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SPESIALUTGAVE: TRE BIND I ÉN!
Karl Ove Knausgårds tredje roman innebærer en enorm litterær satsning, og er en stor bok i mer enn én
forstand: Min kamp utgis som seks romaner. De fem første bøkene er utkommet, mens sjette bok utkommer
høsten 2011. Karl Ove Knausgårds tredje roman innebærer en enorm litterær satsning, og er en stor bok i mer
enn én forstand: utgis som seks romaner. De fem første bøkene er utkommet, mens sjette bok utkommer
høsten 2011.
I Min kamp fortelles det om forfatteren Karl Ove Knausgårds kamp for å mestre livet og seg selv og sine egne
ambisjoner på skrivingens vegne, i møte med de menneskene han har rundt seg. Dette en dypt personlig
roman, selvutprøvende og kontroversiell.
Prisbelønnet
For Min kamp.
Første bok mottok Knausgård Brageprisen, P2-lytternes romanpris og Sørlandets litteraturpris, og han ble
nominert til Nordisk Råds litteraturpris, Kritikerprisen, Bokhandlerprisen og Ungdommens kritikerpris. I 2011
ble Knausgård nominert til den prestisjetunge svenske kulturprisen Dagens Nyheters kulturpris. Høsten 2009
ble Min kamp. Første bok kåret til en av tiårets ti beste norske romaner i VG og årets bok 2009 av
Morgenbladets lesere.
Karl Ove Knausgårds Min kamp innebar en enorm litterær satsning, og er en stor bok i mer enn én forstand:

Min kamp ble utgitt som seks romaner. Forhåndspublisert til 18 Mai. Jeg husker det som om det var i går at du
stod ved sengekanten min og strøk meg på kinnet. Dine myke hender og ditt omsorgsfulle. En kamp må ikke
begynne senere enn 15 minutter etter fastsatt tid, forutsatt at dommeren ikke finner at særegne forhold gjør
dette helt nødvendig. Oilers: Van Guilder avgjorde spennende kamp i Oslo Mark Van Guilder avgjorde for
Oilers, bare sekunder før sluttsignalet gikk etter forlenget spilletid. - Hva synes du om Jervs prestasjon i dag,
Collett? - I neste kamp må vi ha mer galskap, være enda mer "på" og trykke til, sier Collett før
hjemmekampen. Nardo spilte en meget god kamp om å bli blant de 16 siste lagene i NM. Åndalsnes fikk et
tidlig ledermål, men Nardo gikk så opp i 2-1 ledelse.
0 min: Innmarsj og lagene blir lest opp. 1 min: Drøbak/Frogn med avspark og kampen er igang. 3 min:
Frispark til Kolbotn som ender med utspark. 6 min: Kolbotn kommer. Mitt navn er Lisa Slaaen Rørvik, jeg er
22år. Jeg kommer til å blogge om min kampen om å bli frisk, fra en alvorlig spiseforstyrrelse som heter
anoreksia. Jeg. Det ble en jevn og tøff kamp mot Skeid. Skeid åpnet kampen veldig bra og var det klart beste
laget i første omgang. Takket være en meget god Kamil i Grorudmålet. Om 30 minutter sitter jeg å bilen på
vei til Lillesand.
Aleris Kristiansand åpnet/flyttet til nye, større lokaler i Lillesand sentrum i går.

