruhn, ”Medium, intermedialitet, heteromedialitet”, s. 85. 
30 W. J. T. Mitchell, Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago: University of Chicago, 1986, s. 43.  
31 Elleström, ”The Modalities of Media”, s. 14f. 
32 Ibid., s. 17. Varje modalitet består i sin tur av modi. Den semiotiska modaliteten, som exempel, utgörs av 
symboliskt, ikoniskt och indexikalt modus. 
33 Elleström skiljer mellan en ”contextual qualifying aspect”, som innebär ”the origin, delimitation and use of 
media in specific historical, cultural and social circumstances”, och en ”operational qualifying aspect”, som tar 
fasta på det konventionellt betingade förhållningssättet till ”a medium as a medium, or an art form as one form 
of art, only when certain qualitative aspects can be identified.” ”The Modalities of Media”, s. 24f. 
34 Jørgen Bruhn, ”Medialitetsbevidst litteraturanalyse. Udkast til en heteromedial analysemodel”, manuskript, 
2012. 
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värdefull i det rent praktiska arbetet såväl som i den teoretiska orienteringen i en rätt ung och 

spretig intermedial terminologi. De olika stegen kopplar in i varandra, varför det kan vara 

svårt att tala om strikta kategorier. Inte heller följer de nödvändigtvis en kronologisk ordning i 

denna uppsats. En anmärkning inventeringsmässigt är att Min kamp myllrar av fenomen 

intressanta för heteromedial analys. Därför har jag gjort en avgränsning som i stor mån tar 

hänsyn till det större fenomenologiska sammanhang som behandlas här och som, kan man 

säga, utgör analysmodellens kontextualiseringssteg.35  

I kartläggningen av de inventerede mediernas interna relationer utgår jag ifrån den litterära 

textens representation av andra grundläggande och kvalificerade medier. Representation i det 

här avseendet inträffar när texten antyder, alluderar eller refererar till andra medier. Hit hör 

också citat från och kommentarer om andra medier.36 När jag i analysen resonerar om den 

litterära textens relation till andra medier såsom denna kan utläsas tematiskt, gör jag det 

följaktligen på allusionens, referensens och kommentarens nivå. Det innebär ett visst fokus på 

den texttyp Seymour Chatman kallar ”argument” och som kan hittas i Min kamps mer 

teoretiskt argumenterande passager.37 Vidare är, vilket Mitchell påtalar, representationsnivån 

relevant, eftersom det det är på den som man utvinner  ”the appropriate description language 

for analyzing the formal heterogeneity of a representation”.38 För att analysera verkets 

formella aspekter krävs helt enkelt verktyg som är rimliga inom ramen för verkets egen 

poetik. Det är alltså på denna nivå som de fenomenologiska villkor som skisserats ovan 

framträder och bildar basen för de formella iakttagelser som görs. 

Ju mer vi närmar oss analys av verkets form, desto mer relevant blir det som Chatman 

kallar den deskriptiva texttypen, liksom den narrativa. Den förra typen återger ”properties of 

things – typically, though not necessarily, objects visible to or imaginable by the senses.” Den 

”porträtterar”, ”avbildar” och ”representerar”.39 Min formella analys begränsar sig till två 

fenomen som kan sägas knyta an till den deskriptiva respektive narrativa texttypen. Jag talar 

                                                 
 

35 Även W. J. T. Mitchell understryker vikten av kontextualisering: ”The aim […] is not to stop with formal 
description, but to ask what the function of specific forms of heterogeneity might be.” ”Beyond Comparison: 
Picture, Text, and Method”, i Picture Theory, Chicago: University of Chicago Press, 1994, s. 100. 
36 Lars Elleström, ”Adaptation within the Field of Media Transformations”, i There and Back Again: Refracting 
Adaptation Studies, red. Jørgen Bruhn, Anne Gjelsvik och Eirik Frisvold Hanssen, London och New York: 
Continuum, under utgivning.  
37 Seymour Chatman, Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, Ithaca & London: 
Cornell University Press, 1990, s. 9. ”Arguments are texts that attempt to persuade an audience of the validity of 
some proposition, usually proceeding along deductive or inductive lines.”  
38 Mitchell, ”Beyond Comparison: Picture, Text, and Method”, s. 100 
39 Chatman, Coming to Terms, s. 9. 



 

12 
 
 

ibland om dessa fenomen som effekter och menar med det under läsakten ”igångsatta” 

litterärt-tekniska grepp. Det ena av intresse är ikonisk projicering, vilket är en deskriptiv 

effekt som vittnar om möjligheten för den litterära texten att appellera till läsarens 

bildtolkande genom att rama in, distansera och signalera visualitet med så kallade 

markeringsord.40 Det andra fenomenet är det man skulle kunna kalla cinematisk projicering, 

som manar läsaren att uppleva det lästa som om det vore rörliga bilder. Medan ikonisk 

projicering manar fram upplevelsen som om av stilla eller långsamt rörliga bilder, låter den 

cinematiska projiceringen skeendena ”rulla upp” för läsaren. När jag undersöker den senare 

projiceringstypen utgår jag i första hand från Anders Ohlssons studie om ”filmisk litteratur”, 

det vill säga sådan litteratur där ”filmens inflytande på litteraturen i stoffligt eller formellt 

avseende” märks.41 Uppmärksamheten riktas mot hur formella kännetecken, vilka vanligen 

förknippas med filmmediet, såsom visualitet och simultanitet gestaltas i texten.42 Framför allt 

hör detta ihop med den narrativa texttypen, som kännetecknas av ”a double chrono-logic – a 

logic of event sequence, performed by characters in a setting”.43 Det stycke ur Min kamp som 

citerades i början av detta teoriavsnitt är ett utmärkt exempel på denna texttyp.    

När jag talar om andra mediers formella närvaro i Min kamp, är det ur ett något smalare 

heteromedialt perspektiv, där andra medier inom och samma text ses som intermediala 

referenser. Den särskilda typ av intermedial referens som aktualiseras i denna studie kallar 

Irina O. Rajewsky ”formal imitation”.44 Även Werner Wolf använder termen, och förklarar 

den så här: ”the characteristic feature of formal imitation consists of an attempt at shaping the 

material of the semiotic complex in question […] in such a manner that it acquires a formal 

resemblance to typical features or structures of another medium or heteromedial work.”45  

Vad som också kännetecknar denna typ av referens är att medieprodukten vari den hittas 

strängt taget inte kan ”use or genuinely reproduce elements or structures of a different medial 
                                                 
 

40 Hans Lund, Texten som tavla. Studier i litterär bildtransformation, Lund: Liber, 1982, s. 37. 
41 Anders Ohlsson, Läst genom kameralinsen. Studier i filmiserad svensk roman, Nora: Nya doxa, 1998, s. 23. 
42 Dessa aspekter utgör ett begränsat antal av de cinematografiska aspekter som är möjliga att undersöka. Utanför 
ramen för min avgränsning hamnar potentiellt intressanta frågor om till exempel ljus, färger, distans och 
synvinkel. Se Seymour Chatman, Coming to Terms, s. 135. 
43 Ibid., s. 114. 
44 Irina O. Rajewsky,”Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality”, 
i Intermédialités 6, Montreal 2006, s. 55. 
45 Werner Wolf, ”(Inter)mediality and the Study of Literature”, CLCWeb: Comparative Literature and Culture 
13, 2011:3, http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol13/iss3/2, s. 5f. Till skillnad från Bruhn använder Wolf termen 
heteromedialitet för att beteckna blandade medieprodukter, ”as in the banal case of a verbal caption 
accompanying a painting.” Werner Wolf, ”Frames, Framings and Framing Borders in Literature and Other 
Media”, i Framing Borders in Literature and Other Media, red. Werner Wolf & Walter Bernhardt, Amsterdam: 
Rodopi, 2006, s. 18. 
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system through its own media-specific means.”46 Mediegränserna överskrids strängt taget 

aldrig. Att litterära texter har filmiska attribut, till exempel zoomningar, klippningar et cetera, 

kan därför bara godtas som analogi, eftersom texten med nödvändighet förblir inom det egna 

mediets gränser. Wolf understryker att referenser av detta slag ”operate exclusively on the 

basis of the signifiers of the dominant ’source’ medium and can incorporate only signifiers of 

another medium where these are already a part of the source medium.”47 Vad den formella 

imitationen gör, hävdar Rajewsky, är att generera ”an illusion of another medium’s specific 

practices. And yet it is precisely this illusion that potentially solicits in the recipient of a 

literary text, say, a sense of filmic, painterly, or musical qualities.”48  

Till sist ska sägas att den synnerligen intressanta – och redan antydda – relationen mellan 

det heteromediala och det fenomenologiska perspektivet kommer att diskuteras närmare i 

avsnitt 2.6, då med resonemang förankrade i Min kamps fönstermotiv och underbyggda av 

tidigare iakttagelser och textexempel.  

2 Analys 

2.1 Två perspektiv 

Även den hastigaste av blickar mellan pärmarna uppmärksammar hur stilen i Min kamp växlar 

mellan å ena sidan konstkritiska essäpassager och å andra sidan minutiösa skildringar av 

matlagning, barnpassning och babygymnastik. Vad som gör denna iögonfallande skillnad 

högintressant är att den går att följa från större tematiska drag till de allra mest specifika 

formella detaljerna under hela den sex volymer långa romanserien. Jag kommer att tala om 

denna skillnad som en motsättning mellan två sätt för berättaren Karl Ove att i 

fenomenologisk mening förhålla sig till världen. Motsättningen visar sig på flera sätt och i 

olika variationer, men faller under en grunddistinktion, nämligen den mellan att uppleva 

världen genom intellektuell och teoretisk reflektion och att göra det intuitivt i den mest basala 

vardagen.   

När Karl Ove upplever världen genom läsning av litterära verk, så finner litteraturen som 

del av konsten i stort i förstone sin plats bland andra mer renodlat teoretiska discipliner. Den 

                                                 
 

46 Rajewsky, ”Intermediality, Intertextuality, and Remediation”, s. 55. 
47 Wolf, ”(Inter)mediality and the Study of Literature”, s. 5 
48 Rajewsky, s. 55.  
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minsta gemensamma nämnaren för dessa, hur olika de än må vara eljest, är det rationella 

tänkandet, som abstraherar och schematiserar den värld vi annars upplever ”icke-

schematiserat”. Tänkandet ”var en aktivitet som utspilte seg bland sekundære fenomener, 

verden slik den framstod i filosofien, litteraturen, samfunnsvitenskapen, politikken” (MK2, 

124).49 I kontrast ställs världen såsom vi upplever den med kroppen och med sinnena, det vill 

säga den omedelbart givna värld som tycks glida undan det abstrakta tänkandets grepp: ”den 

verden jeg bebodde, den jeg sov i, spiste i, snakket i, elsket i, løp i, den som luktet, som 

smakte, som lød, som regnet og blåste, som kjentes mot huden, ble holdt utenfor, var ikke et 

tema for tenkning” (MK2, 124f).  

Det konstateras att tänkandet förvisso även spelar roll i det praktiska vardagslivet 

men på en annen måte, en mer praktisk, fenomen for fenomen-rettet måte, og ut fra andre motiver: Mens jeg 
tenkte i den abstrakte i virkeligheten for å forstå den, tenkte jeg i den konkrete virkeligheten for å håndtere 
den. I den abstrakte virkeligheten kunne jeg lage meg et selv, et selv av meninger, i den konkrete 
virkeligheten var jeg den jeg var, en kropp, et blikk, en stemme (MK2, 125). 

Om Karl Ove medelst intellektet kan konstruera ”et selv, et selv av meninger”, alltså något 

abstrakt, så är han i sitt faktiska vardagsliv ”en kropp, et blikk, en stemme”, med andra ord 

något konkret, omedelbart och ovedersägligt. Även i Karl Oves kontakt med andra gestalter 

återfinns distinktionen, också då med kroppen i fokus. När Karl Ove som ung umgås med den 

aspirerande författaren Espen, ser de tillsammans på världen genom litteraturen och konsten i 

allmänhet: ”Espen kunne lese høyt fra en passasje Leonardo da Vinci hadde skrevet om 

håndens bevegelser, og det enkleste av det enkle, det selvfølgeligste av det selvfølgelige, var 

ikke lenger enkelt og selvfølgelig, men trådte fram som det mysterium det egentlig var” 

(MK5, 302). I kontrast står Karls Oves liv med flickvännen Gunvor som ”handlet om det helt 

nære”, om aktiviteter ”tett knyttet til kroppene våre, lukten av håret hennes, for eksempel, 

smaken av huden” (MK5, 302f). Kontrasten förstärks av iakttagelsen om att ”[d]et fantes ikke 

to mennesker som befant seg lenger unna hverandre i Bergen enn Espen og Gunvor” (MK5, 

302).  

De två upplevelsearterna polariseras på en rad olika sätt, kanske viktigast är att de ges 

diametrala värderingar. Vardagslivet drar i utgångspunkten det kortaste strået: 

                                                 
 

49 I detta initiala skede av Karl Oves tankar förstås litteraturen som en rationalistisk aktivitet, vars mål är att göra 
världen koherent och begriplig. Därav dess plats bland andra discipliner med liknande ambition. Synen på 
litteraturens (liksom i övrigt konstens) uppgift förändras emellertid. Konstverket ges, som vi skall se, en särskild 
och privilegierad position när det gäller att gestalta verkligheten. 
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Dagliglivet, med sine plikter og rutioner, var noe jeg utholdt, ingenting jeg gledet meg over, ingenting som 
ga meg mening eller gjorde meg lykkelig. Dette handlet ikke om mangelen på lyst til å vaske gulv eller skifte 
bleier, men om noe mer grunnleggende, at jeg ikke opplevde verdien i det nære livet, men alltid lengtet bort 
derfra, og alltid hadde gjort det. Så livet jeg levde, var ikke mit eget. Jeg forsøkte å gjøre det til mitt, det var 
den kampen jeg førte, for jeg ville jo det, men jeg mislyktes, lengselen etter noe annet hulte fullstendig ut alt 
det jeg gjorde (MK2, 67). 

Det ”nære livet” är värdetomt, krävande och omöjligt att finna glädje i. Trots det finns där en 

insikt om – eller i varje fall en känsla av – att meningsfullhet i livet bör sökas i det elementära 

och nära. Problemet är att detta potentiella tillstånd, som starkt förknippas med ett tillstånd av 

sinnesnärvaro, alltid visar sig övergående när det väl uppnås: ”Et halvt år varte denne 

tilstanden, et halvt år var jeg absolutt lykkelig, absolutt nærværende i verden og i meg selv, 

før den langsomt begynte å mattes, og verden nok en gang forsvant ut av rekkevidde” (MK2, 

69). ”Lengselen etter noe annet” bör identifieras som ett behov av ett begripliggörande av 

världen, något som erbjuds av konsten och den kategoriserande och schematiserande 

karaktären i teorin. Bara om denna strävan når sitt mål, kan meningen och lusten infinna sig.  

Men världen via konsten har sina baksidor. När Karl Ove i ungdomen för första gången 

kommer i kontakt med litteraturteoretikern Maurice Blanchots arbete uttrycks glädje och ”en 

slags veldig oppspilthet, som om jeg befant meg like i nærheten av noe enestående, blandet 

med en like veldig utålmodighet” (MK5, 258). Även om tänkandet inger en väldig energi, är 

det lätt att konstatera att inte heller världen som förklarad i teorin är tillräckligt uttömmande: 

”Viljen til å ta til meg kunnskap hadde også noe panisk ved seg, i brå og forferdelige innsikter 

forstod jeg att jeg egentlig ikke kunne noen ting, og at det hastet, jeg hadde ikke ett sekund å 

miste. Farten i det var nesten umulig å få til å passe med den langsomheten lesingen krevde” 

(MK5, 258). Med Heideggers begrepp ”nyfikenhet” (Neugier) kan vi bättre förstå både 

paniskheten och vilken sorts förlust den resulterar i: 

Tillvaron [den mänskliga existensen, FB] låter sig dras med av världens blotta utseende, och råkar därmed in 
i en varaart inom vilken den sörjer /ser till/ att den blir kvitt sig själv såsom i-världen-varo, blir kvitt varat hos 
det som alldagligt är närmast till hands. Den nyfikenhet som härmed har kommit fri befattar sig med seendet 
inte för att förstå det sedda, d v s för att komma i ett vara till det, utan enbart för att få se. Nyfikenheten söker 
det nya blott för att från det hoppa vidare till det nya.”50 

Den ”nyfikna” intellektuella förståelsen av världen innebär jagets distans till dess omgivning. 

När Karl Ove som subjekt reflekterar över tingen runt sig från en utkiksposition, som inger en 

bedräglig känsla av kontroll och avskildhet från omvärlden, tycks tingen vara självständiga, 

objektiva entiteter och subjektets projekt blir att förklara dem utifrån deras självständighet. 

                                                 
 

50 Martin Heidegger, Varat och tiden. Del 1, s. 221.  
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Detta tydligt markerade subjekt-objekt-förhållande är, enligt Heidegger, inte den mänskliga 

tillvarons primära varaart, människans allra mest grundläggande sätt att vara till. Att uppfatta 

världen – med Heideggers terminologi – som förhanden innebär nämligen att en väsentlig del 

av subjektets sätt att vara till på skyms, eftersom den egentliga, oavbrutna delaktigheten i 

omgivningen glöms bort. 

I romanen uttrycks att det finns en trygghet i att låta distansen mellan sig själv och världen 

vara så stor som möjlig. Längtan efter en intimare delaktighet i världen dröjer inför det 

avgörande steget, eftersom risken finns att privilegiet att ”kontrollera” det givna från distans 

förloras: ”Og for hver dag som går, vokser lengselen etter øyeblikket da livet når kanten, etter 

øyeblikket da porten går opp og livet endelig siger framover igjen. Samtidig innser jeg at 

nettopp dette gjentagende, dette innestengte, dette uforanderlige er nødvendig, det beskytter 

meg, for de få gangene jeg forlater det, kommer alle de gamle plagene tillbake” (MK1, 34). 

Spänningen mellan inne och ute genljuder romanen igenom och har flera bottnar. Toril Moi 

väljer att göra en psykologisk tolkning när hon läser Min kamp som den faktiska författaren 

”Knausgårds kamp for å bli virkelig, for å komme ut av det inautentiske.”51 Men riktningen 

inifrån-ut är betydelsefull också för den huvudsakliga fenomenologiska tendens som följs här.  

Trots tvekan är målet med Min kamp att överskrida den initiala subjektpositionen: ”Nei, for 

faen, så langt det fra det lukkede og tvungne som mulig var det jeg ville. Kom ut i det åpne, 

min venn, som Hölderlin hadde skrevet et sted. Men hvordan, hvordan?” (MK2, 401). Frågan 

är en av romanens mest centrala. Men är svaret så pass enkelt som att låta världen framträda 

på ett sätt där det kroppsliga och sinnliga betonas framför rationella meningssammanhang?  

Karl Oves upplevelse av vardagslivet såsom denna gestaltas i romanen är framför allt 

kroppslig och praktisk. Förhållningssättet är, som vi sett, ”fenomen for fenomen-rettet” 

(MK2, 124), vilket betyder att subjektets fokus omedvetet riktas mot föremåls och skeendens 

spontana framträdande allteftersom. Den spontana kontakten med omgivningen överskuggar 

rationell reflektion, vilken kan leda till uppfattningen om en solid subjekt-objekt-relation. 

Kroppen är så att säga ”mitt i smeten”, mitt bland både möjligheter och hinder för orientering.  

Det är därför Karl Ove betonar att det praktiska tänkandet framför allt handlar om att hantera 

livet, snarare än att förstå det. I den ”alldagliga i-världen-varon” är, som Heidegger säger, 

tingen runt oss tillhands och vi som människor ”ombesörjer” dessa don i syftet att 

                                                 
 

51 Toril Moi, ”Skam og åpenhet”, Morgonbladet, 16 december 2011. 
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genomdriva små som stora projekt.52 Denna varaart exemplifieras gång på gång i Min kamp, 

främst i skildringar av bestyr med matlagning, tvätt et cetera.  

Jeg gikk inn på kjøkkenet, hvor John forsøkte å klatre opp i stolen sin. At ungene satt nakne og spiste, var en 
av tingene jeg ikke klarte. Jeg gikk inn på badet og hentet en bleie, og fant den gamle, grå shortsen som både 
Vanja og Heidi hadde hatt i sin tid, i tillegg til en grønn t-skjorte med bilde av en blå delfin, som jeg tok på 
ham før jeg løftet ham opp i den gamle barnestolen. Fiskekakene hadde blitt nesten helt svarte på den ene 
siden, jeg snudde dem, skrudde ned varmen, stakk en sånn målepinne eller hva det nå het inn i den største 
poteten, som fortsatt var hard i midten, satte tallerkener på bordet, skjenket vann i muggen, tok fram glass 
och plasserte dem ut, kniver og gafler, hentet serveringsfat i skapet på den andre siden, og tok ned en av 
Vanjas små plasthunder til John, men han kastet den foraktfullt ned på gulvet og sa at han var sulten, men 
ikke ville ha fiskekaker (MK6, 141f). 

I en vardagssituation som denna reflekterar Karl Ove inte över donens framträdelsesätt utan 

han påträffar detta varande, med Heideggers ord, ”sådant som det, utifrån sig självt, kommer 

oss till mötes i ombesörjandet av detsamma.”53 Pojken sitter naken vid matbordet, så han 

måste få kläder på sig, vilket får Karl Ove att börja leta efter kläder och så klä på pojken. 

Medan detta försiggår, har fiskkakorna hunnit bli brända, vilket kräver en reaktion. Fram med 

dukningen och ”en av Vanjas små plasthunder til John”, vars hunger inte stillas med 

distraktioner utan med mat, som till slut ändå inte visar sig vara den sortens mat han vill äta. 

Fenomenen radas upp och möts ett efter ett i ett slags problemscenario och det är i 

sammanhanget viktigt att notera resuméns frånvaro. En mer summerande beskrivning hade 

undsluppit spontaniteten i samspelet med föremålen och gett läsaren en ”färdig” 

efterhandsbild. Nu dyker istället blöjorna, kläderna, maten, dukningen – och parallellt köket 

som sammanhang – upp på ett sätt som motsvarar deras framträdande i en faktisk 

vardagssituation. Det är helt typiskt, både för varaarten och för romanen, att den nära 

omgivningen framträder i bruk av ett eller annat föremål, oftast naturligtvis för Karl Ove 

själv. På detta särskilda sätt upplevs, vill jag hävda, romanens värld som verklighetstrogen: 

inte i första hand som refererande till en yttre verklighet utan som framträdande på ett sätt 

som läsaren omedvetet är van vid från sin egen faktiska tillvaro. Man upplever inte bokens 

köksscener som realistiska därför att porslinet, knivarna och maten nämns överhuvudtaget 

utan därför att de framträder på ett särskilt realistiskt övertygande sätt. Frågan gäller med 

andra ord hur något och inte vad som presenteras.  

Det kan verka motsägelsefullt att donen uppfattas som tillhanden i en litterär 

representation, för ”när något ges som tillhandsvarande så ges det inom en aktivitet som inte 

                                                 
 

52 Heidegger, Varat och tiden. Del 1, s. 97. 
53 Ibid., s. 96. 
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ser det som tillhandsvarande, utan som snarare bara nyttjar det utan eftertanke. Det är först så 

att säga retroaktivt, när det väl framträtt i sin förhandenvaro, som ett föremål också kan 

bestämmas som något som tidigare faktiskt var till hands.”54 Sålunda är det i själva verket inte 

möjligt att hänvisa till något sådant som det gestaltades tillhandenhet. Detta betyder att 

världen som den gestaltas i romanen varken framträder som förhanden eller tillhanden, 

snarare handlar det om ett perspektiv däremellan.  

Var för sig är varaarterna otillräckliga för att fånga en fullare verklighet. På ett liknande 

sätt gestaltas det rationella tänkandets höga anspråk och den låga människans begär. Varken 

det ena eller det andra når bortom den konventionellt upplevda världen.  

August Strindberg påstod en gang i sitt dype, sinnesforvirrede alvor at stjernene på himmelen var hul i en 
vegg. Av og til tenkte jeg på det når jeg så den endeløse strømmen av sjeler som gikk ned trappene der og 
satte seg i kjellerbåsenes mørke for å onanera mens de så på de lysende monitorerne. At verden var lukket 
omkring dem, og en av få måter de kunne se ut av den på, var gjennom disse lukene (MK1, 204). 

Här jämställs förnuftets längtan med det kroppsliga begärets (Strindbergs strävan med 

onanistens); båda riktas mot ett annat slags verklighetsdimension. I Så talade Zarathustra 

skriver Friedrich Nietzsche om människan i liknande ordalag: ”Upp i fria rymden vill du, efter 

stjärnor törstar din själ. Men även dina dåliga drifter törstar efter frihet.”55 Även associationer 

till Platons grottliknelse ligger nära till hands. Onanistera beskrivs som skuggor, ”sjeler”, 

redan belägna i de grottliknande ”kjellerbåsenes mørke” ur vilka de tittar upp mot ljus som 

ska leda dem ut ur en förslavad tillvaro. I motivet tas rationaliteten – representerad av 

Strindberg – ifrån sin förrangsställning och den ”aesthetic gaze”, som enligt romantiska 

normer exkluderar skildringar som i estetisk mening är ”underlägsna” eller alltför eklektiska, 

jämställs med den låga och oprivilegierade människans sätt att uppleva verkligheten.56 

Det är möjligt att sammanfatta min analys så här långt med tre konstateranden. För det 

första sker en de-hierarkisering av två diametrala sätt att uppleva världen, förhanden och 

tillhanden, där det ena ingalunda har någon förrangsställning i relation till det andra. För det 

andra kastar Min kamp ljus mot dessa varaarters otillräcklighet var för sig. För det tredje – och 

                                                 
 

54 Hans Ruin, Kommentar till Varat och tiden, s. 36. 
55 Friedrich Nietzsche, Sålunda talade Zarathustra; Sju ensamheter: dikter, övers. Tage Thiel, Staffanstorp: 
Cavefors, 1970, s. 61.  
56 Heidrun Führer, ”Intermediality in Culture: Thomas Mann’s Der Tod in Venedig”, i Changing Borders. 
Contemporary Positions in Intermediality, red. Arvidson, Askander, Bruhn & Führer, Lund: Intermedia Studies 
Press, 2007, s. 210. Även Elam noterar ”den djärva bristen på hierarkisering.” Elam, s. 142. Motivet konst och 
onani återkommer åtminstone på ett ställe, då den unge berättaren använder sig av (reproducerade) erotiska 
målningar från 1400-1800-talet i syftet att onanera (MK5, 219).  
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vad som gör vidare analys så angelägen – antyds ett perspektiv på världen situerat mellan de 

två redan givna.   

2.2 Perspektivet emellan 

I vad består detta perspektiv beläget mittemellan världen förhanden och världen tillhanden? 

Ingrid Elam är något på spåren när hon skriver att ”Knausgårds jag försöker, i livet såväl som 

i litteraturen, leva i två världar samtidigt”.57 Elam ser Karl Oves förhållningssätt som en 

synestetisk balans, som söker skapa jämvikt mellan två repellerande ytterligheter; mellan å 

ena sidan konsten och å andra sidan (vardags)livet. Jag vill däremot betona att det snarare rör 

sig om ett överskridande av dikotomin förhanden-tillhanden, vilket inte i första hand syftar till 

att skapa balans för Karl Oves skull (för hans psykologiska känsla av meningsfullhet även i 

det för honom meningslösa livet). Istället rör det sig om en radikal blick på världen, som 

potentiellt kan öppna upp sidor av verkligheten, som dolts till följd av både 

vardagskonventioner och ett intellektualistiskt förhållningssätt.  

Beskrivningen av denna eftersträvade blick börjar i Karl Oves tankar om sinnesnärvaro. 

Närvaro som koncept symboliseras förmodligen kraftfullast i det boxarideal som återfinns på 

flera ställen i andra volymen. Karl Oves vän Geir har skrivit en reportagebok, i vilken han 

följt och samtalat med flera boxare och det är han som påtalar det speciella i deras sätt att 

vara: ”– Det er merkelig, det der, sa han. Jo mer bevisstløs du er, jo mer deltager er du. 

Bokserne jeg skrev om, vet du, de hadde et utrolig nærvær. Men det betydde at de ikke var 

tiskuere til seg selv, så de husket ingenting. Ingenting! Del øyeblikket med meg her og nå, det 

var tilbudet de ga” (MK2, 156). Det ironiska är att närvarons villkor är omedvetenhet om 

närvaron själv. För boxarna saknar närvaron något egentligt egenvärde. Dess värde tillskrivs 

av dem som saknar den, vilket Geir genast påtalar: ”Men nærværet deres var helt enestående. 

Det fylte alt. Viva contemplativa eller viva activa, det er vel de to formene, er det ikke det? 

Det er jo et gammelt problem, som alle tilskuere sliter med. Men ikke deltagerne. Det er et 

typisk tiskuerproblem” (MK2, 156). Paradoxen att närvaro och medvetenhet ömsesidigt 

exkluderar varandra utgör ett problem för Karl Ove, som önskar vara mer närvarande i sitt 

vardagsliv och samtidigt ha en djupare medvetenhet om sitt deltagande. Detta hänger ihop 

med den förhandenvarande representationens omöjlighet att gestalta tillhandenhet.   
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Att ha sinnesnärvaro och på samma gång vara medveten och kunna tala om densamma 

vore ett resultat av ett överskridande möjliggjort av den inneboende potential som Heidegger 

tillskriver konstverket. Denna potential affirmeras av Karl Ove, bland annat när han uttrycker 

sin uppskattning av fotografen Thomas fotografier:  

De av bildene hans jeg likte best, var de som befant seg i rommet mellom; det improviserte stilisert, 
tilfeldigheten fastfrosset. De var lysende. Noen av boksebildene minnet om hellenistiske skulpturer, både i 
kroppens balanse og i det at de var fanget i aktiviteter utenfor arenaen, andre hadde et stor mørke i seg, og 
vold, naturligtvis (MK2, 444f).58  

Det improviserade i fotografiet stiliseras och det spontana fryses utan att varken det 

improviserade eller det spontana försvinner ur bilden. Tvärtom synliggörs och till och med 

framhävs detta just av den ordnande kompositionen.  

Vad som gör Heidegger så relevant för förståelsen av Min kamp är att man medelst hans 

filosofi dels kan iaktta det centrala konstfilosofiska problemet och dels sätta ord på den 

reaktion som detta problem ger upphov till. Konstverket kan, enligt Heideggers idé, 

tillhandahålla en värld i sitt blivande: i konstverket handlar det inte ”om att återge det i 

respektive fall förhandenvarande enskilda varandet, väl däremot om att återge tingens 

allmänna väsen.”59 Viktigast är inte att återge objektets blotta existens utan att iscensätta detta 

varandes framträdelsevillkor. Vi kan bättre förstå vad detta innebär med ett exempel ur Min 

kamp: 

Verden er gåtefull [...], men det glemmer vi nesten hele tiden, siden vi alltid gir refleksjonen forrang når vi 
betraktar den. Hva er det ’å gå’? Er det å sette det ene benet foran det andre? Ja, det er det. Men beskrivelsen 
av det motoriske, å sette det ene benet foran det andre, sier ingenting om følelsen man får av å gå, eller om 
forskjellen på å gå i nedforbakke og oppforbakke, utover en mursteinsmolo eller opp en trapp, bortover en 
gresslette eller over en mosekledd skogbunn, barbent eller støvelkledd, og slett ikke noe om følelsen man får 
når man ser andre gå (MK6, 172). 

Förvisso består konstverkets mål delvis i att konstatera det som sker (”å gå”), men dess 

främsta potential finns i gestaltningen av ”følelsen man får av å gå”. Heidegger gör samma 

distinktion när han talar om en stens ”kanske ytterst noggranna” empiriska data, som missar 

stenens ”tyngande”, vilket ”dragit sig undan från oss” i samma stund som stenen vägts.60 

Stenens eller gåendets empiriska detaljer ger oss deras varande förhanden, med följden att 

                                                 
 

58 En ledtråd till Thomas estetiska inverkan på Karl Oves skrivande syns i att några av Thomas verk hänger i 
Karl Oves arbetsrum (MK2, 435, 445). 
59 Heidegger, Konstverkets ursprung, s. 31. 
60 Ibid., s. 43. 
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gåtfullheten försvinner till förmån för intrycket av självklarhet. Enligt Heidegger kan känslan 

av stenen respektive gåendet bli synlig, och därmed hågkommen, först i konstverket.61  

Till skillnad från vad som konstaterats och upprepats i receptionen av Min kamp, är kärnan 

i romanens verklighetsproblematik inte främst dess starka intryck av referens till världen 

utanför fiktionens ramar. Även om berättaren Karl Ove flera gånger poängterar vikten av att 

hålla sig så nära det faktiska som möjligt, är inte litteraturens uppgift att blott registrera och 

presentera en empirisk tillvaro. Litteraturen är – eller bör vara – inte ett sätt att konstatera för 

oss redan synliga aspekter av tillvaron, utan tvärtom: den gör sin läsare uppmärksam på det 

osynliga i tillvaron, sådana aspekter som vi av konvention tar för givna, så pass att de 

undslipper vår förståelse av upplevelsen av världen och oss själva.62  

Å skrive er å trekke det som finnes ut fra skyggene av det vi vet. Det er det skrivning handler om. Ikke hva 
som skjer der, ikke hva slags handlingar som utspiller seg der, men der, i seg selv. Der, det er skrivningens 
sted og mål. Men hvordan komme seg dit? Det var spørsmålet mitt der jeg satt i denne Stockholms-bydelen 
og drakk kaffe mens musklene trakk seg sammen av kulde og røyken fra sigaretten løste seg opp i det veldige 
rommet av luft over meg (MK1, 192). 

Att skriva är att framställa ”der, i seg selv”, vilket likställs med att ”trekke det som finnes ut 

fra skyggene av det vi vet”. Man kan utgå från de resonemang som förts ovan och tolka 

”skyggene av det vi vet” som den del av världen som fallit i ”glömska” på grund av alltför 

stor tilltro till ett empiriskt sätt att förhålla sig världen. Att ”dra ut” det som finns häri innebär 

följaktligen att aktualisera det särskilda slags upplevelse av världen som glömskan dolt; att 

rikta uppmärksamheten mot det gåtfulla i egentligen vilken handling som helst, mot 

handlingens skeende och inte handlingen per se. ”Der” framstår i detta ljus som den 

mänskliga tillvarons själva kärna, dess vara, som är oavsett vad som kan tänkas ske.  

Ett sådant begrepp om vad det är att vara människa kan kanske tyckas gå stick i stäv med 

den detaljrika och unika erfarenheten som skildras hos Knausgård. I sjätte volymen fantiserar 

Karl Ove om en rättegångssituation, där han ges chansen att föra fram orsaken till varför han 

skrivit boken på det sätt han gjort. ”Det finnes noe som alle opplever, som er det samme for 

alle mennesker, sa jeg, men som ikke blir formidlet noe sted, annet enn i det helt private” 

(MK6, 175). På ett annat ställe ger Karl Ove sin uppfattning om sin fru Lindas 

radiodokumentär, som handlar om hennes far:  

                                                 
 

61 Heidegger, Konstverkets ursprung, s. 30. Det är, enligt Heideggers egen formulering, ”först genom verket och 
bara i verket som donets donvaro själv kan bli synlig.” 
62 Corse, s. 61f. 
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– Livet hans er jo en tragedie, på sett og vis. Men når han forteller om det, fylles det av liv, man skjønner at 
dette er et liv. Med en helt egen verdi, uavhengig av hva som har hendt med ham. Det er selvsagte ting, men 
én ting er å vite det, en annen er å føle det. Det gjorde jeg da jeg hørte på ham nå (MK2, 350). 

Detta motiverar ytterligare uppmärksamhet mot det förmodade universella framför berättaren 

Karl Oves, eller för den delen författaren Knausgårds, ytterligt specifika biografi. Att dra ut 

vad som finns ur skuggorna av det vi vet innebär sannolikt att reducera så mycket som möjligt 

av det kontigenta i vår tillvaro till något bestående och allmängiltigt. Den mänskliga tillvaron 

singulariseras visserligen, vilket betyder att ”den enskilda existensen” visas ”utifrån dess 

egen enskildhet och singularitet.63 Istället för idén om mänsklig tillvaro, framställs en enskild 

mänsklig tillvaro.64 Drivs denna singularitetsprocess tillräckligt långt, skönjs till slut något 

mycket grundläggande som är gemensamt för andra enskilda mänskliga varanden. Det 

innebär med andra ord att man med stöd i Min kamp faktiskt kan läsa verket som ett verk som 

syftar till att gå bortom singulariteten i berättarens liv, de unika skeendena, stämningarna et 

cetera, och i detta individuella livs myller finna något som delas av alla människor. Elam 

snuddar vid detta när hon skriver att Min kamp inte främst rekonstruerar händelser, och inte 

heller ”handlingar i det förflutna, utan själva varat, tillvaron i all dess detaljrikedom.”65 

2.3 Tilldragelse 

Jag har fört både en problemorienterad diskussion om Karl Oves olika sätt uppleva världen 

och ur denna sökt härleda en ideal lösning, eller mer korrekt en begynnande ambition att 

överskrida två var för sig otillräckliga perspektiv på världen med betoning på det ”der”, som 

tycks kunna likställas med någonting påminnande om det mänskliga varat. Jag skulle vilja 

kort uppehålla mig vid själva den fenomenologiska grundställningen för detta ”der”, i syfte att 

ringa in detta undflyende begrepp och därmed i större mån göra tydligare premisserna för 

mina kommande mediala resonemang.  

Min kamp inleds med en episod från tidig barndom om en tv-sänd räddningsaktion, som 

föranletts av att en fiskebåt förlist utanför Norges kust:  

Jeg sitter alene og ser det, en gang på våren, antageligvis, for min far er ute i hagen og arbeider. Jeg stirrer på 
denne havoverfloten 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 
(MK1, 11).  

                                                 
 

63 Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”Tolkningsfigurer”, Att tänka i skisser. Essäer om bildens filosofi och 
filosofins bilder, Göteborg 2011, s. 99 
64 Sá Cavalcante Schuback, ”Tolkningsfigurer”, s. 101. 
65 Elam, s. 139. 
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I tv beskrivs olyckan som ett mysterium, eftersom vädret varit lugnt och båten plötsligt 

försvunnit, något som nyhetsprogrammets narration förstärker genom att i efterhand låta ett 

flygplan ”fly over ulykkesstedet med helikopter og vise bildene av det tomme havet” (MK1, 

11). Reportagets sublimt visuella upplevelse lämnar intryck hos den unga pojken. 

Upplevelsen skall eka i romanens fortsättning, men där och då springer pojken ut för att 

berätta om synen för sin far: ”Det var ikke noe menneske. Det var et slags bilde i sjøen” 

(MK1, 12). Fadern undrar om det är Jesu bild han har sett (den unga pojken kallar sig kristen 

till skillnad från resten av familjen) och det anmärkningsvärda, det som framstår som 

ytterligare ett djupt intryck i episoden, är faderns allvarsamt undrande tonläge, som står i 

kontrast till den förväntade nedlåtande ton som annars präglar hans sätt att förhålla sig till sin 

son. Den mystiska och privata upplevelsen av bilden i havet blir därmed också en kort, men 

mycket laddad skildring av berättarens far. 

Episodens betydelse blir klarare i begynnelsen av den första volymens andra del, då den 

vuxna berättaren står i sitt arbetsrum och tittar ut genom fönstret på förbipasserande, varpå 

han plötsligt vänder blicken ned över golvet och ser ”at kvistene og årringene kanskje to 

meter bortenfor stolen hvor jeg satt, dannet et bilde av Kristus med tornekrone” (MK1, 190). 

Reaktionen är inte omedelbar, men 

det må likevel ha satt noe i bevegelse i meg, for da jeg en ti minutters tid senere reiste meg og gikk bort til 
tekokeren og fylte vann i den, kom jeg plutselig på noe som hadde hendt en kveld for lenge siden, langt 
tilbake i barndommen, da jeg hadde sett et lignende bilde på vannet som ble vist i et nyhetsinnslag om et 
forsvunnet fiskefartøy. I løpet av det sekundet det tok å fylle tekokeren, så jeg stuen vår for meg, det teak-
kledde fjernsynet, skimmeret av snøflekker hist og her i den skumrende åssiden 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 (MK1, 190).  

Den korta glimten av Jesusbilden frammanar en upplevelse från barndomen som handlar såväl 

om känslan av mysterium som om fadern. Relationen mellan de två episoderna (då och nu) 

finner en föregångare i Marcel Prousts roman På spaning efter den tid som flytt, där smaken 

av madeleinekaka och lindblomste katalyserar ett öppnande av berättarens minne och det 

svunna förflutna.66 Både hos Knausgård och hos Proust sammanfaller sättet att minnas med 

vad man ibland kallar ofrivilligt minne, i kontrast till frivilligt. Medan det frivilliga minnet 

refererar till sådant i långtidsminnet som är tillgängligt för medvetandet – fakta, händelser och 

personliga erfarenheter – så refererar det ofrivilliga till perceptiva, motoriska och emotionella 

                                                 
 

66 Karl Oves tekokare kan ses som en allusion just på lindblomsteet. Proust nämns som en influens tidigt i Min 
kamp (MK1, 35) och hans författarskap fortsätter att spela roll för Karl Oves attityd till litteratur genom hela 
romanserien. 
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”aktiviteter” som är otillgängliga för medvetandet annat än i fall då minnet stimuleras av ett 

eller flera sinnesintryck. På grund av sin otillgänglighet är det ofrivilliga minnet i större 

utsträckning knutet till ursprungsomständigheter kopplade till en specifik stimulus.67  

I början av Min kamps tredje band beskrivs ofrivilliga minnen som sådana  

som ikke er fastlagte  og som ikke lar seg framkalle av viljen, men som nå og da likesom løsner og stiger opp 
i bevisstheten av seg selv og en stund duver opp og ned i den som en slags gjennomsiktige maneter, vekket til 
live av en bestemt lukt, en bestemt smak, en bestemt lyd... (MK3, 15).  

Tanken är att synen av Jesu bild i parkettgolvet, såväl som smaken av en kaka i doppad i te 

(som hos Proust), på så sätt kan skönja en glimt av en tid man trodde att man hade glömt för 

gott. I sin läsning av Proust ser Gilles Deleuze denna sorts ofrivilliga sinnliga sensation som 

en uppmaning till att söka efter glömda erfarenheter: ”[w]e apprehend a sensuous quality as a 

sign; we feel an imperative that forces us to seek its meaning.”68  

Sensationen är bara en början, som Deleuze säger; den ger oss inte en svunnen värld att gå 

in i utan initierar blott ett fortsatt sökande, som med fördel sker i litteraturen, där tolkning och 

konstruktion kan äga rum. Minnet framstår därmed som en estetisk konstruktion i sig, inte 

som något essentiellt dolt ”under” representationen. Vad som förefaller som särskilt gynnande 

med effekten av det ofrivilliga minnet (framför det frivilliga) är att det potentiellt kan ge 

effekten av ”the very being of the past in itself.”69 Det kan med andra ord ge oss det förflutna 

i presens, i ett modus av tilldragelse här och nu. Det är vad som händer när berättaren 

stimuleras till minnet av 70-talets barndomshem och sin far ute i trädgården. Skymten av 

Jesusfiguren manar fram ”stuen”, ”det teak-kledde fjernsynet”, ”havet på skjermen” och med 

dessa visuella inslag följer ”stemningen fra den gang, av vår, av byggefelt, av sytti-tall, av 

livet i familien slik det var da” (MK1, 190). Jesu bild sätter igång ett ofrivilligt minne, som 

varken är omedelbart eller epifaniskt utan tvärtom gnagande, upprörande och 

destabiliserande.  

Genom att binda en erfarenhet från förr till det presenta tillståndet internaliserar det 

ofrivilliga minnet ursprungskontexten, ”it makes the past context inseparable from the present 

sensation.”70 Karl Ove minns ”så godt som ingenting fra barndommen. Det vil si, jeg husket 

så godt som ingen av hendelsene i den. Men rommene de utspilte seg i, husket jeg. Alle 

                                                 
 

67 Michael Burke, Literary Reading, Cognition and Emotion: an Exploration of the Oceanic Mind, London: 
Routledge, 2011 s. 16, 20. 
68 Gilles Deleuze, Proust and Signs, övers. Richard Howard, London: Continuum, 2008. s. 35. 
69 Deleuze, Proust and Signs, s. 39. 
70 Ibid. 
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stedene jeg hadde vært på, alla værelsene jeg hadde vært i, husket jeg. Bare ikke det som 

hendte i dem” (MK1, 191). Medan rummen existerar i överflöd i minnet, saknas själva 

känslan av tilldragelse. Det som i första hand eftersträvas är tilldragelsen, som till skillnad 

från i det frivilliga minnet potentiellt kan frammanas i konstverket (den litterära texten). I 

egenskap av författare med en särskild sorts poetik för ögonen är Karl Ove noga med att tona 

ned att sanningsprojektet i hans bok (Min kamp) skulle bestå i en dykning i erfarenhetens 

bottenlösa brunn: ”det er ikke uttømmelsen som er litteraturens oppgave”, men väl däremot 

”konstruksjonen av det uutømmelige, i alle fall når det gjelder den som tar mål av seg til å 

representere virkeligheten, og vår kontinuerlig foranderlige og fluktuerende reaksjon på det” 

(MK6, 173, min kurs.). Vad bilden av Jesus gör är att grundlägga effekten av att vi som läsare 

hellre ska uppfatta det som sker i texten som ett fortgående avtäckande – ett pågående nu – än 

en skriven (förhandenvarande) efterhandskonstruktion. Vi som läser ska placeras mitt i 

skeendena, framför tv-apparaten och inför faderns distinkta röst. Handlingen beskrivs inte, 

återges inte – utan avslöjas, avtäcks samtidigt som den upplevs.  

2.4 I relation till andra medier 

Min följande diskussion om hur Min kamps mediala effekter fungerar börjar i romanens egna 

resonemang om litteraturens förhållande gentemot andra grundläggande och kvalificerade 

medier. Med andra ord innebär det att fokus till en början ligger på romanens representation 

av andra medier på det tematiska planet utan att dessa inverkar på textens formella struktur.71 

Man kan också – för att precisera – tala om intermedial ”explicit reference” eller ”intermedial 

thematization”, vilket är fallet ”whenever another medium (or a work produced in another 

medium) is mentioned or discussed (‘thematized’) in a text.”72 

I grund och botten uttrycks skepsis mot språkets förmåga att framställa sanning i den 

mening som varit föremål för den diskussion jag fört i denna uppsats. Destillerar man 

inställningen till en enda mening, lyder den: ”Alt som sies med ord, kan motsies med ord”. 

Eller snarare: ”Det man sier er sant, kan man også alltid si er usant” (MK2, 125). Man skulle 

också kunna formulera skepsisen med hjälp av Heideggers ord: ”När i den alldagliga 

medvarandravaron något sådant påträffas som är tillgängligt för var och en och som vem som 

helst kan säga vad som helst om, då blir det snart nog omöjligt att urskilja vad som är upplåtet 

                                                 
 

71 Elleström, ”A Theoretical Approach to Media Transformations”, under utgivning, 2012. 
72 Wolf, ”The Relevance of Mediality and Intermediality to Academic Studies of English Literature”, s. 30. 
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inom det äkta förståndet och vad som inte är det.”73 En potentiell lösning som är helt central i 

romanen är rörelsen bort från ord, begrepp och idéer – och med det i största möjliga mån bort 

från världen förhanden. Som kvalificerat medium förmår prosalitteraturen överskrida hindret 

genom att använda – i kontrast till att vara detsamma som – det grundläggande mediet verbal 

skrift i syfte att appellera till något hos läsaren som inte är knutet till främst språkliga begrepp 

och idéer: ”litteraturen er det ordene vekker i den som leser. Det er den overskridelsen som 

gjør litteraturen gyldig, ikke de formelle overskridelsene i seg selv, som så mange tror” 

(MK2, 125). I en annan passage konstateras att rörelsen bort från teoretiska begrepp är 

essentiell för den eftersträvade poetiken:  

At malerier og dels fotografier var så viktig for meg, hadde med dette å gjøre. I dem fantes ingen ord, ingen 
begreper, og når jeg så på dem, var det jeg opplevde, det som gjorde dem så viktige, også begrepsløst. Det 
fantes noe dumt i dette, et område som var helt blottet for intelligens, som jeg slet med å anerkjenne eller 
tillate, men som likevel kanskje var det viktigste enkeltelementet i det jeg ville holde på med (MK2, 125f). 

Sättet som Karl Ove läser böcker på betonar just begreppslös hängivelse. I läsningen av Dante 

överskuggas det symboliska innehållet i Den gudomliga komedin av det konkreta skeendet 

(MK5, 275).  Även i läsningen av Proust tonas intellektets delaktighet ned, istället ”dricks” På 

spaning efter den tid som flytt (MK1, 35). Dostojevskijs Bröderna Karamazov läses på 

ungefär samma vis: ”Som vanlig tenkte jeg ikke når jeg leste, bare levde meg inn i det” 

(MK2, 72). Tänkandet avskärmas så långt det är möjligt i möte med verken och istället 

framhävs hängiven, intuitiv upplevelse. Det som gäller för läsningen gäller även för 

skrivandet:   

alt skjedde intuitivt, jeg begynte med en blank side og en vilje til å skrive, og endte opp med den bestemte 
romanen. I det ligger en tro på det intuitive som er så godt som blind, og av det kan det utledes en poetikk 
såvel som en ontologi, vil jeg tro, for for meg utgjør romanen en måte å tenke på, radikalt annerledes enn 
essayets, artikkelens eller avhandlingens, fordi refleksjonen i romann ikke er overodnet som middel til 
erkjennelse, men sidestilt alle de andra elementene i den. Rommet som det tenkes i er like viktig som tanken 
(MK6, 171f). 

I det intuitiva förhållningssättet betonas visualitet som något ytterst önskvärt: ”Rune 

Christiansen hade jeg lest i flere år, hans visuelle, nesten filmatiske poesi appellerte sterkt til 

meg, og de stemningene den mante fram, eller som ble vekket i meg, tilhørte en slags konstant 

i livet mitt, var blant de tingene jeg alltid så og følte i forhold til, men aldri reflekterte over” 

(MK5, 536). Liknande termer använder Karl Ove när han talar om sitt eget skrivande. När det 

intuitiva är som mest intensivt ser han ”ingen bokstaver eller ord, ingen setninger eller noen 

                                                 
 

73 Heidegger, Varat och tiden. Del 1, s. 222. 
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form, bare landskap og mennesker” (MK2, 330).74 Det visuella får en dessutom en 

priviligierad plats i en direkt hierarkisk jämförelse mellan konstarterna: 

Stendhal skrev at musikken var den høyeste kunstformen, at alle de andre kunstformene egentlig ville være 
musikk. Det var jo en platonsk idé, alle de andre kunstformene avbilder noe annat, musikken er det eneste 
som er noe i seg selv, absolutt uforlignelig. Men jeg ville ha den nærmere virkeligheten, altså den fysiske, 
konkrete virkeligheten, og for meg kom synet alltid først, også når jag skrev og leste, det var det som befant 
seg bak bokstavene jeg var interessert i (MK2, 413. Mina kursiveringar). 

Musiken spelar förvisso en betydelsefull roll för Karl Ove till vardags. Genom hela hans liv 

för musiken från förr (via ofrivilligt minne) honom till den tid och plats som kommit att 

förknippas med det stycke musik det är fråga om.  

Jeg smilte, og så, da musikken begynte å strømme ut av de små høytalerne, ble jeg fylt av stemninger fra den 
tiden da platen kom ut. Andre klasse på gymnaset må det ha vært. Men mest var det huset på Tveit som fylte 
meg, jeg satt der i kurvstolen og drakk te og røykte og hørte på Skylarking, forelsket i Hanne. Yngve som var 
der med Kristin. Alle samtalene med mamma (MK5, 11).75 

Det visuella ställs däremot i en privilegierad ställning i den egna poetiken: bilden är nära 

verkligheten, till och med närmast den, och därför värd att eftersträva i skrivandet. Det är 

möjligt att söka efter inställningens orsaker i ett historisk-ideologiskt sammanhang och 

konstatera att vårt förhållande till bilden är allt annat än självklart. Sá Cavalcante Schuback 

uttrycker på ett träffande sätt vad som händer när vi tar tecknet för tinget: ”Tingsmedvetandet 

tenderar att ta över bildmedvetandet. När vi tittar på en bild ser vi ofta först vad den avbildar 

och vi glömmer, om än inte helt och hållet, att det är en bild. Vi ser det avbildadet tinget.”76 

Eller som Mitchell skriver: ”The image is the sign that pretends not to be a sign, 

masquerading as (or, for the believer, actually achieving) natural immediacy and presence.”77 

Rotade ideologiska förväntningar på verklighetsrepresentation premierar synen framför talet, 

eller det ikoniska framför det symboliska. En beskrivande (symbolisk) skildring framstår 

sålunda som mindre trogen verkligheten än en avbildande (ikonisk) skildring. Jag följer här 

Charles Sanders Peirces semiotiska distinktion mellan symbol, ikon och index via Elleström, 

som understryker att ”the three modes of signification are always mixed, but often one of 

                                                 
 

74 Jämför vad vännen Geir säger till Karl Ove: ”– Du sier at du ikke ser bokstavene når du skriver, ikke sant? 
fortsatte han. – Jeg ser faen ikke annet en bokstaver. De fletter seg sammen som et slags spindelvev foran øynene 
mine. Ingenting går ut derfra, forstår du, alt vender seg innover, som en annen ingrodd tånagel” (MK2, s. 121). 
75 Även dofter tillskrivs förmågan att intuitivt föra med sig minnen från förr, även då med betoning på 
”stemninger”. Se exempelvis MK4, 365. 
76 Marcia Sá Calvalcante Schuback, ”Om bild”, Att tänka i skisser. Essäer om bildens filosofi och filosofins 
bilder, Göteborg: Glänta, 2011, s. 76. 
77 Mitchell, Iconology. Image, Text, Ideology, s. 43.  
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them can be said to dominate.”78 Skriften, i vilken det symboliska tecknet dominerar, tas hos 

Knausgård för ett tillräckligt medel för att framställa verklighet, men bara om man så att säga 

kan överskrida den symboliskt bundna representationen – och låta den betona avbildning 

snarare än beskrivning, syn snarare än tal.  

Detta förhållande gör ett heteromedialt perspektiv synnerligen relevant, eftersom det kastar 

ljus på det betydelseskapande som rotas i spänningen mellan mediers 

representationsmöjligheter. Märk väl att den horisontella positioneringen i Karl Oves 

resonemang ovan skiljer sig från Stendhals vertikala ”platonska idé” – vilken inte helt 

avskrivs i romanen utan fortsätter att gälla som intuitivt öppnande, dock endast momentant – 

som för att markera dels att det inte rör sig om en essentiell syn på i varje fall måleriets och 

litteraturens förmåga att representera, och dels möjligheten i att byta position och forcera 

modala hinder genom att anpassa sättet att skriva på. Sammantaget affirmeras textens 

heteromediala potential som någonting nödvändigt i den typ av realistiska poetik som Karl 

Ove är ute efter.79  

Målet med denna poetik är inte ett absolut närmande till verkligheten i form av dess 

minutiösa överensstämmelse med den empirska verkligheten. Den rena förnimmelsen 

problematiseras återkommande och ses inte sällan som värdetom: ”Når jeg var ute og gikk, 

som nå, ga det jeg så ingenting fra seg. Snøen var snø, trærne trær. Først når jeg så et bilde av 

snø eller av trær, fikk de mening” (MK2, 413).  Det är därför närmandet till verkligheten hos 

Karl Ove Knausgård sker i text som är oavbrutet på randen till livet. Man kan också formulera 

positionen som ”rommet mellom språket och verden”, en position som likafullt förblir en 

strävan, en strävan som Karl Ove bland annat förknippar med Friedrich Hölderlins poesi 

(MK6, 349). Det rör sig om ”[e]n verden uten språk” och därmed ”en verden uten kategorier, 

hver eneste ting, uansett hvor unnselig, trådte fram i sin egen rett” (MK6, 350). Bilden av 

trädet är central: ”En furu i den verdenen var ikke en ‘furu’, det var heller ikke et ‘tre’, det var 

et navnløst fenomen, noe some vokste opp fra bakken og som rørte seg i vinden når det 

blåste” (MK6, 350). I ytterligare en motivvariation är det ”[t]rærne som er, for å si det med 

Rilke, og vi som drar førbi det hele som vekslende trekkvind” (MK6, 173). Föreställningen 

                                                 
 

78 Elleström, ”The Modalities of Media”, s. 22. 
79 Med termen heteromedial potential syftar på jag en representations inneboende möjlighet att skapa betydelse 
genom att aktivt belysa och problematisera medierelationer, vilket till exempel sker när ett medium knyter an till 
modaliteter vanligtvis förknippade med andra kvalificerade media. Även om varje medium per definition förstås 
som heteromedialt, så utnyttjar inte varje medium potentialen att skapa betydelse utifrån sin egen aprioriska 
blandadhet.  
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handlar om människan i samklang med världen på ett friktionsfritt, närmast sensuellt vis: vi 

stannar inte för att kategorisera, vi talar inte och vi är oavbrutet ett och samma med världens 

rörelse.  

Det är ett mystiskt tillstånd som beskrivs. Men om konsten sällan eller aldrig når upp till 

detta, så antyder den i varje fall att spåren av denna ”blick” situerad mellan språket och 

världen kan intensifiera vår närvaro i den verklighet vi lever i till vardags. Detta återfinns i 

Min kamp i en fundamental mening:  

Så vi en bra film, virvlet den opp noe i oss og satte ting i bevegelse, for slik er det jo, verden er alltid den 
samme, det er måten vi betrakter den på, som forandrer seg. [...] Alt avhang av øyet som så. Så øyet vannet 
som var overalt i Tarkovskijs filmer, for eksempel, og som gjorde verdenen i dem til et slags terrarium, hvor 
alt sildret og rant, fløt og drev, hvor alle karakterer kunne forlate bildet og bare et bord med kaffekopper stå 
igjen, som langsom ble fylt av det fallende regnet, mot den intenst, nesten truende grønne vegetasjonen i 
bakgrunnen, ja, da ville øyet også kunne se det samme ville, eksistensielle dyp åpne seg i hverdagen. For vi 
var kjøtt og blod, sener og ben, rundt oss vokste planter og trær, surret insekter, fløy fugler, drev skyer, falt 
regn. Det blikket, som skjenket mening til verden, var hele tiden en mulighet, men ble nesten alltid valgt bort, 
i alle fall i livet vårt (MK2, 352f). 

Det handlar inte om konstens formalistiskt desautomatiserande förmåga, inte om (objektet) 

vatten sett från en radikalt annorlunda vinkel. Poängen är fenomenologisk och betonar 

vattnets rinnande, dess framträdelse och dess ögonblickliga försvinnande i det att det 

framträder – om försvinnande förstås inte bokstavligt utan som en vägran att förstelna vattnet 

till en bild, kategori eller symbol. Enligt det här synsättet syftar konstverket sålunda 

”egentligen inte [till att] visa något utan endast visa hur något kommer till synlighet eller hur 

något tar och får ton.”80 Karl Ove uttrycker en förhoppning om att konsten genom att belysa 

saker och tings framträdelsesätt ska kunna överföra ett speciellt sätt att uppleva livet utanför 

konsten, för ”verden er alltid den samme, det er måten vi betrakter den på, som forandrer seg” 

(MK2, 352).  

Jag vill understryka att detta är en preskriptiv tanke och inte en tanke om mediers 

aprioriska potential. Därför är det inte självklart att bilden alltid överträffar språkets 

möjligheter att gestalta verkligheten. Tvärtom finns en hel del exempel på uttryck för 

fotografiers statiska och slutna karaktär:   

  

                                                 
 

80 Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”Fenomenets blick” ”, i Att tänka i skisser. Essäer om bildens filosofi och 
filosofins bilder, Göteborg: Glänta, 2011, s. 67. 
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disse fotografiene representerer en slags hukommelse, er en slags minner, bare uten det ‘jeg’ minnene 
vanligvis utgår fra, og spørsmålet er selvfølgelig hva de betyr da. Jeg har sett utalige bilder fra den samme 
tiden av venners og kjæresters familier, og de er til forveksling like. De samme fargene, de samme klærne, de 
samme rommene, de samme gjøremålene. Men til disse bildene knytter jeg ingenting, de er i viss forstand 
meningsløse (MK3, 13).81 

Fotografierna är schematiska i åtminstone två viktiga avseenden. De utgör för det första 

endast en skissartad representation av en hågkomst – jämförbar är stödordets relation till det 

muntliga föredraget – och saknar därmed den förankring i minnet som krävs för att ett ”jag” 

ska bli tillräckligt påtagligt. För det andra är bilderna generaliseringar och inte prov – som 

man gärna tror om privata fotografier – på partikulära erfarenheter. ”Det er tiden vi tar bilde 

av, ikke menneskene i den, de lar sig ikke fange”, menar Karl Ove (MK, 13). Andra personers 

minnesfotografier är ”til forveksling like” hans egna, vilket gör dem till kännetecken för en 

generation, inte för individens enskilda erfarenheter.  

Vad som saknas i bilderna för att de skall återge ett ”liv” är igångsättandet av vad Edmund 

Husserl skulle kalla betraktarens ”estetiska medvetande”, vilket ”söker en förståelse av bilden 

som bild, av de estetiska ’produkter’ som framställer framställandet snarare än ett ’något’”.82 

Det är först när Karl Ove får syn på något estetiskt intressant som det schematiserade minnet 

kan levandegöras. I ett fotografi av katten Hvitepus bär denna ”en blå sløyfe rundt halsen” 

(MK3, 244) och frågan blir helt enkelt varför den gör det:  

Det må ha vært mamma. Hun gjorde slike ting, det vet jeg, men i disse månedene jeg har skrevet på dette, i 
den flommen av minner av hendelser og mennesker som har blitt vekket til live, er hun nesten helt og fullt 
fraværende, der er nesten som om hun ikke var der, ja, som om hun tilhører et av de falske minnene som man 
har fått gjennom det man har blitt fortalt og ikke gjennom det mar har opplevd (MK3, 244f).  

Det visar sig vara en återvändsgränd, Karl Oves mor blir inte särskilt mycket tydligare i 

minnet, men det bilden antyder igångsätter ett skeende utanför bildens egentliga semiotiska 

räckvidd. Man kan därför tala om fotografiet som ett som mycket försiktigt antyder sin egen 

konstverkskaraktär i det att det skildrar världens framträdande också utanför sina egna ramar; 

inte som referens, men som uppställande en värld obunden till bildens ramar.   

Konsten kan alltså förnya vår upplevelse av något (kanske alltför) bekant objekt. Men den 

kan också uppfinna själva upplevelsen: 

  

                                                 
 

81 Se även till exempel MK3, 244f. 
82 Sá Cavalcante Schuback, ”Om bild”, s. 77. 
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Det føltes som om vi befant oss i dypet av sommeren. Som om vi befant oss i et impresjonistisk maleri eller 
noe, for ingen hadde fanget den følelsen bedre enn impresjonistene, og spørsmålet var om det ikke egentlig 
var de som hadde skapt den. At den følelsen ikke fantes i verden før de, med sine tanker om farger, lys og 
skugge, og sine førsøk på å gjengi det bestemte øyeblikket, kom over den (MK6, 294). 

För Karl Ove handlar impressionismen (i förlängningen konsten i stort) om att ställa frågan: 

”hva er det å oppleve å se?”. Den ställs i kontrast till frågan om ”[h]va som er her” som 

föremål eller ”hva er det å se?” (MK6, 294). Samma fråga närmar sig själva kärnan i Min 

kamps egen poetik. Karl Ove själv konstaterar själv att ur hans ”tro på det intuitive som er så 

godt som blind” kan härledas en poetik, som handlar om att betona framträdelsen av rummet 

där tanken blir till (MK6, 171f). Med Heideggers ord kan man formulera idén mera rakt på 

sak: ”Att vara verk innebär: att uppställa en värld”.83 Konstverket bestäms sålunda som ett 

”ett i-verk-sättande (ins-Werk-Setzen) av det varandes sanning, och inte som en representation 

av ett i förväg givet föremål eller en produktion av en skönhet som skulle vara en rent estetisk 

natur och föremål för ett smakomdöme”.84 En värld ”uppställd” är inte det samma som en 

värld filtrerad, skisserad eller kategoriserad genom ett rationalistiskt filter – utan en värld som 

världar, ett rum (som Karl Ove säger) och en omedelbart given totalitet.   

2.5 Formell imitation 

När jag i det följande riktar mitt fokus mot Min kamps formella struktur, gör jag det med det 

ovan diskuterade i åtanke. De två formella aspekter som undersöks i det följande har del i det 

som skulle kunna kallas ett ”världsuppställande” eller ett i-verket-sättande. I förstone 

diskuterar jag prov på det Hans Lund kallat ”ikonisk projicering”, ett grepp som manar 

läsaren att förstå partier i den litterära texten enligt måleriets strukturella förutsättningar och 

som därmed betonar det gestaltades visuella karaktär. Därefter kommer jag att behandla 

textens anammande av rörliga bilders semiotiska och spatiotemporala kännetecken. Jag talar 

då om ”cinematisk projicering” och syftar på gestaltningens strukturella koppling till filmens 

framställandeförmåga. De två greppen skiljer sig från varandra på viktiga punkter, men 

gemensamt har de tonvikten vid visualitet, som tycks vara utgångspunkten för riktningen bort 

från språk och språkliga begrepp.  

                                                 
 

83 Heidegger, Konstverkets ursprung, s. 40. 
84 Sven-Olov Wallenstein, ”Efterord”, i Martin Heidegger, Konstverkets ursprung, Göteborg 2005, s. 116. ”Det 
varandes sanning” är likvärdigt, kan man säga, med Heideggers begrepp aletheia eller oförborgadhet, det vill 
säga själva ”avtäckandet av det varande”. Heidegger, Konstverkets ursprung, s. 59.  
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2.5.1 Ikonisk projicering 

Ikonisk projicering, som Hans Lund beskrivit fenomenet, går ut på att specifika skildringar i 

litterära (och andra slags) representationer framställs som om genom en materiell eller 

immateriell bildram i syfte att appellera till en visuell tolkningsattityd hos läsaren. Detta kan 

litterär text göra genom att markera ut, distansera och rama in det som skildras. För det för 

det första måste ”[l]itterära  texter som på ett eller annat sätt anknyter till den optiska bilden 

[…], om denna anknytning skall vara kommunikativ, använda markeringsord, antingen 

tydliga denoterande signaler eller signaler som mera indirekt fångar det bildmässiga i textens 

konnotationssfär.”85 Redan den första meningen i följande citat, ackompanjerad av själva 

styckets inbrott i middagsdialogen som omringar passagen, signalerar för läsaren styckets 

visuella, ”bildmässiga” karaktär: 

Jeg så på mormor. Hendene hennes skalv, og når hun skulle skjenke i, ristet kaffekjelen så kraftig opp og ned 
at det bare var med det største oppbud av vilje at hun klarte å få strålen ut fra tuten og ned i koppen uten å 
søle. Mamma så også på henne, og skulle til å reise seg, antageligvis for å ta over, da hun seg tilbake og 
isteden strakte hånden etter korgen med brødskiver. Det var en lidelse å se på, for det gikk så sakte, og rett 
som det var, havnet det kaffe på skålen, samtidig som det uhørte i at hun, et voksent menneske, ikke klarte en 
så enkel ting som å helle kaffe uten å søle, og det uvanlige i å se et menneske med hender som skalv uavbrutt, 
likesom av seg selv, gjorde at jeg fulgte bevegelsene hennes med stor interesse (MK3, 232f). 

Stycket ramas in på flera olika sätt: dels genom att synfältet krymps till endast mormodern 

(och modern) och dels att stycket ligger inskjutet i en dialog som fortskrider oberoende av 

Karl Oves iakttagelse. Dessutom markeras en paus, ett hack tidsmässigt,som möjliggör att 

även ögonblicket även i temporal mening isoleras, ramas in. Samtidigt upprätthålls 

betoningen på seende texten igenom med markeringarna ”Mamma så på henne”, ”Det var en 

lidelse å se på”, ”det uvanlige i å se ett menneske”, och ”jeg fulgte bevegelsene hennes med 

stor interesse”. I stycket markeras därtill det seddas distans i själva inramningen också av 

betraktarens attityd till mormodern, som framstår som främmande och fascinerande.  

Synen av mormodern framstår som ett intradiegetiskt urklipp med ”en annan ontologisk 

dimension än vad angränsande partier av den observerbara objektvärlden har”.86 Enligt Lund 

kan det ”fiktivt avgränsade partiet av verkligheten […] väcka en föreställning om bildkonst, 

det upplevs som ett kodat bildmeddelande, en artefakt som är mer eller mindre statisk i 

relation till omgivningens dynamiska karaktär.”87 Middagsscenens fortskridande träder undan 

till förmån för mormoderns minsta rörelser och företaganden, som laddas med en sorts 

                                                 
 

85 Lund, s. 37f. 
86 Ibid.,, s. 50. 
87 Ibid., s. 43. 
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betydelse som skapas i det inramade styckets motsättning till omgivande text. Styckets 

signaler och dess placering manar den som läser att förstå det efter en visuell tolkningsattityd, 

vilken naturligt nog framhäver det gestaltades ikoniska karaktär. Hur pass visuellt stycket är i 

förhållande till övrig text är svårt att mäta, men man kan hursomhelst säga att det rymmer en 

semiotisk riktning bort från symbol till ikon, från återgivande till avbildning.  

Ett delvis annat slags ikonisk projicering handlar om låta konstens slöja drapera 

verkligheten: 

Selv om snøen lå overalt og hvitt er en lett farge, var det ikke det lette som var framtredende i terrenget, for 
opp av snøen, som så følsamt reflekterer lyset fra himmelen, og alltid skinner, uansett hvor mørk den er, steg 
trestammene, og de var svarte og knortete, og over dem hang grenene, svarte også de, og filtret inn i 
hverandre på uendelig varierende måter. Svarte var fjellhengene, svarte var stubbene og vindfallene, svarte 
var steinsidene, svart var skogbunnen under de enorme granenes tak.  

Både det hvite og myke og det svarte og gapende var helt stille, begge deler var helt urørlig, og det var 
umulig ikke å tenke på hvor mye som var dødt av det vi hadde rundt oss, hvor liten del av alt som faktiskt 
levde, og hvor stor plass dette levende tok i oss. Det var derfor jeg gjerne skulle ha malt, så gjerne skulle ha 
hatt det talentet, for det var bare der at dette kunne uttrykkes (MK2, 412f). 

Som  vi redan tidigare sett affirmerar Karl Ove måleriet som konstform och i synnerhet 

impressionismens idéer ”om farger, lys og skugge” och dess ambition att ”gjengi det bestemte 

øyeblikket” (MK6, 294). Det som läsaren ställs inför i citatet ovan utgår ifrån den 

impressionistiska principen om att ”[o]bjects are related to one another less by virtue of their 

individual contoured wholeness than with regard to the light and color values they share.”88 

Skogslandskapet framträder ur en spänning mellan ljus och mörker: den vita snön och 

solljuset mot det ”svarte”, träden och terrängen. Först kommer ord som ”snøen” ”hvitt”, ”lett 

farge”, ”lyset fra himmelen” – sedan en uppräkning av föremål som rätt och slätt är ”svarte”. I 

denna ikoniska projicering ges läsaren inte en ”färdig” bild. Tvärtom betonar projiceringen 

passagens strukturella uppbyggnad, som alltså knyter an till måleriteknik. I högre grad än i 

den projicering som rörde mormodern, är poängen i landskapsprojiceringen en blick på själva 

bildens blivande, dess sätt att framträda och verka.  

Den impressionistiska poängen är att det sker ett slags isolerande av framträdandet, och 

inte i första hand ett denoterande till de föremål som framträder: 

                                                 
 

88 Keith Cohen, Film and Fiction. The Dynamics of Exchange, New Haven & London: Yale University Press 
1979, s. 23. 
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The impressionist perceives the effect of natural processes, but this effect goes no further than the perceptual 
field of the artist. It never becomes an affect; it is the mark made on his perceiving faculties – a mark that can 
be analyzed independently of the artist’s subjective reactions, however strong.89 

För Karl Oves del leder effekten förvisso till affekt: till tankarna om det levande och det döda 

i omgivningen och till ett slags insikt. Men det sker först i en förståelse av förnimmelsen. 

Framträdandet i sig själv förblir självständigt: som läsare kan vi beakta det utan Karl Oves 

koppling mellan dikotomierna ljus-mörker och levande-dött. Gestaltningen förblir ett 

framträdande av ljus och mörker i samspel. 

Med hjälp av Wolfs terminologi kan vi beteckna Min kamps strukturella anknytning till 

måleriet som en intermedial referens.”Intermedial reference does not give the impression of a 

medial hybridity of the signifiers, nor of a heterogeneity of the semiotic systems used, but 

rather of a medial and semiotic homogeneity and thus qualifies as ‘covert’ intracompositional 

intermediality.”90 Med detta sagt kan en specifik medieprodukt – begränsad av sin materiella 

modalitet som den med nödvändighet är – inte reproducera ”elements or structures of a 

different medial system through its own media-specific means; it can only evoke or imitate 

them. Consequently, an intermedial reference can only generate an illusion of another 

medium’s specific practices”.91 Med stöd både i Karl Oves representationsresonemang om 

särskilt det impressionistiska måleriet och i intrycket av dess närvaro, är det möjligt att 

försöka svara på vilken funktion den ikoniska projiceringen, förstådd som formell imitation av 

impressionistiska måleriprinciper, har i den litterära gestaltningen. Dess roll, menar jag, är att 

understryka effekten (illusionen) av framträdande och tilldragelse i det gestaltade. I centrum 

finns framställandet av det ögonblickliga intrycket (av världen).  En värld inom parentes är en 

värld i blivande, ett ögonblickets och nuets värld – en värld som subjektet upplever med 

följsamhet och inte i ordnande/förstelnande syften.  

2.5.2 Cinematisk projicering 

Ett annat sätt som representationens blivande kan sägas skönjas i formell mening är i de fall 

då den litterära texten anammar strukturella kännetecken typiska för rörliga bilder. Detta 

anammande inbegriper förvisso visualitet, för i likhet med den ikoniska projiceringen sker den 

cinematiska inom givna ramar och utifrån mer eller mindre tydliga markeringsord som 

                                                 
 

89 Cohen, s. 19. 
90 Werner Wolf, ”The Relevance of Mediality and Intermediality to Academic Studies of English Literature,” i 
red. Martin Heusser m.fl., Mediality/Intermediality, Tübingen 2008, s. 30. 
91 Rajewsky, s. 55. 
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betonar en visuell tolkningsattityd.  ”Det händelseförhopp som iakttas genom en sådan ram – 

motsvarande antingen den fyrkantiga projektionsytan på filmduken eller den ram som uppstår 

man betraktar den yttre verkligheten genom kamerans lins – får […] snarare karaktären av 

film än bild.”92  

Dessa inramade, intradiegetiska projiceringar kallar jag för enkla cinematiska 

projiceringar. Utöver dessa finns det jag skulle vilja se som en sammansatt cinematisk 

projicering. Denna är en syntes av flera enkla projiceringar och förbinder dessa på diegesens 

nivå, vilket betyder att den innefattar de enkla projiceringarna och att dess spatiotemporala 

proportioner skapas i relationerna mellan dem. Den sammansatta projiceringen saknar både 

markeringsord, tydlig distans och ”inramning”, förutom i den mening som läsaren upplever 

representationens närhet och gränser. Om de enkla projiceringarna är inom en ram, låt säga, 

bakom och framför Karl Ove, så omfattar den sammansatta snarare själva Karl Oves position 

och upplevelse.  

Det är på denna nivå som frågor om temporalitet och spatialitet blir särskilt relevanta inom 

ramen för den poetik som hittills tecknats. När jag i det följande talar om film, gör jag det inte 

alltid i termer av film som kvalificerat medium; på intermedial representationsnivå knyter Min 

kamp endast i undantagsfall an till filmkonsten.93 Jag intresserar mig snarare för filmens 

formspråk som ett slags kod ”för den tids- och rumsuppfattning som författaren vill 

gestalta.”94 Det innebär särskilt fokus på tidsliga begrepp, såsom simultanitet och presens, 

vilka i sin tur kan ge ledtrådar om rumsliga proportioner. Synnerligen intressant 

spatiotemporalt sett är sambandet mellan flera samtidiga cinematiska projiceringar, ett 

samband som frammanar intrycket av en rumslig helhet, en rumstotalitet i vilken Karl Ove är 

centrum. Sålunda är jag inte enbart intresserad av de intradiegetiska cinematiska projiceringar 

som förekommer utan även den effekt de ger upphov till i relation till varandra.  

När man talar om den formella anknytning till filmen som finns i Min kamp är det klokt att 

först ringa in de punkter som är gemensamma för perceptionen av litteratur och film.  Med 

Elleströms modalitetsmodell i åtanke kan man peka ut flera gemensamma nämnare både vad 

gäller de  sensoriska och spatiotemporala modaliteterna: de framträder ”visually on flat 

surfaces, they are spatially arranged, and, when decoded, they both unfold temporally.” Inte 

heller bör man glömma den semiotiska aspekten: ”While it is true that novels are always 

                                                 
 

92 Ohlsson, s. 58. 
93 Se till exempel MK2, 352. 
94 Ohlsson, s. 45. 
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dominated by verbal, conventional signs, that does not exclude the presence of iconic 

meaning-making of a kind other than what is produced by ‘moving photographic images.’”95 

Litterär fiktion har, enligt Eli Rozik, en inneboende förmåga att skapa fiktiva världar tack vare 

”the evocative power of words.”96 Därmed tonas språkets symboliska karaktär (som hinder) 

ned till förmån för dess ikonicitet, som jag i likhet med Roziks förstår som ”imagistic 

thinking”.97 Även Bruhn betonar att ikonicitetstankens nytta och potential, ”fremfor alt i 

modsætning til den udbredte forestilling, der går ud på, at litteraturens sproglige tegn 

udelukkende kommunikerer ved hjælp af arbitrære tegn [...] Al sproglig kommunikation har et 

element af visuel ikonicitet, altså lighedsdannelse, i sig.”98 

Man kan formulera detta på ett delvis annat sätt och tala om den litterära textens skapande 

av mentala bilder, vilka är helt grundläggande för den kontinuerliga förståelsen av texten 

under läsningens gång. ”It can be argued that one of the most potent and an affective mode of 

language processing that relies on the construction of mental imagery is the reading of 

literature.”99 Det mentala bildspråket i litteraturen bör förvisso skiljas från filmmediets reella 

bildspråk, men bildspråkstyperna aktiverar i stor utsträckning samma neurologiska processer i 

syncentrum, den del av hjärnan ”dit synbanan leder nervimpulser från ögats näthinna och där 

synintrycken blir medvetandegjorda”.100 Mentala bilder anses vanligen mindre ”verkliga” än 

empiriska, vilket beror på att om de senare är fasta och verifierbara, så är de förra vaga och 

undflyende.101 En annan skillnad är att empiriska bilder grundar sig på stimuli ”from the 

outside world”, medan mentala bilder hämtas från erfarenheter i långtidsminnet. När vi läser, 

ser vi därför aldrig något ”nytt” utan alltid något som vi tidigare sett, även om det må vara en 

kombination av flera olika synerfarenheter.102 Det är av den anledningen som jag själv när jag 

läser till exempel beskrivningarna av Karl Oves barndomshem ser framför mig huset där en 

gammal barndomsvän bodde. Det är också därför min inre filmvisning skiljer sig från andra 

Knausgård-läsares. Det subjektivistiska draget i dessa snarast unika mentala föreställningar 

                                                 
 

95 Elleström, ”Adaptation within the Field of Media Transformations”. 
96 Eli Rozik, ”Medium Translations between Fictional Arts”, i Changing Borders. Contemporary Positions in 
Intermediality, red. Jens Arvidson, Mikael Askander, Jørgen Bruhn & Heidrun Führer, Lund: Intermedia Studies 
Press 2007, s. 396. 
97 Rozik, ”Medium Translations between Fictional Arts”, s. 398. 
98 Bruhn, ”Medialitetsbevidst litteraturanalyse.” 
99 Burke, Literary Reading, Cognition and Emotion, s. 33. 
100 ”Syncentrum”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/syncentrum (2012-05-10). Burke gör en distinktion 
mellan ”real” och ”mental imagery”. Burke, s. 59.  
101 Burke, s. 62. 
102 Ibid., s. 59. 
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under läsakten leder till att varje försök att explicera föreställningarna får ett skimmer av 

vaghet och osäkerhet. Den mentala bilden är emellertid en faktor att räkna med i det 

kontinuerliga betydelsesskapande som sker under läsningen och den hjälper oss att förstå 

ikonicitetstanken på ett sätt som underlättar jämförelse med filmmediet.  

Det kanske mest kända filmiska greppet i litteraturen – för att nu vända blicken mot 

filmiska spår i Min kamp – är ”the camera eye style”, som innebär ”passages of neutral, 

Hemingwayesque detail in novels that approach the condition of cinema”.103 Det ”neutrala” 

och kalla kameraperspektivet uppehåller sig vid gestalters konkreta och fysiska göranden och 

försöker så långt det är möjligt att bortse – annat än antydningsvis – från deras inre 

känslospel, vilket ju annars framhålls som kännetecknande för litterär fiktion. I följande 

passage befinner sig Karl Ove på Stockholms centralstation, där han försöker få tiden att gå:  

Jeg løftet den halvrullede sigaretten opp mot leppene og slikket på limet, presset det ned med tomlene slik at 
det festet seg mot papiret, knep av den løse tobakken i begge ender og slapp det ned på pakkens glinsende 
hvite innside, rettet opp fliken litt slik at det rutsjet ned i den lysebrune, tett sammenfiltrede tobakksbunken, 
lukket pakken, la den ned i lommen på frakken som hang over stolen, stakk sigaretten i munnen og tente den 
med flammen som stod gul og skjelvende opp fra lighterhodet (MK2, 148). 

Thomas Leitch uppmärksammar vad han menar vara en av de mest kända kamerascenerna i 

litteraturen, ur romanen The Maltese Falcon (1930) skriven av Dashiell Hammett. Det kan 

vara värt att citera den, eftersom den nära nog är identisk med Knausgårds: 

Spade’s thick fingers made a cigarette with deliberate care, sifting a measured quantity of tan flakes down 
into curved paper, spreading the flakes so that they lay equal at the ends with a slight depression in the 
middle, thumbs rolling the paper’s inner edge down and up under the outer edge as forefingers pressed it 
over, thumbs and fingers sliding to the paper cylinder’s ends to hold it even while tongue licked the flap, left 
forefinger and thumb pinching their end while right forefinger and thumb smoothed the damp seam, right 
forefinger and thumb twisting their end and lifting the other to Spade’s mouth.104  

Jag ska inte gå närmare in på vilka funktioner Knausgårds kameraöga kan tänkas ha i det här 

fallet, utan vill främst understryka det påtagliga formella inflytande som filmmediet har på 

Min kamp även i mer traditionella ”filmiskt-litterära” termer. I båda dessa exempel saknas 

självklara markeringsord som signalerar att läsaren bör avkoda texten enligt filmiska 

principer. Därför är, vilket Ohlsson påtalar, ”identifieringen av filmiska berättarstrukturer […]   

beroende av läsarens större eller mindre kännedom om film och filmiska uttryckssätt.”105 

Oavsett spår av filmmediet i övrigt, lägger Knausgårds passage stark betoning på 

                                                 
 

103 Thomas Leitch, ”Twelve Fallacies in Contemporary Adaption Theory”, i Criticism. årg. 45, 2003:2, s. 151. 
104 Dashiell Hammett, Complete Novels, New York: Library of America, 1999, s. 398 cit. i Leitch, s. 151f. 
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gestaltningens visuella karaktär genom att låta ”kameran” gå så nära inpå det gestaltade som 

möjligt. Vad man också kan lägga märke till är närbildens strängt regelbundna rytm – ritad 

efter kommatering såväl som meningsbyggnad – som utgör gränserna för passagens temporala 

dimension.    

Temporalitet är en av knutpunkterna där jämförelsen mellan rörliga bilder och litterär text 

är som mest angelägen. Både litteratur och film är visserligen sekventiella medier (de avkodas 

i tid), men de har olika förutsättningar när det gäller att framställa temporala proportioner. Ur 

det perspektivet är fenomenet simultanitet särskilt öppnande för de passager i Min kamp som 

jag skall titta närmare på nedan. Keith Cohen pekar ut detta mediala fenomen som en viktig 

aspekt av det formella inflytande som filmen historiskt sett haft på litteraturen. Simultanitet, 

eller samtidighet, innebär att en enskild gestaltning skildrar ”two separate points in space at a 

single instant of time.”106 När det gäller simultanitet har, vilket Cohen påpekar, litteraturen 

oddsen mot sig på grund av sin strängt sekventiella karaktär. För hur skulle man kunna läsa 

två skeenden samtidigt? Filmen å andra sidan har fördelen att kunna presentera ”an image that 

is plastic, mobile, and perceivable at a glance. Consequently, a single shot can conglomerate 

two or more separate action actions taking place at the same time.”107 Varför samtidighet kan 

sägas vara beslagtagen av (eller förknippad med) filmmediet beror på lättheten med vilken 

filmen visar två eller flera samtidiga skeenden. I jämförelse skapar den litterära texten 

effekten av samtidighet med större svårighet, eftersom denna effekt måste läggas ut (på 

boksidan) sekventiellt. Den i språket nödtvungna ordningsföljden, ”which analyses 

discontinuous elements and brings them into view one after the other, traverses the space 

offered by representation to the mind’s eye.”108 Effekten av simultanitet är på intet sätt 

omöjlig i litterär text, men behöver underbyggas på ett sätt som för ljuset bort från språkets 

inneboende sekventiella karaktär.  

Effekten av samtidighet som påminner om den potential som ryms i filmmediet är synlig i 

följande passage, som skildrar ett enkelt telefonsamtal.   
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Jeg reiste meg, gikk ned til telefonen, løftet av røret og slo alle sifrene bortsett fra det siste. Så ut av vinduet. 
To svarte fugler holdt på i busken på den andre siden av oppkjørelsen, nappet etter de små røde bærene som 
vokste der. Mefisto stod og kikket på dem med lave ben og en hale som slo fram og tilbake. 

Jeg slo det siste nummeret.  
– Ja hallo? sa faren. 
[...] 
– Hei, det er Karl Ove, sa jeg. – Er Hanne inne, eller? 
– Vent litt, du, så skal jeg se. 
Jeg hørte skrittene hans forsvinne ned trappen og så Mefisto smyge seg nærmere de to fuglene, som helt 

uaffisert fortsatte å nappe etter bæene med sine små hoderykk. Så lød det noen lette skritt, og jeg visste at det 
var Hanne, og hjertet mitt bankete fortere. 

Hei! sa hun. – Så pussig at du ringer. Jeg tenkte nettopp på deg! 
– Hva tenkte du, da? sa jeg (MK4, 183) 

Tiden ”stannar” ögonblickligt upp innan den sista siffran slås. Den distansering som pausen 

innebär tillsammans med den visuella markören ”Så ut av vinduet” samt fönsterkarmens 

inramning gör att man kan tala om en enkel projicering som etablerar passagens första 

skeende. Samtidigt som detta första skeende utvecklar sig, avbryts det av ett andra skeende, 

nämligen Karl Oves telefonssamtal till ungdomskärleken Hanne. Det är ingalunda någon 

slump att det första skeendet avbryts när det är som mest ”spännande”: katten Mefisto ska 

precis till att ta ett avgörande skutt mot fåglarna. Detta är ett sätt att låta skeendet hänga i 

luften och samtidigt göra det möjligt att återuppta inom kort, vilket ju också sker när Karl Ove 

får vänta några sekunder på att Hanne ska komma till telefonen och så på nytt tittar ut genom 

fönstret. Vid det här laget är vi inte bara tillbaka till kattens jakt – i detta första skeende har nu 

dessutom det andra vävts in: ”Jeg hørte skrittene hans forsvinne ned trappen og så Mefisto 

smyge…”. Medan Hannes far går ned för trappan, ser Karl Ove kattens jakt. Kort därpå hör 

han på nytt (fast nu Hannes) steg i trappan.  

Effekten av simultanitet som skapas ryms inom den modalitet som Elleström kallar den 

spatiotemporala. Den består av två modi: virtuell tid, eller ”time as an interpretive aspect of 

what the medium represents” och virtuellt rum,  som täcker ”the effects of media that are not 

three-dimensionally spatial on the level of the material interface but that nevertheless receive 

a spatial character of depth in the perception and interpretation.”109 I vår perception och 

tolkning av en representation ordnas det som sker inom representationen efter spatiala och 

temporala mått, vilka är nödvändiga för att representationen överhuvudtaget ska vara 

begriplig: ”Den information som når våra sinnen utgör inte i sig själva systematiskt ordnade 

                                                 
 

109 Elleström, ”The Modalities of Media”, s. 21, 20. Elleström delar in mediets temporalitet i tre kategorier: ”time 
as a trait of the interface of the medium (the material modality considered through the spatiotemporal modality), 
time as a necessary condition of all perception and time as an interpretive aspect of what the medium represents 
(virtual time).” I denna uppsats uppehåller jag mig uteslutande på illusionens nivå och är därför mest intresserad 
av den virtuella tidens funktion. 
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mönster som speglar verkligheten, utan består snarare av en samling mer eller mindre separata 

signaler som hjärnan, på grundval av nedärvd förmåga och tillägnad erfarenhet, sätter 

samman till begripliga helheter; informationen blir meningsfull genom att erhålla form.”110 

Representationens spatiotemporala proportioner härleds i det här fallet ur korrelationen 

mellan flera cinematiska projiceringar. 

Virtuell tid och virtuellt rum står i ett reciprokt förhållande, det ena konceptet är bundet till 

det andra (samtidigt som de främjar varandra). Eller sagt på ett annat sätt: för att greppa 

representationens tidslighet, krävs att man fattar dess rumslighet och vice versa. Filmmediets 

historiska inflytande på litteraturen kan synliggöra relationen: ”the cinematic experience 

included, among its most significant effects for the novelists, a spatial configuration of the 

flow of time”.111 Vävningen av tid (skeenden) i Min kamp har alltså allt att göra med rummen 

i vilka dessa skeenden utspelar sig och det är nog riktigt att säga att Min kamps virtuella tid 

och rum ges spatiotemporala proportioner som liknar filmmediets. Framför allt är det 

korrelationen mellan tid och rum – där det ena ger det andra – som styrker det:  ”Filmic space 

and time are synthesized with one another, each losing any absolute claim to independence or 

integrality: each is experienced no longer separately but in terms of the other.”112 

Vad som gör att man kan förstå Hannes hem som en enkel cinematisk projicering är att 

detta hem, även om ledtrådarna är få, ges både visuella, spatiala och temporala former. 

Ledtrådarna är auditiva, där framför allt den hörbara trappan som man går upp och ned är en 

viktig detalj, då den låter oss veta att även där (i Hannes hem) sker någonting bundet av 

samma tid som här. Hanne dyker inte bara plötsligt upp i luren utan signalerar sin ankomst 

med ljud som hörs samtidigt som katten Mefisto ses jaga fåglar. Här blir Hannes hem som 

enkel projicering en del av en sammansatt: Karl Oves uppmärksamhet är inte antingen riktad 

mot skeendet utomhus eller skeendet hos Hanne, utan mot bäggedera samtidigt.  

Perceptuellt sett är detta något som signalerar en komplex totalitet eller sammansatthet. 

Flera gånger under tiden jag själv funderar på relationerna mellan tid och rum i Karl Oves 

värld, slår det mig att inte heller min egen uppmärksamhet riktas enbart – även om det hade 

varit optimalt – mot skrivandet av denna uppsats. Då och då hör jag fåglar antingen kvittra 

eller skräna, någon som hastar genom husporten eller ett badkar i en grannlägenhet som sakta 

                                                 
 

110 Lars Elleström, ”Ikonicitet. Visuella, auditiva och kognitiva tecken i litteratur och andra medier”, TFL, 
2008:1, s. 62. 
111 Cohen, s. 208. 
112 Ibid., s. 65. 



 

41 
 
 

fylls av vatten. Jag hör inte bara ljud utan projicerar omedvetet även händelser som jag 

förväntar mig vara kopplade till dessa ljud. Om jag ägnar dem bara något ögonblick, så kan 

jag mycket väl föreställa mig en serie bilder. På samma sätt befinner sig Karl Ove i en 

skärningspunkt mellan flera cinematiska projiceringar. Detta är en poäng sett både ur 

fenomenologisk och ur heteromedial synvinkel, då textstycket ovan på samma gång sätter ljus 

på Karl Oves komplexa upplevelse som sådan och kräver uppmärksamhet mot de mediala 

funktioner som är delaktiga i upplevelsens framställande.  

Att romanen tydligt fokuserar på effektens processer är något man kan se även i följande 

passage.   

Jeg løftet litt på hodet slik at ørene ikke skulle berøre noe, og holdt pusten. Etter noen sekunder hørte jeg en 
lyd ute fra hagen. En lyd så høy og lys at jag først ikke hadde oppfattet den, men som i samme øyeblikk jeg 
la merke til den, forekom meg forferdelig. 

  Iiiii-iiiii-iiiiiii-iiiiii. Iiiiiiii-iiiii-iiiiiii. Iiiiiii.  
Jeg satte meg opp på kne i sengen, dro gardinen til side og kikket ut av vinduet. Plenen var badet i et svakt 
lys: månen stod full over huset. Et vindkast fikk det til å se ut som om gresset fór bortover. En hvit plastpose 
som hadde haket seg fast i enden av hekken, blafret, og jeg tenkte at en som ikke visste at det fantes vind, 
ville ha trodd at det var posen selv som beveget på seg (MK3, 49). 

Redan från början signaleras fokus på perceptionen som process: Karl Ove (här är han knappt 

tio år gammal) håller andan och lyfter huvudet från kudden för ”at ørene ikke skulle berøre 

noe” och på så vis grumla eventuella intryck. Det onomatopoetiska ljudet, som snart visar sig 

vara pip från en jagad mus nedanför sovrumsfönstret, är visserligen typografiskt en barriär, 

bryter igenom rumsgränserna och får Karl Ove att titta ut genom fönstret. Passagen fortsätter 

med att musens pip hörs på nytt, varpå Karl Oves mor hörs från badrummet bakom honom 

samtidigt som han ser att musen är fångad i en katts grymma lek. Mellan rummen (med 

badrummet bakom och trädgården framför sig) finns Karl Ove, som inte kan värja sig de 

auditiva och visuella sinnesintrycken från respektive rum.   

På badet suste det i sisternen. Katten bråsnudde og kikket mot musen, som lå like stille. Vannstrålen fra 
springen sprutet mot porselenet i vasken. Katten hoppet ned fra muren, gikk ut i veien og la seg ned som en 
lite løve. Akkurat idet mamma trykket ned håndtaket på døren och åpnet den, gikk det en rykning gjennom 
musen, som om lyden hadde utløst en impuls i den, og i neste øyeblikk var den på ny på desperat flukt fra 
katten, som tydeligvis også hade regnet med denne muligheten, siden den bare brukte brøkdelen av et sekund 
på å omstille seg fra hvile til jakt (MK3, 50f). 

Accepterar man att den formella strukturen i stycket baseras på typiskt cinematiska 

spatiotemporala proportioner (med simultanitet som det mest tillförlitliga ankaret), ligger det 

nära tillhands att se också en annan temporal effekt, nämligen intrycket av att skeendena 

tilldrar sig i presens, i ett nu. ”Each shot in a movie seems to be given in the present tense: in 

spite of the effects of flashbacks and jumps forward in time, it is inscribed in a here and now 
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that seems capable of being brought back at a moment’s notice.”113 Om stillbilden säger 

någonting om ”what has been there”, så betonar rörliga bilder snarare ”what is becoming 

here”.114 Detta nu är en effekt understödd av den plötsliga växling som här sker mellan 

skeenden och rum och som man med Ohlsson kan kalla för ”parallell-klippning”, alltså ett sätt 

för författaren att ”skapa intryck av simultanitet” med hjälp av ”två eller flera händelseförlopp 

som utspelar sig samtidigt men på olika platser.”115 Precis som rummet där Karl Ove befinner 

sig avtecknar sig mellan andra rum, så skönjs hans temporala varande mittemellan två intimt 

vävda skeenden. Hans upplevande som ett eget (tredje) skeende kan alltså förstås som en 

skärningspunkt mellan de två andra, även i termer av tid.  

Parallellklippningens plötslighet avslöjar ytterligare en spatiotemporal omständighet, som 

består i vad man skulle kunna kalla spontaniteten i Karl Oves sinnesintryck och som kan 

kopplas till filmmediets visuellt och auditivt rikliga sätt att skildra situationer.  Den totala 

detaljrikedom som finns i varje enstaka bild i en film kan omöjligen uppfattas av betraktaren, 

som helt enkelt inte hinner med på grund av det snabba narrativa framskridandet som mediet 

kräver.116 I det citerade stycket ovan sker närmast en perceptuell överladdning: intrycken 

kommer så pass snabbt och spontant att de varken hinner ordnas eller göras översiktbara av 

Karl Ove själv. Det får som effekt att det som gestaltas inte framträder som Karl Oves 

strukturerade återberättelse av det han upplevt utan som en intuitiv upplevelse  i realtid och 

utan något rationellt ordnande filter. I texten etableras och betonas således en konvention som 

säger att det litterära språk som tekniskt sett är seriellt återgivande (skeendena sker i strikt 

följd) bör uppfattas som fångande en synkronisk helhet.117 Snabbheten i växlingen mellan de 

sekventiella delarna tillåter endast knapp uppmärksamhet mot de åtskilda skeendena, av vilket 

följer att ett slags spontant ”helhetsintryck” befästs i större utsträckning.  

Precis som i tidigare exempel fungerar Karl Oves rumsliga position som en skärningspunkt 

mellan två enkla cinematiska projiceringar. Och även här är den ena projiceringen visuell 

medan den andra är rotad auditivt, som för att betona gestaltningens synestetiska prägel. I 

vissa scener förekommer dessutom andra sinnesintryck än synliga och hörbara. I följande citat 

är även lukten en ingrediens:  

                                                 
 

113 Cohen, s. 66. 
114 Ibid., s. 68. 
115 Ohlsson, s. 59. 
116 Seymour Chatman, ”What Novels Can Do That Films Can't (And Vice Versa)”, i Critical Inquiry, årg. 7, 
1980:1, s. 126. 
117 Cohen, s. 143. 
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Ute i stuen flyttet pappa seg i stolen. Det raslet såvidt i en fyrstikkeske; øyeblikket etter lød det korte ritsjet 
fra svovelhodet som ble dradd over ripeflaten, og den revnende lydan da det ble antent, som likesom falt inn i 
den etterfølgende flammens stillhet. Da sigarettlukten noen sekunder senere kom sivende inn på kjøkkenet, 
bøyde Yngve seg fram og åpnet vinduet så still han kunne. Lydene som drev inn fra mørket utenfor, forandret 
hele stemningen i kjøkkenet. Plutselig var det en del av landskapet utenfor. Vi sitter som på en hylle, tenkte 
jeg. Tanken fikk hårene på underarmene til å stritte. Vinden steg med et sus gjennom skogen, skylte raslende 
inn over buskene og trærne på plenen under oss. Borte fra krysset lød stemmene til de ungene som fortsatt 
hang over syklene og pratet. I bakken opp mot broen skiftet en motorsykkel gir. Og fjernt, likesom hevet over 
alt annet, lå duren fra en båt som var på vei inn fra sundet (MK1, 22). 

De olika sinnesintrycken ingår i en kedja: Karl Ove hör först en tändsticka som tänds (i ett 

annat rum), varpå den associerade ”sigarettlukten noen sekunder senere kom sivende in på 

kjøkkenet”. Det sätter så spår i brodern Yngves kropp som öppnar fönstret, vilket i sin tur 

etablerar kontakt med utifrån kommande ljudintryck. Till skillnad från ovan givna exempel på 

parallellklippning, samspelar rummen via tobaksdoften som fungerar som ett slags röd tråd 

genom rummen. Doften har därför en viktig funktion, men den underordnas på ett tydligt sätt 

framför allt gentemot synen. Även ljuden utifrån ”omvandlas” till visuella gestaltningar: 

barnen som hörs pratar inte bara utan de hänger över sina cyklar och pratar. I det strukturella 

ordnandet av gestaltningen dominerar ljud- och (framför allt) synintryck över i det här fallet 

doftintryck, vilket påminner om filmmediets sätt att ordna andra sinnesintryck än syn- och 

hörbara. Betoningen på synen och hörseln i Min kamps passager av den här typen är ett tecken 

på att vad som eftersträvas är en effekt av filmens sensoriska modalitet: ”Cinema since the 

silent era has been an audio-visual medium that depends on engaging exactly two of its 

audience’s five senses as if they were sufficient to constitute the sensory envelope of an entire 

world.”118  

Effekterna av dessa intryck tillsammans med de intrikata spatiotemporala relationerna, 

såsom dessa ges i Min kamp, räcker för att man ska kunna tala om en ”uppställd” värld enligt 

de preskriptiva resonemang som först i verket självt. Både den ikoniska projiceringen och i 

synnerhet den sammansatta cinematiska ger oss en värld situerad mellan de intryck den avger 

och det schema vi skapar för att förstå dessa intryck. Det är inte Karl Ove som person (hans 

specifika sätt att reagera) som skönjs i de blixtsnabba och frekventa växlingarna mellan 

sinnesintryck från olika håll och kanter; det är snarast hans sätt att finnas till på, hans sätt att 

                                                 
 

118 Leitch, ”Twelve Fallacies in Contemporary Adaption Theory”, s. 153. I sin analys av filmiska kvaliteter i 
Bruno K. Öijers lyrik talar Mikael Askander om ”en visualitetens dominerande ställning vad gäller registrerandet 
av sinnesintryck och gestaltandet av omvärldens framträdelseformer”. Mikael Askander, ”Diktaren i 
medieåldern. Om relationen mellan film och lyrik i Bruno K. Öijers verk”, i Kulturstudier i Sverige [Elektronisk 
resurs]: nationell forskarkonferens, 13-15 juni, 2005, Norrköping. red. Bodil Axelsson & Johan Fornäs, 
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2005, http://www.ep.liu.se/ecp/015/, s. 111. 
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intuitivt ordna sina intryck och hans sätt uppleva världens ”världande”, av vilket han är en 

oundgänglig del. 

2.6 Fönstret emellan 

Jag har i resonemangen ovan om ikonisk och cinematisk projicering endast antytt ett viktigt 

motiv, som har en hel del att göra med Min kamps poetik. Det gäller fönstermotivet, som 

återfinns i den unga Karl Oves betraktelse av en katt och råtta-lek, i hans telefonsamtal med 

sin ungdomskärlek, men också i köksscenen tillsammans med brodern Yngve. Helt visst har 

fönstret som motiv en funktion i romanens påtagligt visuellt och i övrigt cinematiskt 

strukturerade passager, men det spelar roll även roll för de estetiska resonemang som härletts i 

denna uppsats.  

Beroende på vilken motivvariation man har framför sig kan man se fönstrets gränskaraktär 

på en rad olika sätt. Jag skulle vilja ta fasta på det Karl Ove som pojke tyst konstaterar när 

hans bror försiktigt öppnar köksfönstret och släpper in världen: ”Vi sitter som på en hylle” 

(MK1, 22). Fönstret innebär här en särskild sorts gräns mycket olik den gängse gränstermens 

barriärande konnotationer:  

I vinduet er man nok inde, men med udsigt; hverken inde eller ude, både inde og ude [---] Vinduet kan 
lukkes, så den urolige verden udenfor stænges ude; og vindduet kan lukke op som en flugtmulighed. 
Fremforalt er mennesket i det åbne vindue nok fast i dagligstuen, men i stadig forbindelse med solen og 
stjernehimmelen.119 

Mest påtagligt med fönstret är dess uttryck för ambivalens. Både inne och ute, men ändå 

varken eller. Fönstret kan, enligt Bruhn, Gjelsvik och Thune, på samma gång utgöra en 

obstruktion, en sorts transparens och en passage.120  De talar även om fönstret som tröskel i 

fenomenologisk mening, vilket förefaller mig vara det mest riktiga konceptet för 

fönstermotivet i Min kamp: ”the human mind […] living not ‘inside’ the body or the mind, or 

‘outside’, but on the borders or, to use the term we are interested in here, on the threshold.”121 

Som jag har visat är den grundläggande poängen i Min kamps fenomenologiska poetik 

överskridandet av motsättningen mellan upplevelsen av världen tillhanden och förhanden. 

Detta överskridande innebär inte en upplösning av polerna utan bör helst förstås som en 

                                                 
 

119 Toril Gad & Bodil Gad, Vinduet. Et biedermeiermotiv, København: Gad 1976 cit. Lund, s. 58. 
120 Jørgen Bruhn, Anne Gjelsvik & Henriette Thune, ”Parallel worlds of possible meetings in Let The Right One 
In”, i Word and Image, årg. 27, 2011:1, s. 9. I sin analys av Johan Ajvide Lindqvists roman Låt den rätte komma 
in markerar artikelförfattarna även ut fönstrets reflekterande funktion, vilken dock inte är aktuell för mina 
resonemang.  
121 Bruhn, Gjelsvik & Thune, s. 10. 
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spänning mellan dessa två olika varaarter, som ett dynamiskt mellanläge, en tröskel, vilken 

både rymmer intellektuell distans till världen och instinktiv (omedveten) direktkontakt med 

densamma. I metaforisk mening fyller fönstret en liknande funktion som (det heideggerska) 

konstverket: ett slags uppskov där den omedvetna kontakten med världen tillåts framträda för 

intellektet i ”ursprunglig” eller primär bemärkelse.  

Vidare relaterar fönstret som motiv till motivet inne-ute, vilket är framträdande till 

exempel i samband med att Karl Ove får syn på Jesusbilden i sitt arbetsrum. Gnagande, 

upprörande och destabiliserande som bilden är, tvingar den honom ut i fundamental 

bemärkelse:  

Jeg gikk ut med koppen i hånden. Et svakt ubehag ved å se den her kom fram i meg, koppen hörte til inne, 
ikke ute; ute fikk den noe nakent og blottstilt over seg, og i det jeg krysset veien, bestemte jeg meg for å 
kjøpe en kaffe på 7-Eleven morgonen etter, og bruke den koppen, av papp, beregnet på utebruk, fra da av 
(MK1, 191).  

Toril Moi läser, som vi sett, motivet inne-ute i romanen som en psykologisk konflikt mellan 

skam och öppenhet,122 för Arne Melberg innebär det på ett liknande sätt att Knausgård 

”forlater fiksjonen og snakker åpent om seg selv og sine nærmeste”.123 Inom de ramar som 

denna uppsats huvudsakligen har rört sig i handlar motsättningen snarare om å ena sidan 

konstnärens trygga isolering varifrån världens ses som förklarad utifrån förhandenkategorier 

(inne), och å andra sidan världens överväldigande komplexitet som i själva verket flyr undan 

teoretiska bestämningar (ute). 

Inte heller bör fönstrets mediala kvalitet förbises om man vill förstå den jämkning eller 

balans mellan två tillstånd (förhanden/inne och tillhanden/ute) som fönstret implicerar: det 

släpper in världens komplexitet samtidigt som Karl Ove via det tvärtom målar världen i 

konstens färger.124  

Fönstret tjänar som ett emblem för en poetik som i denna studie skådats från två olika 

synvinklar, den fenomenologiska och den heteromediala. Medan jag använt mig av 

                                                 
 

122 Moi, ”Skam og åpenhet”. 
123 Arne Melberg, ”Vi mangler ord”, övers. Unni Wenche Grønvold, Aftenposten, 15 januari 2010. Även i 
romanen uttrycks motsättningens stora betydelse, se till exempel: ”helt fra jeg var liten hadde jeg vært fascinert 
av forholdet mellom inne og ute, når det som skulle være inne, var ute, og omvendt. Et av de mest hypnotiske 
minnene jeg hadde var den gangen jeg og Geir hadde kommet over en kjeller i et halvferdig hus som var full av 
vann. Ikke bare det, noe gulv fantes ikke, så vi stod på en liten fjellnabb omgitt av vann, inne!” (MK5, 192). 
124 Fönstrets kreativa betydelse blir än tydligare när det lyser med sin frånvaro: ”Jeg satte spisebordet inntil den 
ene veggen som ikke hade noe vindu, la bunken med papirer på den ene siden, bunken med kassetter på den 
andre, og satte meg ned. Men jeg kunne ikke skrive. Den tomheten jeg første gang hadde merket på øya utenfor 
Antiparos, vendte tilbake, jeg kjente den igjen, nøyaktig slik hadde det vært. Verden var tom, eller ingenting, et 
bilde, og jeg var tom” (MK5, 20. Min kursivering).  
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fenomenologiska resonemang i syfte att skissera Min kamps inre logik på ett grundläggande 

konstfilosofiskt plan, har jag inom den heteromediala ramen sökt denna inre logik ”i-verket”, i 

dess mediala funktioner. De båda perspektiven när varandra, men är också strängt bundna till 

varandra: den estetiska poängen som säger att ett konstverk ska gestalta sanning genom 

blivande, där världen framträder snarare än återges, kräver att verket vari denna poäng 

återfinns faktiskt uppvisar detta (försök till) blivande. I annat fall skulle den filosofiska 

poängen vara underminerad, eftersom förståelsen av skildringen, enligt Heidegger, måste bort 

från ”de invanda utläggningarnas övergrepp”, vilket undviks ”om vi helt enkelt beskriver ett 

don [i världen, FB] utan en filosofisk teori”.125 Som vi redan sett menar han: ”Att vara verk 

innebär: att uppställa en värld”.126 Och de mediala processerna, å andra sidan, som är tänkta 

att sätta igång detta skeende, är, om de ska bli fullt begripliga, beroende av att det finns en 

underliggande sammansatt struktur, det vill säga konstverkets samlade premisser för det 

”sättande-i-verket” som är det egentliga medlet för målet att uppställa en värld. Det handlar 

således inte om en samling filosofiska idéer som exemplifieras med hjälp av mediala 

funktioner utan om två nödvändiga sidor av samma poetik.   

3 Sammanfattning   

De läsningar som hittills gjorts av Karl Ove Knausgårds Min kamp har till stor del varit 

orienterade mot huruvida (eller hur väl) romanen lyckas referera till författarens privata liv. 

Denna uppsats har diskuterat verklighetsproblematiken i Min kamp genom att i romanen följa 

explicita resonemang och formella strukturer som talar för ett helt annat sätt att förstå 

problematiken. Istället för att stödja mig på ett korrespondensteoretiskt förhållningssätt, vilket 

betonar den litterära representationens överensstämmelse med världen utanför, har jag med 

grund i Martin Heideggers konstfilosofiska idéer sökt urskilja fram en poetik, där sanning kan 

nås via konstverkets inneboende potential att avtäcka världens framträdande.  

Analysens utgångspunkt har varit två diametrala fenomenologiska perspektiv på världen, 

såsom dessa kommer till uttryck i berättaren Karl Oves tankar och göranden. Å ena sidan ses 

världen genom vetenskapen, filosofin och teorin i allmänhet filtrerad genom kategorier och 

generaliseringar. Ur detta perspektiv (världen förhanden, enligt Heidegger) är den som har sin 

blick mot världen ett subjekt, som på illusoriska grunder ser sig självt som avskilt från 
                                                 
 

125 Heidegger, Konstverkets ursprung, s. 26.  
126 Ibid., s. 40. 
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världens alla processer. Å andra sidan, i det perspektiv Heidegger kallar tillhanden, är världen 

omöjlig att skilja från den som lever i den. Här betonas kroppens omedvetna, intuitiva 

deltagande. Sinnesnärvaro är ett nyckelord i sammanhanget, då detta både förknippas med 

tillhandenheten och eftersträvas av Karl Ove i hans liv.  

De två perspektiven på världen visar sig vara otillräckliga var för sig och exkluderar 

varandra. Jag hävdar att Min kamp tillhandahåller en struktur som syftar till att överskrida 

motsättningen mellan perspektiven genom att anamma en syn på konstverkets uppgift som 

liknar Heideggers konstideal, där blicken på världen finns mellan de två givna perspektiven. 

På så vis ryms både den intuitiva kontakten med världen och en teoretisk förståelse av 

densamma. 

För att närmare undersöka villkoren för denna poetik och uttrycket för densamma i verkets 

formella struktur, har jag studerat romanen även ur ett så kallat heteromedialt perspektiv. Det 

innebär att Min kamp ses som ett medium som a priori befinner sig i ett spänningsfält av 

andra mediers potential när det gäller verklighetsrepresentation. Jag har dels sökt betydelsen 

av denna inneboende karaktär i sättet som romanen förhåller sig till andra medier på ett 

tematiskt plan. Vad som här avtecknas är en riktning bort från språkliga begrepp mot betoning 

på verkets visuella, begreppslösa och intuitiva karaktär.  

Formellt ses denna riktning dels i en anknytning till måleriets sensoriska och semiotiska 

möjligheter och dels i anammandet av spatiotemporala kännetecken som är vanliga i 

filmmediet. Jag har talat om ikonisk och cinematisk projicering i syfte att understryka att det 

rör sig om ett verk som prövar sina egna mediala gränser med målet att nå ett annat slags 

verklighetsskildring än den gängse litterära. Särskilt när det gäller den cinematiska 

projiceringen betonas visualitet, simultanitet och presenskänsla som viktiga aspekter av den 

formella sidan av de konstfilosofiska premisserna som skisserats.  

I ett avslutande avsnitt har jag presenterat några anmärkningar om fönstrets emblematiska 

relation till poetiken i stort samt om de fenomenologiska och heteromediala perspektivens 

samexistens.   
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