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Min kamp IV Karl Ove Knausgård Hent PDF Efter tre år i gymnasiet i Kristiansand rejser Karl Ove 18 år
gammel til Nordnorge, hvor han har fået job som lærervikar. Hans forældre er blevet skilt, hans bror Yngve er
flyttet for længe siden, og Karl Ove skal ud i verden og være en ung mand. I det nordlige møder han elever

og kolleger, som bringer ham i situationer, han aldrig før har befundet sig i.

MIN KAMP 4 skildrer en ung mands uforfærdede følelse af storhed og selvpåført ydmygelse, oprigtigheden,
ærligheden, naiviteten og umodenheden i én stor og uforløst blanding. Som i de første tre bøger stilles der

skarpt – helt skarpt – på de bitte små ting i menneskelivet.

I det selvbiografiske romanværk MIN KAMP beskriver forfatteren Karl Ove Knausgård i seks bind sin kamp
for at komme overens med livet, sig selv, sine litterære ambitioner og de mennesker, han har omkring sig.
Værket har vakt stor opmærksomhed i hjemlandet og har udløst en debat om, hvor tæt på man kan gå i

beskrivelsen af hverdagen og de mennesker, der befolker den.

"Der er ved at ske noget opsigtsvækkende med Knausgård og hans grænseløst ambitiøse seksbindsværk. I de
mange år jeg har læst litteratur professionelt, har jeg aldrig oplevet en tilsvarende entusiasme for et
skønlitterært projekt: Min kamp diskuteres på en måde, der er stimulerende for hele litteraturen."

- Kåre Bulie, Dagbladet (om bog tre).

"Det er umuligt at stoppe. Det skyldes ikke kun den litterære form, gestaltningsevnen, al visdommen teksten
bærer på. Men også at du som læser forstår, at du er vidne til et eksistentielt projekt, som på et plan vil svare
på udfordringer, vi alle kender... Karl Ove Knausgård har valgt at skrive en bog, som knapt nok ligner noget

som helst andet. Det opleves som en stor gave at læse den."
- Trygve Riiser Gundersen, Dagbladet (om bog to).

 

Efter tre år i gymnasiet i Kristiansand rejser Karl Ove 18 år gammel
til Nordnorge, hvor han har fået job som lærervikar. Hans forældre er
blevet skilt, hans bror Yngve er flyttet for længe siden, og Karl Ove
skal ud i verden og være en ung mand. I det nordlige møder han

elever og kolleger, som bringer ham i situationer, han aldrig før har
befundet sig i.

MIN KAMP 4 skildrer en ung mands uforfærdede følelse af storhed
og selvpåført ydmygelse, oprigtigheden, ærligheden, naiviteten og
umodenheden i én stor og uforløst blanding. Som i de første tre
bøger stilles der skarpt – helt skarpt – på de bitte små ting i

menneskelivet.

I det selvbiografiske romanværk MIN KAMP beskriver forfatteren
Karl Ove Knausgård i seks bind sin kamp for at komme overens med
livet, sig selv, sine litterære ambitioner og de mennesker, han har
omkring sig. Værket har vakt stor opmærksomhed i hjemlandet og
har udløst en debat om, hvor tæt på man kan gå i beskrivelsen af

hverdagen og de mennesker, der befolker den.

"Der er ved at ske noget opsigtsvækkende med Knausgård og hans



grænseløst ambitiøse seksbindsværk. I de mange år jeg har læst
litteratur professionelt, har jeg aldrig oplevet en tilsvarende

entusiasme for et skønlitterært projekt: Min kamp diskuteres på en
måde, der er stimulerende for hele litteraturen."

- Kåre Bulie, Dagbladet (om bog tre).

"Det er umuligt at stoppe. Det skyldes ikke kun den litterære form,
gestaltningsevnen, al visdommen teksten bærer på. Men også at du
som læser forstår, at du er vidne til et eksistentielt projekt, som på et
plan vil svare på udfordringer, vi alle kender... Karl Ove Knausgård
har valgt at skrive en bog, som knapt nok ligner noget som helst

andet. Det opleves som en stor gave at læse den."
- Trygve Riiser Gundersen, Dagbladet (om bog to).
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