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I den selvbiografiske roman MIN KAMP beskriver forfatteren Karl Ove Knausgård sin kamp for at komme
overens med livet, sig selv, sine litterære ambitioner og de mennersker, han har omkring sig. I romanen
fortæller forfatteren om sit forhold til sin far og faderens død. Dødsfaldet sætter gang i et stort praktisk og
følelsesmæssigt oprydningsarbejde, hvor erindringer om opvæksten i en lille familie i Kristiansand i 1970erne,
teenageårene og den problematiske far søn-relation blander sig med refleksioner over tilværelsens små og
store tildragelser. I MIN KAMP registreres og beskrives alt det, det indebærer at være menneske: tunge,
eksistentielle overvejelser; små, pinlige fortrædeligheder; sårbarhed og smerte, og romanen skildrer mesterligt
alt det, der er indeholdt i ethvert menneskeliv. MIN KAMP er Karl Ove Knausgårds tredje roman, og den
består af seks bind, der udkommer i Norge 2009-2010. 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.
Where large deposits are found it is. Where large deposits are found it is. 2017 · Jorun Stiansen danser om
sin indre kamp: – Et rom som jeg har hatet og ikke har hatt lyst til å gå inn i Dues Sportsreiser er spesialist på
alle typer sportsreiser, turneringerog treningsleir for fotball, håndball, svømming og sykling.
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