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Not the intense moment 

Isolated, with no before and after, 

But a lifetime burning in every moment 

And not the lifetime of one man only 

– East Coker T.S. Eliot 
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1. Inledning 

Karl Ove Knausgård (f. 1968) var en av nordens mest omtalade författare under 2010-talet, och är 

fortfarande ständigt aktuell. Hans i sex delar autofiktiva romansvit Min kamp (2009–2011) vållade 

stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Responsen var både indignerad och 

fascinerad. Han anklagades för att hänga ut personer i sin omgivning men jämfördes samtidigt med 

litterära giganter som Marcel Proust. En arkaisk mansgestalt men med ett stort litterärt mod. Fyra 

år efter att sista delen publicerades kom hans nästa stora projekt: tetralogin Om året. Denna består 

av fyra volymer: Om høsten, Om vinteren, Om våren och Om sommeren. Det är en skenbart enkel och 

säregen form som aktualiseras i dessa böcker, genren är svårbestämd (med undantag för Om våren 

som enklast klassificeras som roman). Bakgrunden är att han skrev dessa till sin då ofödda dotter, 

i ett försök att på ett slumpmässigt encyklopediskt vis presentera världen för henne. Små korta 

essäer om allehanda triviala ting och högstämda fenomen interfolieras av brev till dottern. I en 

närmast fenomenologisk strävan beskriver han hur dessa ting och företeelser förvandlas genom 

intensiv uppmärksamhet; getingar blir ”[…] ridder i full mundur”1; ett äppelträd leder till insikt om 

vad frihet är.2 Det är stundtals bombastiskt och dramatiskt men alltid med samma respekt och 

kärlek inför det betraktade, oavsett om detta är konservburkar eller kyrkor. I sitt första brev skriver 

han:  

 

Dette fantastiske, som du snart skal møte og få se, er så lett å miste av syne, og det finnes nesten like 

mange måter å gjøre det på som det finnes mennesker. Det er derfor jeg skriver denne boken til deg. 

Jeg vil vise deg verden, slik den er, rett rundt oss, hele tiden. Bare ved å gjøre det kan jeg selv få øye på 

den.3  

 

Denna ansats, att få syn på världen, kan låta abstrakt. Vi tittar ju på världen hela tiden. Registrerar 

den mer eller mindre passivt genom sinnena. Färger, former, djup, dofter, resonans. Men det finns 

en betydande skillnad i att titta på världen och få syn på världen. Det här är något som både den 

ryska författaren och kritikern Viktor Sjklovskij och den norska litteraturvetaren Toril Moi 

intresserar sig för. Båda försöker skriva fram en tankestruktur om hur vi kan få syn på världen, alltså 

att se världen med nya ögon, och hur vi i förlängningen kan uttrycka detta genom språket. Sjklovskij 

gör bland annat detta i sin artikel ”Konsten som grepp” där han myntar begreppet 

’främmandegöring’. Toril Moi gör det i sin tur i sin essä Språk och uppmärksamhet. Det skiljer drygt 

hundra år mellan dessa texter. Och det är naturligt att de på vissa fundamentala sätt skiljer sig åt. 

 
1 Karl Ove Knausgård, Om høsten, Oslo: Forlaget Oktober 2016, s. 25. 
2 Ibid., s. 23. 
3 Ibid., s. 16–17. 
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En sådan sak är att Moi är en sorts antiformalist medan Sjklovskij tillhör en av portalfigurerna inom 

den ryska formalismen. Detta skulle vid första anblick kunna te sig helt och hållet oförenligt. Men 

jag vill ändå hävda, att trots deras skillnader så är grundansatsen gemensam, det vill säga hur vi 

genom språket kan ruska om vårt medvetande till att se på världen på nya oväntade sätt. 

Kopplingen mellan dessa tre författare är inte gripen ur luften. Sjklovskij är en välbekant tänkare 

inom litteraturvetenskapen och både Knausgård och Moi känner till honom. I en passage i Min 

kamp 2 skriver Knausgård: 

 

Var det ikke Tolstoj som skrev om det i dagbøkene sine, ifølge Shklovsky? At han plutselig ikke husket 

om han nettopp hadde tørket støv i stuen eller ikke? Om han hadde, hvilken status hadde så den 

opplevelsen, og den tiden den fylte? Å, du russiske formalisme, hvor ble du av i mitt liv?  4 

 

Moi i sin tur har kommenterat att det är möjligt att förstå Sjklovskijs begreppsapparat med icke-

formalistiska termer. Detta är ett förhållningssätt som jag kommer luta mig åt. Hon har dessutom 

i flera sammanhang ägnat sig åt Knausgårds Min kamp, då särskilt utifrån grundtesen att verket 

utgör något formmässigt nytt i litteraturhistorien. 

Det finns alltså en böljande linje genom dessa tre texter som handlar om att fästa blicken, att 

genom språket upphäva en automatisering av perceptionen av verkligheten, att se på världen som 

för första gången, att häpnas över det till synes banalas existens: detta att stenar finns, att träd finns, 

att fiskpinnar finns. För det är detta som är livet. När jag läser dessa texter ter det sig för mig 

omöjligt att separera dem. Trots att de i vissa avseenden skiljer sig så åberopar och förstärker de 

varandra. Jag vill därför ta reda på hur Knausgård bär sig åt när han skriver fram en ny blick på 

saker som plastpåsar, gummistövlar och löss. Var blev egentligen den ryska formalismen av i hans 

liv och litterära produktion? Sjklovskij och Moi kommer få agera ledsagare för denna undersökning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det finns två huvudsyften i denna uppsats. Det ena är av teoretisk art och handlar om på vilket 

sätt Sjklovskijs begrepp ’främmandegöring’ kan förenas med Toril Mois tankar om språk och 

uppmärksamhet. Som nämnts i inledningen finns det drag av friktion mellan dessa två tänkare. 

Men min förhoppning är att detta är positivt, att det ur föreningen kan växa något nytt. Jag anser 

att det kan vara fruktbart och intressant att kombinera två delvis oppositionella tänkare. Det andra 

syftet är att använda denna kombination för att analysera Knausgårds Om høsten. Huvudfokus 

kommer ligga på hur vardagliga objekt och fenomen gestaltas, men också på den metadiskussion 

 
4 Karl Ove Knausgård, Min kamp 2, Oslo: Forlaget Oktober 2009, s. 477.  
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som förs genom texten kring uppmärksamhet och automatisering. Detta leder mig fram till följande 

frågeställningar: 

 

• Vad finns det för likheter och skillnader mellan Viktor Sjklovskijs främmandegörings-

begrepp och Toril Mois tankar om språk och uppmärksamhet? 

• Hur kan dessa två begreppsliga kluster på ett produktivt sätt förenas? Kan de över huvud 

taget det? 

• Hur gestaltas vardagliga objekt och fenomen i Karl Ove Knausgårds Om høsten, och hur 

kan detta begripliggöras med hjälp av Sjklovskij och Moi? 

 

I förlängningen leder detta till en vidare fråga: kan Knausgård lära oss att se världen på ett nytt sätt? 

Det är må hända en grandios fråga, men en intressant sådan. Nämligen; kan de litterära grepp som 

Knausgård begagnar sig av anammas av gemene man i det levda livet? Är det en sorts livsfilosofi i 

litterär form som upptecknas? Detta är naturligtvis frågor som är för stora för att på ett systematiskt 

sätt besvaras inom ramen för denna undersökning, men jag ämnar ändå beröra dem i 

slutdiskussionen. 

 

1.2 Material 

Det primära material jag använt mig av är Knausgårds Om høsten. Jag är medveten om att hela sviten 

med alla dess fyra delar hade kunnat användas, men jag anser att ett sådant material på drygt tusen 

sidor hade lett till en ytligare och mer anekdotisk undersökning med tanke på omfångsgränsen för 

uppsatsen. Genom att bara analysera första delen hoppas jag kunna tränga djupare in i materialet. 

Vidare motivering för avgränsningen är att Knausgård i Om høsten postulerar syftet med sitt projekt, 

det inledande brevet fungerar som ett sorts preludium till resten av texterna. Jag kommer visa att 

detta är av stor vikt för hur texterna kan ses i ljuset av, och sättas i dialog med, Sjklovskij och Moi. 

Läsningen har gjorts av det norska originalet, och alla citat återges därifrån, men Staffan 

Söderbloms förtjänstfulla svenska översättning har även konsulterats för att undvika 

språkförbistringar. 

De huvudsakliga teoretiska texterna är Mois essä Språk och uppmärksamhet, översatt till svenska 

av Alva Dahl, och Sjklovskijs artikel ”Konsten som grepp”, översatt till svenska av Bengt A. 

Lundberg. Digressioner till andra tänkare, författare och texter förekommer också. 
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1.3 Metod och teori 

1.3.1 Metod 

Uppsatsens metod kan beskrivas som en slags komparation i dubbelt led. Syftet är dels att låta 

Sjklovskij och Moi mötas för att utröna motsättningar och affiniteter dem emellan, och dels att låta 

detta möte kasta ljus över Knausgård. Det är alltså fråga om en slags parallell och sammantvinnad 

läsning, men där Om høsten antar huvudrollen. Sjklovskijs och Mois grundantaganden kommer först 

att presenteras var för sig för att sedan jämföras genomgående i samband med analysen. Min 

ambition är att detta kommer växa fram organiskt tillsammans med läsningar av passager ur Om 

høsten.  

 

1.3.2 Främmandegöring 

Viktor Sjklovskij (f. 1887) var bara 19 år när han skrev den inflytelserika artikeln ”Konsten som 

grepp”.5 I den formulerar han en teori om vad konsten har som uppgift, och hur den åstadkommer 

detta. Han hävdar att människan när hon vandrar genom livet, i bokstavlig och bildlig bemärkelse, 

varseblir verkligheten med alla dess ting och fenomen, och att denna varseblivning stundom blir 

automatiserad. Det vill säga, när vi erfar saker och ting tillräckligt ofta så blir vi stumma inför dem, 

vi slutar att se dem i all sin märklighet och prakt utan registrerar dem endast. Ett paketsnöre kan 

för ett barn vara det mest fantastiska, medan det för en äldre kanske bara är ett frustrerande trassel. 

Verkligheten blir genom denna automatiseringsprocess höljd i dimma, endast en fondvägg mot 

vilken händelser utspelar sig. Sjklovskij skriver: ”Saker som man varseblivit ett flertal gånger börjar 

man snart nog varsebli genom igenkännande; saken befinner sig framför oss, vi vet om den, men 

vi ser den inte.”6 Det går alltså att ana en slags betydelselöshet som resultat av denna process, när 

verkligheten endast består av igenkänning så upplöses dess mening. Människan blir blott en 

kringirrande varelse som inte känner igen livet för vad det är. 

Tillåt mig här att återge en passage ur Lev Tolstojs dagbok som Sjklovskij citerar – samma som 

Knausgård erinrar sig i Min kamp – som exemplifierar denna tämligen skrämmande insikt:  

 

Jag höll på att damma i mitt rum, och då jag på min rond genom rummet kom till soffan, kunde jag inte 

komma ihåg om jag dammat av den eller inte. Eftersom rörelserna var invanda och omedvetna kunde 

jag inte erinra mig det, och jag kände att det redan var omöjligt att göra det. Så att om jag redan hade 

dammat där och glömt det, dvs. om jag handlat omedvetet, så skulle det vara precis detsamma som om 

detta aldrig varit. Om någon hade sett det och var medveten om det, skulle det kunna fastställas. Men 

 
5 Liesl Olson, Modernism and the Ordinary, New York: Oxford University Press 2009, s. 5. 
6 Viktor Sjklovskij, ”Konsten som grepp”, övers. Bengt A. Lundberg, i Modern litteraturteori: Från rysk formalism till 
dekonstruktion Del 1, Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (red.), Lund: Studentlitteratur 1993, s. 22. 
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om ingen hade sett det eller hade sett det utan att vara medveten om det; om hela det sammansatta livet 

för många människor går omedvetet förbi, så är detta liv som om det aldrig varit.7  

 

Automatiseringen kan alltså enligt Tolstoj och Sjklovskij ha förödande konsekvenser, att livet 

omärkligt eroderar bort ur vårt medvetande. Det här tillståndet tecknas inte som något unikt utan 

som allmänmänskligt. 

Och det är här konstens funktion kommer in i ekvationen. Sjklovskij menar nämligen att 

konsten (här synonym med litteraturen) äger den unika egenskapen att upphäva denna 

automatisering. Den gör det med hjälp av ’främmandegöring’. Vad detta går ut på är att gestalta 

välbekanta företeelser på nya oväntade sätt, för att människan åter ska få syn på dem. Sjklovskij 

igen: 

 

Men det är just för att återställa förnimmelsen av livet, för att känna tingen, för att visa att stenen är en 

sten, som det finns detta som kallas konst. Konstens uppgift är att förmedla en förnimmelse av 

föremålet, som vision, och inte som igenkännande; konstens tillvägagångsätt, dess grepp (priëmy) är 

’främmandegöringen’ (priëm ostranenija) av föremålet och den ’medvetet försvårade formen’ (priëmy 

zatrudnënnij formy), vilka båda syftar till att stegra varseblivningens svårighet och varaktighet. Ty i konsten 

är varseblivningsprocessen ett självändamål och måste förlängas; konsten är ett medel att uppleva företeelsernas 

tillblivelse, vad som redan blivit till har ingen betydelse i konsten.8 

 

Denna passage beskriver väl vad Sjklovskij ser som konstens unika egenskap och som dess 

eventuellt emancipatoriska funktion. Till grund ligger en fundamental skillnad mellan det praktiska, 

eller vardagliga, språket och det skönlitterära språket.  

Detta är en utpräglat formalistisk teori. Det finns nära nog outtömliga saker att säga om 

formalismen som idétradition. Och jag har varken ambition eller utrymme att ge en heltäckande 

bild av denna. Men jag måste ändå uppehålla mig en stund vid detta begrepp.  

Vad de ryska formalisterna vid det tidiga 1900-talet ämnade göra var att utröna vad det specifikt 

litterära i litteraturen bestod i. Vid den här tiden befann sig den ryska litteraturforskningen i något 

av en metodologisk kris. Man sysslade huvudsakligen med biografisk-psykologisk forskning och att 

använda litteraturen för att göra utomtextuella undersökningar, alltså sådant som inte hade med 

litteraturen själv att göra.9 Det fanns således ett uppdämt behov av att legitimera litteraturstudiets 

varande, att befästa litteraturens ontologi; vad som var dess väsen och essens. Alltså vad som skilde 

det poetiska språket från det ”vanliga” språket.  

 
7 Lev Tolstoj; citerad i Sjklovskij 1993, s. 20–21. 
8 Sjklovskij 1993, s. 21. 
9 Claes Entzenberg, ”Rysk formalism”, i Modern litteraturteori: Från rysk formalism till dekonstruktion Del 1, Claes 
Entzenberg & Cecilia Hansson (red.), Lund: Studentlitteratur 1993, s. 7. 
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Sjklovskijs slutsats i denna fråga var att det vardagliga språket var automatiserande, medan det 

poetiska språket var främmandegörande. Detta kom också att kallas för litteraritet, ett sätt att åtskilja 

de olika diskurserna, och sågs som den aspekt som litteraturstudiet skulle ägna sin analys åt. 

Litteraturens uppgift var följaktligen att ”[…] stegra perceptibiliteten, återställa den ursprungliga 

förnimmelsen av livet och därigenom motverka den automatisering som ständigt hotar vår 

varseblivning.”10 Ett resultat av detta blev att en hierarkisk modell upptecknades, där formen 

överordnades innehållet. Litteraturens innehåll – det vill säga aspekter som teman, motiv, idéer – 

betraktades som externa faktorer, inte inomtextuella.11 Den främmandegörande effekten ligger 

alltså inherent i textens struktur och uppbyggnad. Litteraturen är form enligt Sjklovskij. 

En konsekvens av detta var att den tidiga formalismen som teori tenderade att positionera sig 

som apolitisk.12 Man betraktade det som ovidkommande vilka samhälleliga omständigheter ett verk 

uppkommit i, detta tillhörde externa faktorer och hade ingen direkt relevans för litteraturstudiet. 

Roman Jakobson, en annan viktig figur inom den ryska formalismen, hävdade att litteraturen inte 

primärt hade en kommunikativ funktion, utan en estetisk sådan. Litterära texter söker inte klarhet 

i sin kommunikation av ett budskap, utan ”[…] literary texts tend to ’make it strange’, to dislocate 

our habitual perceptions of the real world so as to make it the object of a renewed attentiveness.”13 

 

1.3.3 Språk och uppmärksamhet 

Toril Moi (f. 1953) kom 2013 ut med pamfletten Språk og oppmerksomhet. Den är en del i en serie – 

Stemmer – som förlaget Ashehoug lät publicera i samband med 100-årsjubileet för kvinnlig rösträtt 

i Norge. I den riktar hon framför allt blicken mot relationen mellan språk – verklighet – 

uppmärksamhet. Med utgångspunkt i bland annat Simone Weil och Iris Murdoch formulerar hon 

syftet med hennes projekt som att ”[…] agitera för värdet av att rikta en rättfärdig och kärleksfull 

blick mot verkligheten och hitta ett språk för att uttrycka det som denna blick ser.”14 Här är det 

således inte tal om att teckna ett schematiskt teoretiskt ramverk som ska kunna anläggas som ett 

raster över texter, utan en uppmaning om språkets – och i förlängning litteraturens – möjlighet till 

reell verkan på verkligheten. Det finns även tydliga etiska drag i hennes utläggningar. Eftersom hon 

utgår från en vardagsspråksfilosofisk tradition sällar hon sig till skaran tänkare som menar att 

 
10 Ibid., s. 8. 
11 Ibid., s. 8. 
12 Därefter har det utvecklats en rad olika blandformer av formalistisk och marxistisk och strukturalistisk 
litteraturteori. Se exempelvis: Tony Bennett, Formalism and Marxism, London: Routledge 2003 och Fredric Jameson, 
The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism, Princeton: Princeton University 
Press 1972. 
13 Bennet 2003, s. 17. 
14 Toril Moi, Språk och uppmärksamhet, Alva Dahl (övers.), Stockholm: Bokförlaget Faethon 2017a, s. 13. 
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språket är att betrakta som handlingar, som ingrepp i världen.15 Därmed följer även skyldigheter, 

vi är alltid ansvariga för vad vi uttrycker och hur vi uttrycker det. Denna uppfattning står i motsats 

till den långtgående traditionen inom litteraturvetenskapen som menar att språk och litteratur är ett 

slutet system som inte kan fånga verkligheten, utan snarare enbart refererar tillbaka mot sig själv. 

Vidare menar Moi, med hänvisning till Murdoch och Weil, att ”[…] den uppmärksamma blicken 

ser något sant.”16 Och att det är av stor betydelse att finna ett korrekt språk för att formulera dessa 

insikter som nås av uppmärksamheten.  

Det är på många sätt en demokratisk ansats som tecknas. Moi ser det inte som meningsfullt att 

särskilja litterärt språk från vardagligt språk. Ett uppmärksamt språk är inte av nödvändighet ett 

litterärt sådant. Dess motsats, ett icke-uppmärksamt språk, är snarare ett sådant som fördunklar 

verkligheten. Moi tar upp överdrivet tillkrånglat byråkratiskt och akademiskt språk som exempel 

på detta.17 Det finns alltså en antydan till att det uppmärksamma språket bör sträva efter klarhet, 

koncentration och tillgänglighet. 

Moi går i stark polemik mot idéer som kan betecknas såväl postmodernistiska som formalistiska. 

Vad hon framför allt kritiserar är dels vad hon ser som postmodernismens urholkning av språkets 

betydelse i relation till världen och dess sanningsrelativism, dels formalismens tendens att placera 

form över innehåll och hur detta inom litteraturvetenskapen har stelnat till ett teoretiskt doxa.  

Moi delar inte formalismens ståndpunkt att det finns en skarp skiljelinje mellan litterärt språk 

och vardagligt språk. För Moi finns inget essentiellt ’litterärt’ språk, och det språkbruk vi hittar i 

skönlitteratur har inte något automatiskt övertag vad gäller förmågan till uppmärksamhet jämfört 

med språkanvändande i andra sammanhang. Hon skriver: 

 

Det finns inget litterärt språk: det finns bara språk som får oss att se. Uppmaningen att se på verkligheten 

med en kärleksfull och rättfärdig blick är motsatsen till all formalism: det rätta uttrycket kan anta alla 

möjliga slags former, för det rätta språket beror ju på vad författaren är intresserad av, vad hon riktar 

sin uppmärksamhet mot. Sakprosa kan tränga lika djupt in som lyrik. Därmed kan vi som är 

litteraturforskare äntligen låta den formalistiska tvångströjan falla och i stället försöka öva oss i att se på 

litteraturen med en uppmärksam blick.18 

 

Hennes närmast dikotomiska position gentemot formalismen är här iögonfallande. ”Det finns inget 

litterärt språk [---] låta den formalistiska tvångströjan falla”, tydligare än så här blir det knappast. 

Här återkommer den demokratiska antydan, det är inte bara språkligt förtätad och avancerad 

 
15 I det här fallet framför allt Ludwig Wittgenstein, J.L. Austin och Stanley Cavell. Moi 2017a, s. 24. 
16 Ibid., s. 23. 
17 Ibid., s. 15. 
18 Ibid., s. 64. 
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modernistisk poesi som bör ägnas uppmärksamhet utan till exempel sakprosa kan äga samma 

värde, beroende på mottagare. Moi menar även att både skrivande och läsande kan lära människan 

att se. ”Om vi läser texter som verkligen tar grepp om verkligheten, börjar vi själva se klarare.”19 

Litteraturen kan alltså ge dess läsare verktyg att leva i större samklang med omvärlden, att se på 

världen med en uppmärksam blick leder till en ökad närvaro.  

 

1.4 Tidigare forskning 

Det finns ingen publicerad tidigare forskning på det primära material jag har undersökt. Såväl Om 

høsten som Om året står för närvarande utan forskning. Kopplingen mellan Sjklovskij och Om året 

har däremot uppmärksammats på flera olika håll, bland annat i recensioner.20 Dock inte i 

akademiska sammanhang. 

En viss mängd forskning har däremot bedrivits på Min kamp. Den första forskningsantologin 

på ämnet publicerades 2017 vid namn Så tæt på livet som muligt: Perspektiver på Karl Ove Knausgårds Min 

Kamp.21 Här ryms tretton artiklar som utgör en sorts perspektivpluralism, det är alltså inte en 

specifik teoretisk linje som förs. Espen Børdahl skriver exempelvis om Min kamps kontroversiella 

titel och vad den har för betydelse och funktion, Dean Krouk adresserar bildningsromanaspekten 

och Arne Melberg söker beskriva olika sorters prosa inom ramen för Min kamp. Redaktören för 

denna antologi, Claus Elholm Andersen, har skrivit extensivt om Knausgård. Hans avhandling 

behandlar litterariteten i Min kamp, där han avproblematiserar spänningen mellan fiktion och 

verklighet som varit föremål för debatt, för att deklarera att detta inte är något annat än en ren 

roman.22 Så sent som september 2020 tillägnades Min kamp ett helt nummer av tidskriften 

Scandinavian Studies, där Andersen tillsammans med Dean Krouk skrev inledningsavsnittet.23 

Sist men inte minst, och med störst relevans för kommande undersökning, så har Moi i olika 

sammanhang berört Knausgård. I hennes bidrag till boken Character: Three Inquiries in Literary Studies 

– ”Rethinking Character” – framlägger hon Min kamp som exempel på ett verk som undflyr det 

modernistiskt-formalistiska paradigmet. Det räcker inte längre att utgå från detta snäva sätt att se 

på form, särskilt inte denna nya typ av litteratur som befinner sig i gränslandet mellan fiktion och 

verklighet. Moi propagerar för ”[…] nonformalist analyses of form”, analyser som erkänner att 

 
19 Ibid., s. 60. 
20 Här kan bland annat nämnas: Rasmus Landström, ”Litterärt geni sommartrött av blöjbyten”, Arbetarbladet 2017-
06-11, Jonas Thente, ”Om nyckelpigor och andra livsviktigheter”, Dagens Nyheter 2017-06-05 och Scott Esposito, 
”’Autumn,’ by Karl Ove Knausgaard”, SFGate 2017-08-17, https://www.sfgate.com/entertainment/article/Autumn-
by-Karl-Ove-Knausgaard-11881888.php (2021-01-03). 
21 Så tæt på livet som muligt: Perspektiver på Karl Ove Knausgårds Min kamp, Claus Elholm Andersen (red.), Hellerup: 
Forlaget Spring 2017. 
22 Claus Elholm Andersen, På vakt skal man være: Om litterariteten i Karl Ove Knausgårds Min kamp, (diss.) Helsingfors: 
Nordica Helsingiensia 2015. 
23 Claus Elholm Andersen & Dean Krouk, ”Introduction”, Scandinavian Studies, 92, 2020:3, s. 269–273. 
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form och innehåll inte på ett fruktbart och praktiskt sätt kan åtskiljas utan att de är tätt 

sammanbundna och måste förstås som en helhet, snarare än två separata delar.24 

Hon utvecklar denna tankegång i artikeln ”Describing My Struggle”.25 Där går hon i polemik 

mot den amerikanske författaren William Deresiewicz som är av åsikten att problemet med Min 

kamp är att ingenting sker i texten, att prosan är torr och faller platt, istället för att vara 

ornamenterad med litterära grepp som syntaktisk komplexitet och lingvistisk kompression. Moi 

identifierar honom som regelrätt formalist som menar att ett verks kvalitet endast kan finnas i dess 

litterära konstruktion. Men Moi menar att ett sådant synsätt missar poängen med verket, vars 

ambition är att bryta sig loss från detta paradigm. Hon föreslår istället att överväga aspekter som 

en texts autenticitet, dess passion och dess kvalitet i beskrivningar. Här lyfter hon även in språk 

och uppmärksamhet som hon anser utgör en grundbult i Knausgårds sätt att skriva. Detta är 

centralt för min undersökning och något som jag kommer att utveckla i analysen.26 

2. Analys 

Analysens disposition består av tre olika avsnitt. I det första avsnittet, 2.1, diskuteras Knausgårds 

förhållande till det modernistiska och formalistiska idiomet och i sin tur hur detta förhållande 

placerar honom i förhållande till Sjklovskij och Moi. I det andra avsnittet, 2.2, beskrivs i korthet 

hur människan lär sig automatisering och dess för- och nackdelar såsom dessa uppfattas och beskrivs 

hos Knausgård. Slutligen, i det tredje avsnittet, 2.3, visar jag på vilka sätt Knausgård häver den 

negativa automatiseringen genom fyra olika sorters främmandegöringstekniker, samt hur han även 

arbetar med något jag kallar för närvarandegöring, ett grepp besläktat med, men skilt från, 

främmandegöring. Knausgårds närvarandegöring kopplar jag till Mois idé om en uppmärksam 

blick. 

 

2.1 Knausgård som modernistisk-formalistisk författare? 

Ack, du ryska formalism, var blev du av i Knausgårds liv? Med tanke på att denna undersökning 

tar avstamp i en formalistisk fåra (även fast denna kommer att problematiseras och nyanseras) kan 

det vara fruktbart att försöka placera in Knausgård i en litterär tradition, både som författare och 

 
24 Toril Moi, ”Rethinking Character”, i Character: Three Inquiries in Literary Studies, Chicago: The University of Chicago 
Press 2019, s. 67. 
25 Toril Moi, ”Describing My Struggle”, The Point 27/12 2017b, https://thepointmag.com/criticism/describing-my-
struggle-knausgaard/ (2021-01-03). 
26 Utöver nämnd tidigare forskning kan följande beaktas. Dessa bedömer jag dock inte ha någon direkt relevans för 

min undersökning: Eivind Tjønneland, Knausgård-koden: Et ideologikritisk essay, Oslo: Spartacus 2010, Roger Edholm, 

”Det är inte sant, men det är likväl sant”, Edda, 105, 2018:4, s. 304–321 och Claus Elholm Andersen, ”Narratives of 

a life: Karl Ove Knausgård’s My Struggle as a literary centaur”, Critical Quartely, 60, 2018:2, s. 24–38. 
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som metakritiker (det finns tydliga inslag av mer eller mindre medvetna reflektioner kring 

formalism i hans litterära produktion). Det modernistiskt-formalistiska paradigmet som Moi starkt 

ifrågasätter som det enda gångbara alternativet inom litteraturvetenskapen, är precis det som jag är 

övertygad om att Knausgård är influerad av. Moi beskriver detta paradigm som parallellt 

framväxande, alltså att formalismen uppstod jämte en modernistisk estetik och att de närmast blivit 

beroende av varandra. Dess grundsatser; bland annat att privilegiera studiet av mönster, troper, 

figurer och andra litterära grepp på bekostnad av det innehållsliga stoffet har för delar av det 

litteraturvetenskapliga samfundet förblivit godtagbart och som närmast naturgivet.27 Naturligtvis 

hävdar inte Moi att litteraturvetenskapen över huvud taget inte ska syssla med formanalys, utan 

snarare att det är ett misstag att bara göra det. Det blir ett problem när detta paradigm som har flera 

decennier på nacken och som uppstod i en specifikt situerad tidsperiod, första halvan av 1900-talet, 

okritiskt och omedvetet sipprar in i analys av såväl äldre som nyare litteratur.  

Moi har i en föreläsning framlagt tesen att Min kamp utgör något helt nytt i litteraturhistorien, 

där hon hänvisar till att Knausgård aktivt ämnat revoltera mot existerande litterära normer.28 Och 

jag instämmer delvis, men vill hävda att han fortfarande har ena foten kvar i det modernistiska 

idiomet. I Liesl Olsons bok Modernism and the Ordinary hävdar hon att ett centralt drag i 

modernismen är att intresset flyttas från den externa objektiva verkligheten till den interna 

subjektiva världen. 1800-talets beskrivande realism och intresse för den yttre världen övergår i ett 

intresse för sinnenas perception (av den yttre världen), för det inre livet och för självmedvetandets 

ringlande korridorer. På detta följer: 

 

[…] the most famous moments of literary modernism are moments of transcendent understanding; 

most modernists describe something of this kind: Woolf’s ‘moment of being,’ James Joyce’s ‘epiphany,’ 

Ezra Pound’s ‘magic moment,’ Walter Benjamin’s ‘shock,’ T.S. Eliot’s ‘still point of the turning world,’ 

or Marcel Proust’s explosion of memory, triggered by such events as the taste of the madeleine. These 

extraordinary moments magnify an awareness of the self, a coming into being of the individual, and 

opening up of interior states of knowing.29 

 

Knausgård kan utan större ansträngning ses i ljuset av detta. Dessa ”moments of transcendent 

understanding” finns det nämligen flera exempel på i Om høsten. I en av essäerna skriver han om 

äpplen. Han börjar med att konstatera att nordens frukter egendomligt nog har tunna och 

lättgenomträngliga skal, i kontrast mot frukter som växer söderut som i regel har tjockare skal. Han 

föredrar de senare för att han har en djupt rotad tanke om att ”[…] nytelse må fortjenes, gjennom 

 
27 Moi 2019, s. 32. 
28 Toril Moi, Lund universitet, ”Knausgaard: In Search for a New Form”, föreläsning 2019-10-07.  
29 Olson 2009, s. 3. 
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et forutgående arbeid […]”.30 I slutet av essän skriver han om en utflykt tillsammans med sina barn, 

där de i en skog stöter på ett äppelträd. ”Vi fulgte en sti innover, og der, midt i skogen, stod et 

epletre fullt av epler. Barna var like forundret som jeg, epletrær var noe som vokste i hager, ikke 

vilt ute i skogen. Kan vi spise dem, spurte de. Jeg sa ja, bare ta. Jeg forstod i et plutselig glimt, like 

fylt av lykke som av sorg, hva frihet var.”31 Detta är symptomatiskt för flera av essäerna, denna 

rörelse från högst alldagliga objekt, som äpplen, till större transcendenta insikter. I detta exempel 

må språket inte vara så stiliserat och estetiserat som annars kännetecknar modernistisk litteratur, 

men att det vardagliga fungerar som katalysator för inre uppenbarelser är påtagligt. 

Ett annat exempel finns i essän ”Plastposer”. Där återger han ett minne från en ö utanför 

Vestlandet, av en vit plastpåse som befinner sig under havsytan. Han finner denna åsyn oerhört 

vacker, och reflekterar:  

 

Synet fylte meg ikke med glede, det var ikke slikt at jeg gikk glad derfra. Heller ikke tilfredshet ble jeg 

fylt av da jeg så den, det var ikke slik at noe falt til ro i meg, slik sulten eller tørsten gjør når de blir stillet. 

Men det var godt å se den, som det er godt å lese et dikt som ender i et bilde av noe konkret, og likesom 

finner feste i det, slik at det uuttømmelige ved det rolig kan folde seg ut.32  

 

Här finns samma rörelse från mikro- till makrolandskap, från trivialt föremål till sublimerande dikt. 

Den yttre världen sätter alltså igång en inre tankeprocess vars betydelse överstiger trivialiteten hos 

föremålet. 

På samma sätt som det går att argumentera för att Knausgård på vissa sätt verkar i en 

modernistisk tradition så finns det även goda belägg för att han är starkt påverkad av det 

formalistiska paradigmet. Och detta uppenbarar sig inte bara i Om høsten. I samband med att han 

fick i uppdrag att kurera en utställning på Munchmuseet i Oslo skrev han en bok om Munchs 

målningar. Här är en passage ur denna bok: 

 

Konsten att se lyder den svenske tittelen på kunstformidleren og romanforfatteren John Bergers bok Ways 

of Seeing (1972). Og det kan høres merkelig ut, for vi kan alle se, kan vi ikke, det er vel ingen kunst? Vi 

kan alle stå foran et tre og se på det, dets greiner og blader, dets bark og røtter, spillet av lys og skygge 

som liksom drysser utover plenen det står på når solgangsbrisen får det til å vaie fram og tilbake. Men 

mye av det vi ser, ser vi fordi vi vet at det er der, ofte er det mer snakk om gjenkjennelse, en registrering 

som bekrefter noe allerede eksisterende i oss. Navn er en viktig del av det, så mye av det vi ser, ligger i 

navnet; det er et epletre, det er en alm, det er et kirsebærtre, det er en gran. Ser vi lenger på det, kan vi 

 
30 Knausgård 2016, s. 21. 
31 Ibid., s. 23. 
32 Ibid., s. 31. 
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kanskje komme under navnet og se det som et enestående, singulært tre og ikke bare en representant 

for sin kategori. Og kanskje vi til sist kan se hva det «er», i verden.33 

 

Detta är skriande likt Sjklovskijs diskussion om främmandegöring. Begrunda bara detta korta citat, 

som återgivits ovan: ”Saker som man varseblivit ett flertal gånger börjar man snart nog varsebli 

genom igenkännande; saken befinner oss framför oss, vi vet om den, men vi ser den inte.”34 Träd, 

som vi sett otaliga gånger i våra liv, har därav förtvinat som singulärt objekt, vi ser det inte på riktigt 

utan vi registrerar det endast genom igenkännande. Och här finns också en antydan till det 

automatiserande språk som Sjklovskij menar ligger till grund för denna passiva varseblivnings-

process. Visst må vi ha namn för olika sorters träd: äppelträd, alm, körsbärsträd. Men vår eventuella 

specificering av träd stannar ofta där. Det är sällan vi i vardagsspråket skulle tala om en fälld gran 

som en som bugar inför sin baneman, till exempel. Då är vi enligt Sjklovskij inne i den poetiska 

språkvärlden, som ju äger egenskapen att främmandegöra trädet och därmed bryta vår 

automatiserade varseblivning. 

Moi tar upp ett liknande exempel som detta när hon parafraserar den amerikanska filosofen 

Cora Diamond som i artikeln ”Murdoch the Explorer” citerar en dikt av den engelske poeten 

Walter de la Mare.35 En strof ur denna lyder: 

 

All these are kinds. But every Duck 

Himself is, and himself alone: 

Fleet wing, arched neck, webbed foot, round eye, 

And marvellous cage of bone. 

Clad in this beauty a creature dwells, 

Of sovran instinct, sense and skill; 

Yet secret as the hidden wells 

Whence Life itself doth rill.36 

 

Här är det också tal om att lyckas gå förbi anden som blott igenkänning – att betrakta och beskriva 

den som singulär varelse. På detta sätt blir den inte enbart en representant för en zoologisk art, 

utan något enastående, som resultat av en intensiv perceptuell handling och förmåga att uttrycka 

detta genom språket. Moi hade nog inte hållit med Sjklovskij om att detta med nödvändighet bör 

förstås med en formalistisk begreppsapparat, utan hon lutar sig snarare åt Diamonds diskussion 

 
33 Karl Ove Knausgård, Så mye lengsel på så liten flate: En bok om Edvard Munchs bilder, Oslo: Forlaget Oktober 2017, s. 
28–29. 
34 Sjklovskij 1993, s. 22. 
35 Cora Diamond, ”Murdoch the Explorer”, Philosophical Topics, 38, 2010:1, s. 51–85. 
36 Walter de la Mare, ”Ducks”, i The Complete Poems of Walter de la Mare, London: Faber 1969, s. 817. 
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om uppmärksamhet som moralisk reflektion, att ”[m]oraliska värderingar kan […] uttryckas genom 

kvaliteten på den uppmärksamhet vi ägnar en situation eller person, och kvaliteten på det språk vi 

använder för att beskriva det vi ser.”37 Hur denna kvalitet bör mätas och utvärderas förklarar hon 

dock dessvärre inte. Men det torde nog vara svårt att göra någon slags generaliserande 

bedömningsmatris av komplexa språknät.  

Tillbaka i Om høsten går det att finna flera exempel på en tydlig koppling till främmandegörings-

begreppet. I det inledande brevet till dottern finns det en lång passage som är av obevekligt 

Sjklovskijanskt snitt. Den föregås av det nämnda citatet i inledningen: 

 

Dette fantastiske, som du snart skal møte og få se, er så lett å miste av syne, og det finnes nesten like 

mange måter å gjøre det på som det finnes mennesker. Det er derfor jeg skriver denne boken til deg. 

Jeg vil vise deg verden, slik den er, rett rundt oss, hele tiden. Bare ved å gjøre det kan jeg selv få øye på 

den.38  

 

Och fortsätter sedan: 

 

Hva er det som gjør livet verdt å leve? Ingen barn stiller det spørsmålet. For barn er livet selvsagt. Livet 

sier seg selv: om det er bra eller dårlig, spiller ingen rolle. Slik er det fordi de ikke ser verden, ikke 

betrakter verden, ikke betenker verden, men er så dypt i verden at de ikke skiller mellom den og seg 

selv. Først når det skjer, når det oppstår en avstand mellom det de er og det verden er, melder spørsmålet 

seg: hva er det som gjør livet verdt å leve?39 

 

Här ekar tankar om barnets påföljande subjektstillblivelse, att barnet i begynnelsen av sitt liv lever 

i fullständig samklang med omvärlden, att det inte har förmågan ännu att betrakta sin egen 

individualitet. I Sjklovskijs termer beror nog detta helt enkelt på att automatiseringen inte inträtt 

ännu, att barnet inte hunnit erfara tingen runt omkring sig tillräckligt många gånger för att de ska 

ha förlorat sin magnifika egenhet. Det anas även en romantisk klangbotten från exempelvis William 

Wordsworth i synen på barnet. Att barnet står närmare den omedelbara existensen, ”Heaven lies 

about us in our infancy!”40 Passagen fortsätter: 

 

Er det følelsen av å trykke ned håndtaket og skyve døren opp, kjenne hvordan den svinger innover eller 

utover på gjengene, alltid lett og villig, og komme inn i et nytt rom? Ja, døren slår opp som en vinge, og 

bare det gjør livet verdt å leve. Har man levd i mange år, er døren selvsagt. Huset er selvsagt, hagen er 

 
37 Moi 2017a, s. 37. 
38 Knausgård 2016, s. 16–17. 
39 Ibid., s. 17. 
40 William Wordsworth, ”Ode”, i Poems, in Two Volumes, Vol. II, London: Longman, Hurst, Rees and Orme 1807, s. 
151. 
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selvsagt, himmelen og havet er selvsagt, selv månen som henger og lyser over hustakene om natten, er 

selvsagt. Verden sier seg selv, men vi hører ikke etter, og siden vi ikke lenger befinner oss i dypet av den 

og opplever den som en del av oss selv, er det som om den forsvinner for oss. Vi åpner døren, men det 

betyr ingenting, det er ingenting, bara noe vi gjør for å komme fra et rom til et annet.41 

 

Även detta minner onekligen om Sjklovskij. När man levt i många år är världen självklar: dörren är 

självklar, huset är självklart, trädgården är självklar, och så vidare. Varseblivningen är passiv och går 

på autopilot, automatiseringen är ett faktum. I detta stadie kan, med Sjklovskijs ord, ”[…] hela livet 

[gå] förlorat och förvandlas till intet.”42 Med denna insikt i bagaget proklamerar till sist Knausgård: 

 

Jeg vil vise deg verdenen vår, slik den er nå: døren, gulvet, kranen og utslagsvasken, hagestolen inntil 

muren under kjøkkenvinduet, solen, vannet, trærne. Du kommer til å se den på din egen måte, du 

kommer til å gjøre deg dine egne erfaringer og leve ditt eget liv, så det er selvsagt først og fremst for 

min egen skyld jeg gjør det: å vise deg verden, lille du, gjør livet mitt verdt å leve.43 

 

Och så fullbordas Sjklovskijs resonemang: ”[…] det är just för att återställa förnimmelsen av livet, 

för att känna tingen, för att visa att stenen är en sten, som det finns detta som kallas konst.”44 

Knausgård erkänner här att det tidigare postulerade syftet med boken – att presentera världen för 

sin ofödda dotter – endast är ett svepskäl, en skenmanöver för att själv bryta sin automatisering och 

återigen få syn på världen. För visst finns det något fullkomligt ologiskt i ansatsen att bryta ett ofött 

barns automatisering, ett foster utan perception har naturligtvis inget behov av detta. Men det är 

däremot ett produktivt grepp för att bryta sin egen automatisering, eftersom i processen att förklara 

för ett barn så kan texten anta en roll som det nyfikna barnet som upptäcker ett ting för första 

gången, i all dess storhet och egendomlighet.  

Det finns alltså en fruktbarhet i denna paradoxala diskrepans i språket som stammar från 

friktionen mellan ett moget, vuxet språk och den smått oskuldsfulla blicken på vardagliga objekt.  

Sjklovskij menar att främmandegöringen hos bland annat Tolstoj består i att ”[…] han inte kallar 

föremålet vid dess namn utan beskriver det som om han såg det för första gången […]”.45 Det är 

lätt att överföra detta till barnrollen, något som kan ses i sättet Knausgård beskriver exempelvis 

munnar på: ”Munnens ytterste del utgjøres av leppene, to relativt lange og smale dyner som ligger 

horisontalt mot hverandre på framsiden av hodet, nederst i ansiktet, under nesen.”46 Passager som 

denna finns återkommande genom hela Om høsten, och är nästan banalt naiva i sin framställning. 

 
41 Knausgård 2016, s. 17. 
42 Sjklovskij 1993, s. 21. 
43 Knausgård 2016, s. 17–18. 
44 Sjklovskij 1993, s. 21. 
45 Ibid., s. 22. 
46 Knausgård 2016, s. 85. 
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Men denna naivitet får även en viktig funktion i det att texten konstrueras kring fenomenet ”mun”, 

som vore det första gången man såg det.  

Det ska också för nyanseringens skull nämnas att det finns passager där Knausgårds text inte 

låter sig giftas med formalismen. I en essä i Om høsten som handlar om flaskor skriver han bland 

annat om förhållandet mellan flaskans form och dess innehåll, att flaskan träder tillbaka när den 

står där på butikshyllan till förmån för dess innehåll, och använder detta som metafor för 

litteraturen. ”For litteraturen gjelder dette fenomenet som ideal, formen skal prege teksten, men 

selv ikke være framtredende, det er de følelser og tanker den vekker, som er det vesentlige, samtidig 

som teksten i seg selv, for de som får øye på den, skal være kald og klar som glass.”47 Här framhålls 

det således att litteraturens innehåll är det viktiga, och att dess form endast ska fungera som en 

osynlig behållare, som inte bör påkalla uppmärksamhet. Om så skulle vara fallet, antyds det, är det 

inte tal om god litteratur. 

Var passar Moi in i denna diskussion? Även fast det verkar som att Knausgård flertalet gånger 

uttrycker sig i linje med formalistisk teori – som Moi ämnar frångå – betyder detta inte 

nödvändigtvis att hans texter behöver förstås med en formalistisk begreppsapparat. När det 

kommer till främmandegöring menar Moi att inte ens detta måste stanna inom formalismens ramar. 

I sin bok Revolution of the Ordinary: Literary Studies after Wittgenstein, Austin and Cavell skriver hon: 

 

Viktor Shklovsky's view – that literature uses various 'defamiliarizing' techniques to make us wake up, 

fall out of the routine – is also an attempt to define poetic or literary language. This view, fortunately, 

doesn't have to be understood in strictly formalist terms. Shklovsky is right to say that the best writing 

– whether fiction or non-fiction – makes us pay attention to things we took for granted, makes us see 

some aspect of the world more clearly.48 

 

Och kanske är det här nyckeln finns till att förena de båda. Främmandegöring är ett effektivt sätt 

att beskriva vad litteraturen kan göra, men det behöver inte stanna vid att det är en inherent 

egenskap hos textens konstruktion, enbart fruktsam för att identifiera litteraritet. Om relationen 

mellan form och innehåll inte förstås hierarkiskt – form över innehåll – utan dialektiskt, så finns 

det en större möjlighet att realisera det Moi talar om, att texten har möjlighet till att få människan 

att bli uppmärksam på det som hon tar för givet.  

 

 
47 Ibid., s. 123–124. 
48 Toril Moi, Revolution of the Ordinary: Literary Studies after Wittgenstein, Austin and Cavell, Chicago: University of Chicago 
Press 2017c, s. 211. 
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2.2 Automatiseringsinlärning 

Ett viktigt steg i främmandegöringsprocessen är den automatisering som den ämnar bryta. För 

Sjklovskij är automatisering relativt lättidentifierad. Den kännetecknas av det icke-poetiska språket, 

samt införlivas av att människan erfar något särskilt tillräckligt många gånger. Det råder inga tvivel 

om att automatiseringen är av ondo, den vaggar in människan i ett vegetativt tillstånd som gör 

henne omedveten om världen omkring sig. Och visst är det lätt att sympatisera med detta. Men det 

finns partier i Om høsten där Knausgård nyanserar automatiseringens värde, eller kanske snarare dess 

funktion. För visst vore ett liv helt utan automatisering ett mycket ansträngande sådant. Att ständigt 

vandra runt och oupphörligen fascineras av skapelsen torde vara utmattande. För Knausgård är det 

nog snarare tal om att medvetandegöra denna process för sig själv – och i förlängningen för läsaren 

– för att frånta automatiseringens makt över människan.  

Denna nyansering blottläggs bland annat i essän ”Stubbmark”. Knausgård inleder med att 

parafrasera den polske författaren Witold Gombrowicz som i sina dagböcker ställer sig frågan hur 

det kommer sig att vi inte är mer spända när vi svänger runt ett gathörn i en stad, för vad som helst 

kan ju vänta oss. Han fortsätter: ”Det uvisse og det usikre, det vi ikke vet noe om, tilhører ikke 

bare metafysikken, handler ikke bare om de store spørsmål, om det finnes en Gud eller om hva 

som venter oss etter døden, men også om det aller mest hverdagslige.”49 I ett liv helt utan 

automatisering hade detta att svänga runt ett gathörn varit förknippat med skräck, fascination och 

dramatik, för vad som helst hade kunnat vänta oss. Men ju längre vi lever våra liv lär vi oss att det som 

väntar oss runt hörnet sällan är spektakulärt. 

Sedan kommer något av en nyckelpassage gällande detta, också i förhållande till barnet och dess 

relation till automatiseringsinlärning: 

 

[…] det vesentligste i barneoppdragelsen, eller i livet med barn, nettopp er å sørge for at de får en følelse 

av at verden er forutsigelig, at den er overskuelig og til enhver tid gjenkjennelig. Det verste for et barn 

er når det ikke vet hva som skal hende, ja, når det får følelsen av at hva som helst kan hende. Det er 

derfor barnet gråter når en julenisse med maske trer inn i familien på julaften. Skrekken for det ukjente 

eller uforutsigelige er grunnleggende i oss, naturligvis fordi det en gang var livstruende, og den blir møtt 

av et like grunnleggende arbeid for å nøytralisere det ukjente. Spedbarnet faller til ro i gjentagelsen, 

tolvåringen er avhengig av at noe er det samme når verden utenfor ellers åpner seg ukontrollert. Så når 

førtiseksåringen går rundt et hushjørne, sitter forvissningen om at alt vil være som forventet, så dypt i 

ham at det har blitt selve virkelighetens natur, og ikke bare forestillingen om den.50  

 

 
49 Knausgård 2016, s. 127. 
50 Ibid., s. 127–128. 
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Det finns både en antydan av sorg, men också förståelse för varför denna automatisering inträder. 

Barnets beundran av världen ses som avundsvärd, och som beklagansvärt att den sakta vittrar bort. 

Exempelvis skriver han om sina barns avtagande intresse för tappandet av sina mjölktänder, något 

som torde vara oerhört omvälvande, detta att tappa en del av sin fysiska kropp, men som snabbt 

underkastas vanans obönhörliga makt.51 Samtidigt är automatiseringen grundläggande mänsklig, 

och att vi mer eller mindre medvetet söker oss till sådant som är bekant, som är tryggt. När 

fyrtiosexåringen svänger runt gathörnet är automatiseringen så djupt rotad att den blivit en del av 

verkligheten. En liknande skissering av automatisering som en del av vår personlighet finns i essän 

”Fingre”: 

 

De andre befinner seg altså inne i oss, side om side med den vi er for oss selv, og siden noe slikt som 

skott eller vegger er ukjent i tankene og følelsenes verden, er det ikke urimelig å tenke seg at alle disse 

ulike entitetene – som ikke bare gjelder mennesker, men trær, bord, sykler, hus, sletter, innsjøer, katter, 

kopper, telefoner og lommelykter [...] – også er deler av personligheten vår, også er deler av den vi er, 

som forholder seg til identiteten på lignende måte som Christinas fingre for meg forholder seg til 

Christinas person.52  

 

Alla de otaliga fenomen som vi känner ligger latent i vårt undermedvetna, vi kan frambringa bilder 

av träd, bord och cyklar, men dessa är ofta generaliserande bilder, likt den igenkänning som 

Sjklovskij talar om. De blir en del av vår identitet. Likaledes blir detta ett sätt för människan att 

bringa ordning i en annars kaotisk värld. Om automatiseringen inte hade existerat, om vi inte vant 

oss vid somliga fenomen, hade världen endast bestått i en ändlös ström av ständigt 

tolkningskrävande intryck. Knausgård är samtidigt medveten om att automatisering endast gäller 

sådant som vi erfar tillräckligt ofta. Detta blir tydligt när han skriver om blixtar: 

 

Vannet og luften, regnet og skyene har også alltid vært her, men de er en så integrert del av livet at 

alderen deres aldri viser seg for tankene eller følelsene, i motsetning til lynet og tordenen, som bare av 

og til oppstår, i korte sekvenser som vi på en og samme tid er fortrolige med og står fremmede overfor, 

likesom vi på en og samme tid er fortrolige med og står fremmede overfor oss selv og den verdenen 

vi er en del av.53  

 

Fenomen som dessa, det vill säga sådant som presenterar sig för oss sällan, och kanske särskilt 

sådana naturmäktiga företeelser som kraftiga blixtar, kan återställa känslan av att se något 

enastående för första gången. Det är som att ribban höjs för varje levd erfarenhet, barnet kan vara 

 
51 Ibid., s. 36. 
52 Ibid., s. 118. 
53 Ibid., s. 71. 
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oändligt intresserad av de närmaste sakerna i dess omgivning – mattfransar, en toffla, 

tidningspapper – medan det onekligen krävs mer för äldre. Men både Sjklovskij och Moi menar att 

med rätt språk och med tillräckligt hög grad av uppmärksamhet så kan de vardagliga tingen som 

ligger i öppen dager återigen träda fram som de gör för barnet. 

 

2.3 Att häva automatisering genom främmandegöring och uppmärksamhet 

Det finns flera olika litterära grepp som Knausgård använder för att bryta automatiseringen av 

vardagliga företeelser. Dessa skulle kunna delas in i fyra olika sorters främmandegöring, respektive 

den rättfärdiga och kärleksfulla blick som Moi talar om. Denna blick och sättet den beskrivs på 

skulle kunna benämnas som en sorts närvarandegöring i motsats till främmandegöring, nämligen 

att inte göra det kända främmande, utan att göra det främmande känt. Alla dessa grepp bryter på 

olika sätt igenom vaneseendet. De olika främmandegöringsgreppen har jag identifierat som 

följande: främmandegöring genom liknelser; främmandegöring genom att saker beskrivs som för 

första gången; främmandegöring genom att saker placeras utanför dess vanliga kontext; samt en 

typ av främmandegöring i själva livet, utanför konsten. Det går naturligtvis inga täta skott mellan 

dessa uppdelningar, de sammanblandas ofta, men är ändå så pass distinkta att de enklast diskuteras 

var för sig. 

 

2.3.1 Liknelser 

Den första sorten – främmandegöring genom liknelser – är kanske den lättaste att identifiera, och 

den som oftast förekommer i Om høsten. Ett första exempel finns i essän som handlar om getingar: 

 

Det gule og svarte mønsteret, den blanke overflaten og den avrundede kjegleformen får bakparten til å 

ligne et lite påskeegg, eller kanskje et Fabergé-egg i miniatyr, for betrakter man den nøye, er det 

påfallende hvor regelmessig og vakkert mønsteret er; som tynne bånd deler de svarte stripene opp det 

gule; og der de svarte prikkene ligger inntil stripene, ligner det møysommelig malte border. 54 

 

Detta citat är intressant framförallt för två aspekter. För det första liknas getingen vid något som 

är tillverkat, ett påskägg eller Fabergéägg, och träder därför ut från sin biologiska sfär till en artificiell 

sådan. Getingen upphör att vara geting, och är istället för en stund ett dyrbart estetiskt objekt. För 

det andra kommenterar Knausgård här tydligt vad han gör, han betraktar det noga. Moi menar att 

uppmärksamhet aldrig är ett passivt tillstånd, utan snarare en aktiv handling.55 Och här blir det 

 
54 Ibid., s. 25. 
55 Moi 2017b. 
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uppenbart att detta just är en handling, att betrakta getingen noga. Endast på detta vis kan den 

beskrivas som något annat. 

Ett annat belysande exempel finns i essän om ambulanser. Knausgård beskriver en 

framåtrusande ambulans genom nattliga skånska slätter, och skriver: 

 

Når mørket er tett, kan jeg tenke at det er som å være inne i en hjerne, at de urørlige lysene fra gårdene 

stammer fra klustere av celler som styrer de grunnleggende funksjonene, som åndedrettet og 

metabolismen, mens det blå lyset som kommer jagende innover, er en plutselig idé, en forferdelig tanke 

eller en drøm.56 

 

Här består främmandegöringen i en bokstavlig förflyttning inåt, ambulansen är inte längre en 

ambulans utan dess framåtrusande blåa ljus som kastas runt genom landskapet omvandlas till en 

flyktig tanke, som försvinner lika snabbt som den anländer. Här sker en motsatt överföring jämfört 

med getingen, det vill säga att ambulansens materialitet förvandlas till en biologisk process. Det är 

en effektiv typ av liknelse, detta att omplacera objekt mellan kulturens och naturens sfärer. Det 

drar ytterligare uppmärksamhet till att språket och föreställningsförmågan är det enda som kan 

åstadkomma detta. 

Ett sista exempel på detta kan hittas i essän om fingrar. Det beskrivs först hur fingrar hos andra 

människor – även andra kroppsdelar – är som ”[…] metonymiske størrelser […]”, att det alltid är 

odiskutabelt att de är en del av en specifik person.57 Men att detta inte alltid är fallet med hans egna 

fingrar. 

 

Når jeg ser på dem, finnes det ingen måte jeg kan forbinde dem til den jeg er på. Når jeg krøker dem 

sammen mot håndflatene og snur dem, ser jeg fire brødre som ligner på hverandre og som holder 

sammen, mot faren, som alltid befinner seg på avstand fra dem, tykkere, sterkere. Ansiktene deres, som 

er naglene, er glatte som vinduer og bærer derfor et løfte om at man kan se gjennom dem, noe man ikke 

kan, den gråhvite fargen deres er ugjennomtrengelig: de ser ut som blinde mennesker gjør.58 

 

Detta gränsar till den typ av främmandegöring som kan observeras i vardagen, utanför konsten; 

känslan av att delar av kroppen inte har någon samhörighet med det egna subjektet. Att fingrarna 

inte kan förbindas med jaget utan får egna liv, blir sina egna subjekt i form av fyra bröder och en 

fader.  

 

 
56 Knausgård 2016, s. 219. 
57 Ibid., s. 117. 
58 Ibid., s. 118. 
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2.3.2 Saker beskrivs som för första gången 

Den andra typen av främmandegöring – sådan som åstadkoms genom att saker beskrivs som för 

första gången – förekommer även den frekvent. Sjklovskij menar ju att det bland annat är detta 

som Tolstoj ofta ägnar sig åt i sina texter. I Knausgårds beskrivningar förekommer även liknelser 

till andra ting, men genom en nästintill vetenskaplig och encyklopedisk stil så blir ändå det beskrivna 

objektet egendomligt och främmande. Ungefär på samma måtta som när man vokaliserar samma 

ord om och om igen tills det närapå mister sin mening och endast blir en ström av icke-

betydelsebärande ljud. Ta tuggummi som exempel: 

 

Tyggegummi kommer som oftest i to former, enten som små, rektangulære puter eller som flate, avlange 

skiver. De små putene har et nokså hardt, glatt emaljeaktig lag ytterst, et slags skall som lager en knasende 

lyd når tennene presses igjennom, og en mykere kjerne hvis kraftige smak blir forløst så snart tennene 

når inn til den, ikke ulikt måten en ampulle virker på. Disse to ulike konsistensene forandrer raskt 

karakter når man begynner å tygge; i de første sekundene dannes en grøtlignende masse, før det vi tenker 

på som tyggisens egentlige vesen, fast og seig, glatt og elastisk, oppstår. Tyggegummiens andre form, de 

flate, avlange skivene, kan se ut som plater av fersk pasta, og de har en helt annen konsistens enn putene, 

siden de mangler skallet og derfor er mykere, og heller ikke har noen egen smakskjerne. Det som skjer 

da, er at de likesom hopper over både ampullefasen, når smaken skyter ut i massen, og grøtfasen, og går 

rett til tyggegummiens egentlige tilstand.59    

 

Denna beskrivning är egendomlig. Vi vet alla hur ett tuggummi ser ut, vi har egentligen inget behov 

av att få det förklarat för oss. Det finns heller ingen litterär virtuositet som höjer passagen till 

skyarna. Varför existerar då denna beskrivning? Ett skäl torde vara just detta, att vi alla vet vad ett 

tuggummi är, men sällan ägnar det någon vidare tanke eller uppmärksamhet. Det har fallit i 

glömska, i omedvetenhet. Trots att tuggummit faktiskt är något väldigt märkligt. Något vi placerar 

i munhålan som inte är till för förtäring. Genom en sådan här typ av grundlig framställning kan vi 

åter börja tänka på tuggummits essens och väsen, att låta det träda fram i öppen dager. 

Ytterligare sådant exempel görs aktuellt i essän ”Telefoner”, där en ordinär fast telefon beskrivs 

på följande vis: 

 

Den bestod av to deler, et svakt bøyd rør som videt seg ut til en halvkuleaktig form i hver ende, perforert 

av små hull i flatene. Den ene halvkulen holdt man mot øret, inne i den var det en høyttaler som 

stemmen til den man ringte, kunne høres gjennom, den andre holdt man foran munnen, siden den 

inneholdt en mikrofon, som fanget opp ens egen stemme og sendte den videre. Telefonens andre del 

var selve apparatet, forbundet til røret med en spiralledning.60  

 
59 Ibid., s. 73. 
60 Ibid., s. 185. 
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Den här typen av telefon är förvisso historiskt tidsbunden, och det finns ett slags antikvariskt värde 

i att beskriva den, kanske särskilt för ett barn som aldrig levt i en vardag med den. Men för alla 

andra som ändå har en lång erfarenhet av den, ägnas den samma typ av belysande uppmärksamhet 

som tuggummit. Det vilar något paradoxalt över detta deskriptiva och neutrala litterära grepp. Å 

ena sidan verkar det avförtrollande, objekten avskalas ned till sin nakna materialitet, där de inte står 

för något annat än sig själva. Å andra sidan så lämnar det utrymme för objektet att åter laddas med 

sin egenart, att återigen ses. Det är som att texten avklär igenkänningen och tvingar läsaren att 

uppmärksamt betrakta tuggummit och telefonen, som om de aldrig hade sett dem förut. 

 

2.3.3 Saker placeras utanför sin normala kontext 

Den tredje typen av främmandegöring åstadkoms genom att saker placeras utanför dess normala 

kontext. Här är det alltså inte fråga om att objekten nödvändigtvis liknas vid andra ting eller beskrivs 

på intrikata sätt, utan de får en annan innebörd i det att de befinner sig där de normalt sett inte gör. 

Här återkommer essän om plastpåsar som exempel, där en plastpåse både infinner sig i jorden, och 

under havsytan: 

 

Hvordan de hadde havnet der, vet jeg ikke, men det var noe urovekkende over synet, for den tynne 

plasten, så hvit og glatt mot den svarte og smuldrete molden, var så åpenbart et fremmedlegeme. Jordens 

egenskap, å gjøre alt som havner i den, om til seg selv, gjelder ikke for plasten, som er laget på en måte 

som støter alt fra seg: jorden glir over plastens overflate, får ikke feste noe sted, finner ikke noe sted å 

trenge inn, og det samme gjelder for vannet. Plastposen har noe uberørbart over seg, den befinner seg 

likesom utenfor alt, også tiden og dens ubønnhørlige modalitet. [---] Noe av det vakreste jeg noensinne 

har sett, var en plastpose som fløt i vannet utenfor en brygge på en øy langt ute i havet [...] Vannet hadde 

vært helt klart, slik det blir når det er kaldt og stille, med en svak kjøliggrønn tone i seg, og plastposen 

hadde stått på kanskje tre meters dyp, utspent og urørlig. Den lignet ingenting annet enn seg selv, ikke 

noen skapning, ingen manet, heller ingen luftballong, den var bare en plastpose.61  

 

I detta fall främmandegörs plastpåsen utan metaforer eller liknelser. Den får vara sig själv, men 

presenteras i en kontext där den är annorlunda, den befinner sig inte på varubandet i en matbutik 

utan på platser där den inte förväntas vara. Det är samtidigt en listig passage, för texten associerar 

plastpåsen till en manet och luftballong genom att beskriva den såsom inte liknande dessa ting. 

Även fast det finns en ansats att framställa den i sin egen rätt så begagnar sig Knausgård av en 

inverterad beskrivning, ”[…] den lignet ingenting annet enn seg selv […]”. Självfallet kräver 

 
61 Ibid., s. 29–30. 
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observationen ett visst mått av uppmärksamhet också, annars stannar den malplacerade plastpåsen 

vid att vara ett milt störande moment. Men med Knausgårds riktade blick och ömhet inför det 

betraktade kan plastpåsen istället bli något av det vackraste han sett. 

 

2.3.4 Främmandegöring utanför litteraturen: i livet 

Den sista typen av främmandegöring är den som nog får betraktas längst ifrån Sjklovskij. Här 

gestaltar Knausgård litterärt de händelser i livet där främmandegöringen sker utanför litteraturen, i 

livet, vilket minner om att litteraturen inte har monopol på främmandegöring. Knausgård beskriver 

på ett par ställen stunder där perceptionen justeras, ruckas på av externa faktorer och därmed 

stegras. Där konsten annars skulle ta denna roll, tas den här av sinnesförändringar. I en essä betitlad 

”Feber” skildrar Knausgård hur han i en feberdimma får en ökad medvetenhet om kroppens 

förhållande till världen, hur perceptionen förändras något och därmed uppfattningen av denna 

relation. 

 

Det gjør at det står tydelig for meg hvor tilpasset kroppen vanligvis er verden, at den går i ett med den, 

som om verden sender på en bestemt frekvens, og at kroppen vår er stilt inn på nøyaktig den. Inne i 

den sonen, hvor kroppens og verdens frekvens er den samme, foregår alt motstandsløst. Kroppen går 

rundt i verden, blir omsluttet av dens luft, tar på dens ting og flater, og selv om disse skulle være like 

forskjellige som den myke, våte kluten den ene hånden klemmer om og den harde badekarkanten den 

andre støtter seg mot, er begge innenfor spekteret vi står åpne mot, slik at de nesten helt forsvinner for 

oss, i den aldri formulerte, men konstante følelsen av at verden er en forlengelse av kroppen. Når feberen 

kommer, øker graden av følsomhet, og kroppen løftes likesom ut av fortroligheten med verden, som 

plutselig presser seg på og blir merkbar, ikke direkte fiendtlig, men fremmed.62 

 

Febern agerar här som en mild sinnesförändrande drog, den justerar medvetandet så att det sänder 

på en annan frekvens, och skapar därmed tydligare sinnesförnimmelser. Världen ”[…] presser seg 

på og blir merkbar […]”, alltså en slags fysisk främmandegöring. 

Ett liknande fenomen beskrivs i essän ”Kalk”, men handlar i det här fallet om hur en tät dimmig 

morgon får världen att te sig annorlunda, och mer omedelbart påtaglig. 

 

Jeg tenkte at det ikke skulle mer til enn en slik liten forandring i været før også logikken endret seg. 

Tåken [dimman] hindrer sikten og skaper en annen dynamikk i rommet. Plutselig er det de små, nære 

tingene som trer fram. Det klare regnvannet som lå over singelen, i søkkene etter hjulene. Den svarte 

bilantennen, som jeg aldri før hadde lagt merke til. Det blanke el-skapet inntil den røde husveggen, halvt 

dekket av klatreplanter. Det er slik ting framtrer i drømme, hvor en annen logikk enn landskapets vekter 

 
62 Ibid., s. 101. 
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dem. Også lydenes dynamikk var annerledes, skrittene våre over grusen stod likesom alene, 

bakgrunnsløst, klikket når jeg trykket inn håndtaket på bildøren lød som et lite smell.63 

 

Dimman fungerar på liknande sätt som febern som en katalysator för ett högre perceptionstillstånd. 

Det okulära perspektivet förändras, det som ligger långt bort i synfältet faller i osynlighet vilket 

tvingar perceptionen att fokusera på det som ligger nära. Plötsligt framträder då exempelvis 

bilantennen som han aldrig lagt märke till tidigare. Även ljuddynamiken förändras, vilket resulterar 

i att de små anspråkslösa ljuden som annars hade grumlats med alla andra ljud, här framträder som 

singulära händelser, de får en vikt och densitet. Moi menar att målet med hennes projekt är att få 

människor att ”[…] se det vanliga och det vardagliga med en ny blick: att använda 

uppmärksamheten för att upptäcka det som ligger i öppen dager, men som vi ändå inte ser.”64 Och 

det är precis det som sker här, men med det viktiga undantaget att uppmärksamheten i dessa två 

exempel inte lika mycket är en aktiv handling som att uppmärksamheten själv tränger sig på 

subjektet. Febern och dimman blir en sorts utlösare som gör sinnet mer mottagligt för världen. 

En annan slags främmandegöring i själva livet aktualiseras i en lek Knausgård har med sina barn, 

där han låter sina fingrar agera som en egen varelse: 

 

Da barna var små, lot jeg ofte to av fingrene spasere mot dem, stanse, løfte den ene foten og bøye 

den som i hilsen mens jeg sa hallo, hallo med pipestemme. Jeg kalte denne skapningen for 

Fingermannen. For dem var det magi, fingrenes forbindelse til meg opphørte i det samme de begynte 

å gå, og ble en egen entitet for dem, en selvstendig skapning som var ute og gikk på bordet og som 

stanset for å hilse på dem.65 

 

Denne Fingerman har egentligen ingenting med konsten eller litteraturen att göra, om man inte 

väljer att betrakta det som ett litet blygsamt skådespel. Centralt är ju också naturligtvis att barn är 

mer mottagliga för denna typ av fascination, men faktum kvarstår att fingrarna för dem blir 

främmandegjorda, de blir en egen entitet med egen agens och självständighet. 

 

2.3.5 Närvarandegöring 

Slutligen kommer vi till vad jag valt att kalla närvandegöring som är besläktat med 

främmandegöring, men som ändock skiljer sig från det. Det finns avsnitt i Om høsten som inte 

främmandegör det betraktade, utan snarare försöker närvarandegöra särskilda fenomen. Att göra 

det okända känt genom att språkligt gestalta det på så sätt att det får substans och gripbarhet. Detta 

 
63 Ibid., s. 77. 
64 Moi 2017a, s. 13. 
65 Knausgård 2016, s. 119. 
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att lyckas finna det rätta språket för att uttrycka de insikter som uppmärksamheten ger är inte lätt. 

Knausgård uttrycker – i det första brevet till sin dotter – tvivel inför sin litterära förmåga, det vill 

säga att i text kunna fånga det han ser och upplever. Han skriver: 

 

Bak hovedhuset ligger veien, som ender hundre meter lenger inne, i et slags nedlagt lite halvindustrielt 

område, bygningene har bølgeblikktak og vinduene er knuste, motorer og hjulaksler ligger og rustner 

utenfor, halvt forsvunnet i gresset. På den andre siden, bak huset jeg sitter i, ligger en stor gårdsbygning 

av rød teglstein, den er vakker der den står og ruver mellom alt grønt bladverk. Rødt og grønt. Det sier 

deg ingenting, men for meg ligger det så mye i de to fargene, det er et sug inn mot noe i dem, og jeg tror 

dette er en av grunnene til at jeg har blitt forfatter, for jeg kjenner det suget så sterkt, og jeg forstår at 

det er viktig, men jeg har ikke ord for å uttrykke det, og vet derfor ikke hva det er. Jeg har forsøkt, og 

jeg har kapitulert. Kapitulasjonen er bøkene jeg har gitt ut.66 

 

Här ekar idén om att det finns aspekter av verkligheten som inte oproblematiskt låter sig överföras 

till text. Knausgård försöker förmedla att det finns en spricka mellan existensen och språkets 

förmåga att uttrycka denna. Han uttrycker en stark dragning till färgerna rött och grönt, att det 

finns något obeskrivligt i den relationen. En slags förspråklig erfarenhet som han förvisso kan 

förmedla, men inte beskriva fullständigt. Denna relationella aspekt handlar både om detta, att 

resignera inför insikten att det finns fenomen inbegripet i existensen som språket inte har möjlighet 

att fånga, och att Knausgård ämnar placera in sig i världen. Med tanke på formen av Om høsten, detta 

att objekt får en avgränsning i enskilda essäer torde vid första anblick tyda på motsatsen, att 

distansera sig från världen och betrakta den på ett objektivt sätt. Att placera flisor av världen under 

lupp. Men Knausgård placerar oupphörligen sig själv i relation till dessa objekt i form av exempelvis 

minnen och personliga erfarenheter. Det är inte alls en objektiv blick utan tvärtom en oerhört 

subjektiv sådan. Stundom är det alltså inte tal om att uttrycka tingens ontologi, tingen i sig, utan 

hans relation till dem. 

Dessa svårbeskrivna erfarenheter skulle kunna rådas bot på med hjälp av Mois rättfärdiga och 

kärleksfulla blick. Denna handlar delvis om att se dessa kopplingar och erfarenheter så precist det 

går och sätta ord på dem – och därigenom synliggöra för sig själv ens egna rötter som sträcker sig 

ut mot världen. Att identifiera sitt förhållande till existensen och förmedla detta genom språket.  

Trots detta tvivel inför språkets förmåga går det att urskilja prov på hur Knausgård gör försök 

till att beskriva svårfångade skärvor av världen, som skulle kunna exemplifiera vad Moi menar med 

den uppmärksamma, kärleksfulla och rättfärdiga blicken, och som jag i denna kontext väljer att 

kalla för just närvarandegöring. Ett sådant exempel är hur han skildrar mörker: 

 
66 Ibid., s. 16. 
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Regnet høljet ned over det mørke landskapet. Mørkret var av den typen som bare oppstår under akkurat 

slike forhold, for vanligvis er sommernettene her lyse, likesom bare så vidt sløret av mørke, som ikke er 

svart, men blålig, og lett, på et vis. Tåken og de tunge skyene, som hadde ligget som et lokk over 

forsenkningen mellom fjellene hele den dagen, tilførte mørkret tetthet, men ikke fullstendig, det var 

fortsatt ikke svart, for gjennom den mørkegrå og fuktige luften lot grantrærne seg skimte rundt oss, og 

de var svarte som natten.67 

 

Mörker, som egentligen är avsaknad av ljus, ges här ett förkroppsligande, det är beslöjande, lätt, 

tätt. Texten ger alltså mörkret flera olika dimensioner, det ges olika slags densiteter och får en vikt, 

något som naturligtvis är helt ologiskt eftersom mörker inte har någon massa, men som ändock är 

en effektiv analogi för att gestalta det. Ordet ”mörker” används i vardagliga sammanhang på en 

mängd olika sätt, på en mängd olika ljusförhållanden. Det är därför generaliserande och oprecist. 

Passagen hade kunnat sluta redan vid första meningen, ”det mørke landskapet”, och det hade gett 

oss en bild. Men på sättet Knausgård sedan utvidgar mörkrets karaktäristik ger en annan, mer precis 

bild. Temat ljus och mörker fortsätter i essän som handlar om gryningen. Där skriver han: 

 

Demringen er alltid begynnelsen på noe, som dens motsetning skumringen alltid er slutten på noe, og 

når vi vet at mørket i så godt som alle kulturer representerer døden og det onde, mens lyset representerer 

livet og det gode, blir disse to overgangssonene mellom natt og dag gestaltninger av det store 

eksistensielle dramaet vi er fanget i, noe jeg sjelden tenker på når jeg står i hagen og stirrer mot det 

gryende lyset i øst, men som likevel må klinge med, siden det føles så godt å se på. For mørket er regelen 

og lyset dets unntak, som døden er regelen og livet dets unntak. Lyset og livet er anomalier, demringen 

deres stadige bekreftelse.68 

 

Gryningen blir genom Knausgårds uppmärksamhet och hans språkliga gestaltning något oerhört 

dramatiskt, en existentiell kamp mellan ljus och mörker, mellan godhet och ondska. Det vardagliga 

ges enorma proportioner, och leder till en ödmjuk vördnad för världsalltet. En sådan här typ av 

kraft fångad i ögonblicket ges också i essän ”Stubbmark”:  

 

[...] [S]tubbmarken absorberer likesom lyset, som hele landskapet her gjør om høsten, der det ligger blekt 

og vasstrukkent under den fargeløse, lyssvake himmelen. Selv når landskapet trekker seg sammen, slik 

det gjør når dets mange ulike hendelser peker i samme retning – vind blåser, regn farer gjennom luften, 

bil kjører opp bakken, til venstre stubbmark, til høyre jord, himmelen blågrå, lyset sparsomt, utsikten 

mot havet gjengrodd av tåke, sjåfør bøyer seg fram for å se bedre gjennom den av regn skjelvende 

 
67 Ibid., s. 43. 
68 Ibid., s. 184. 
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frontruten og en falk farer plutselig forbi, med de store vingene utspredt – er landskapet ikke noe annet 

enn seg selv, og den opplevelsen sjåføren kan få, av noen sekunders svimlende livsintensitet, skyldes 

ikke at noe åpner seg, men det omvendte, at noe fortettes.69  

 

Här börjar nästan gränsen mellan text och verklighet luckras upp, det som beskrivs är resultatet av 

den uppmärksamma blicken, den svindlande livsintensiteten som uppnås av känslan av att vara ett 

med världen. Moi skriver: ”To pay attention is to take in the experience of being a human being, 

in this place, in this moment. It’s an attempt to be present in the world.”70 Och det är precis det 

Knausgård gör här, landskapet och chauffören blir i några sekunder inte två enskilda entiteter utan 

ett och detsamma.  

En annan viktig och intressant aspekt av den rättfärdiga och uppmärksamma blicken är att den 

enligt Moi ser något sant, att uppmärksamheten fungerar som källa till kunskap. I den oerhört 

rationella och scientistiska samtid vi befinner oss i är tilltron till naturvetenskapen högre än den 

kanske någonsin varit. Det vill säga att naturvetenskapens metoder betraktas som de mest objektiva 

och effektiva medlen till äkta kunskap. Moi tar avstånd från detta och menar att ”[d]et finns 

sanningar som inte bygger på naturvetenskapliga metoder”.71 Jag instämmer starkt med Moi om 

detta. Även fast scientismen får betraktas som en allestädes närvarande ideologi så finns det 

fenomen som naturvetenskapen visserligen förklarar, men där det är tveksamt om det faktiskt 

bringar djupare förståelse. Knausgård skriver om ögon och om detta att se, hur han har förtvivlat 

svårt att förstå hur det går till: 

 

Jeg vil aldri kunne begripe hvordan øynene virker. Jeg vil aldri kunne begripe hvordan gjenskinnet fra 

verden der ute, med alle sine ting og bevegelser, kan flomme inn gjennom øynene og slås opp som bilder 

i hjernens mørke. [---] Jeg kan ikke begripe hvordan det skjer, men jeg kunne ha slått meg til ro med 

forklaringen, at det er ren mekanikk og materialitet, ren overføring av energi, et spørsmål om atomer og 

fotoner, hadde det ikke vært for at øynene ikke bare tar imot lys, men også sender det ifra seg.72 

 

Visst kan naturvetenskapen delvis förklara mekaniken bakom synintryck, men likväl består det 

fullkomliga mysteriet om varför det är på detta vis och att det faktiskt sker. Det naturvetenskapliga 

klarläggandet bringar oss inte fulländad kunskap i denna gåta, vi kan förstå intellektuellt, men inte 

emotionellt. Däremot är jag likt Moi av uppfattningen att vårt språk ger andra möjligheter till en 

mer inträngande förståelse för fenomen som dessa. Som sista exempel på hur Knausgård 

 
69 Ibid., s. 129. 
70 Moi 2017b. 
71 Moi 2017a, s. 29. 
72 Knausgård 2016, s. 235–236. 
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problematiserar scientismens världssyn kan ses i hur han diskuterar omen och distributionen av 

lycka och olycka i en essä om tumlare: 

 

Senere, da de var ute av syne, sa morfar at det brakte lykke å se niser [tumlare]. Han sa slike ting, han 

trodde på omen og varsler, men selv om jeg likte å høre det, tenkte jeg ikke et øyeblikk på at det faktisk 

kunne være sant. Nå gjør jag det. For ikke vet vel vi hvordan lykke og ulykke distribueres? Oppstår det 

innenfor det menneskelige, slik de fleste vel tenker seg i vår rasjonelle tid, at vi selv skaper vår lykke og 

ulykke, er spørsmålet hva «selv» er i en slik tid – om ikke annet enn en ansamling celler som har realisert 

et arveanlegg og blitt modifisert av erfaringer, og som aktiveres og deaktiveres i små kjemisk-elektriske 

stormer, slik at noe bestemt føles, tenkes, sies, gjøres? Og de ytre konsekvensene av dette skaper en ny 

indre storm, og en påfølgende rekke av følelser, tanker, ytringer, handlinger? En slik redusering er absurd 

og mekanistisk, men ikke mer absurd og mekanistisk enn reduksjonen av niser til et sjødyr med bestemte 

egenskaper og handlingsmønster, for alle som har opplevd dem, der de ikke bare kommer opp av dypet, 

men også av tiden, uforandret som de har vært i millioner av år, vet at det å se dem er å bli berørt av 

noe, at det er som de tar på deg, og at du med det er utvalgt.73  

 

Den scientistiska reducerande blicken beskrivs av Knausgård som mekanisk och absurd. I dess 

anspråk på kausalitetssamband framställs den här som nära nog deterministisk, att om all samlade 

data om allt som försiggår på elementarpartikelnivå är tillgänglig så kan man kalkylera allt som 

någonsin hänt och ska hända. Enligt Knausgård verkar detta vara en kall och cynisk värld som inte 

rymmer några mysterier, en rent matematisk och förutsägbar tillvaro. En värld tömd på mening 

och förtrollning. 

 

3. Sammanfattande diskussion 

Jag har i denna uppsats ämnat visa att två delvis oppositionella tänkare inom litteraturvetenskapen 

– Sjklovskij och Moi – på ett fruktbart sätt kan komplettera varandra i en läsning av Knausgårds 

Om høsten. Friktionen stammar ur deras respektive teoretiska utgångspunkter: formalism och anti-

formalism. Det som vid första anblick tedde sig oförenligt, visade sig dock ha flera intressanta 

berörings- och skärningspunkter. Både Moi och Sjklovskij anser att litteraturen kan få oss att se 

världen på nya sätt. Även fast Moi hävdar att detta sker genom den uppmärksamma blicken och 

förmågan att språkligt uttrycka detta, medan Sjklovskij menar att detta sker genom textens 

främmandegöring, handlar det ändå om samma slutmål. Litteraturen har förmågan att ruska om 

vårt vaneseende och bryta igenom vardagens bedövande effekt.  

 
73 Ibid., 2016, s. 38. 
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Moi uttrycker det som sagt att ”[m]ålet är att se det vanliga och det vardagliga med en ny blick: 

att använda uppmärksamheten för att upptäcka det som ligger i öppen dager, men som vi ändå inte 

ser”,74 vilket tangerar Sjklovskijs idé om att ”[…] det är just för att återställa förnimmelsen av livet, 

för att känna tingen, för att visa att stenen är en sten, som det finns detta som kallas konst.”75 De 

verkar alltså båda två vara överens om vad litteraturen har för potential, att den kan stegra 

perceptibiliteten och göra oss mer medvetna om det vardagliga. Faran med att förbli ouppmärksam 

på vad livet erbjuder uttrycker de också snarlikt; Moi skriver att människan riskerar att leva hela sitt 

liv i overklighet,76 och Sjklovskij skriver att hela livet kan gå förlorat och förvandlas till intet. 

Naturligtvis finns det också en del saker som skiljer dem åt. Men dessa aspekter kan med fördel 

istället ses som kompletterande. En sådan central beståndsdel är att Sjklovskij bedömer 

främmandegöring vara signifikativt för det poetiska språket, alltså blott som en indikator för att 

skilja på poetiskt och vardagligt språk. Moi är kritisk till en sådan dikotomisk uppdelning och menar 

att allt slags språk som lyckas uttrycka uppmärksamhetens insikter har ett värde, och att det inte är 

produktivt att behöva dela upp språket i olika diskurser och hantera dessa på olika sätt. En annan 

sak som skiljer sig åt är den etiska aspekten som saknas hos Sjklovskij men finns hos Moi. Eftersom 

hon utgår från en vardagsspråksfilosofisk tradition sällar hon sig till argumentet att språket är ett 

ingrepp i världen, en handling, och att människan därför är moraliskt ansvarig för det som uttrycks. 

Hon argumenterar även för att den uppmärksamma blicken ser något sant och att de som lyckas 

uttrycka dessa insikter genom språket kan odla riktig kunskap. Detta är Sjklovskij egentligen helt 

ointresserad av, åtminstone vad gäller inom ramarna för litteraturstudiet. Sådana resonemang hade 

nog fallit utanför litteraturvetenskapen och lämnats över till andra vetenskapliga discipliner. 

I min läsning av Om høsten har jag låtit dessa båda tankevävar mötas och med hjälp av dem 

identifierat olika litterära grepp som brukas i Knausgårds text. Dessa består av fyra sorters 

främmandegöring: genom liknelser; genom att saker beskrivs som för första gången; genom att 

saker placeras utanför dess vanliga kontext; och en typ av främmandegöring som äger rum i själva 

livet, utanför konsten. Utöver främmandegöring finns även ett slags närvarandegöringsgrepp som 

jag kopplar till Mois idé om en uppmärksam blick, som snarare går ut på att göra det okända känt, 

istället för att göra det kända okänt som är främmandegöringens inneboende logik. Jag har även 

argumenterat för att Knausgård är präglad av det modernistiskt-formalistiska paradigmet och 

därmed delvis kan sägas tillhöra ett modernistiskt idiom, samtidigt som han delvis kan sägas utgöra 

ett avsteg från detta idiom. 

 
74 Moi 2017a, s. 13. 
75 Sjklovskij 1993, s. 21. 
76 Moi 2017a, s. 60. 
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I anknytning till uppsatsens tre huvudsakliga frågeställningar presenterades även en större 

diskussion som handlar om huruvida Knausgård kan lära oss att se världen på ett nytt sätt, och ifall 

det är en sorts livsfilosofi i litterär form som upptecknas. I analysen tangerade jag detta ämne när 

jag hävdade att den blick som betraktar de beskrivna objekten omöjligen kan vara en objektiv sådan. 

Det är snarare ett försök att placera det egna subjektet i relation till objektet. Det handlar alltså om 

att ta plats i världen, att vara närvarande, att inte frånkoppla jaget från verkligheten. Följaktligen 

innebär detta att sättet Knausgård ser på världen är ett sätt av många möjliga. Detta är naturligtvis 

ingen revolutionerande slutsats, men det vis varpå Knausgård använder sin blick handlar onekligen 

om ett uppmärksamt deltagande. Moi har skrivit att beskrivningar av världen kan sammanfattas i 

en fråga till läsaren: ”This is what I see. Can you see it too?”77 Och även om läsaren inte gör det, så 

betyder det inte att denne och författaren är inlåsta i sina respektive subjektiviteter, utan möjliggör 

snarare ett dialogiskt utbyte av insikter och kunskap. Så trots att vi inte nödvändigtvis kommer av 

ett äppelträd förstå vad frihet är, som Knausgård gör, så kan Om høsten snarare visa ett särskilt sätt 

att använda blicken och perceptionen på. Det är således metoden – en intensiv uppmärksamhet – 

och inte resultaten som kan vara allmängiltigt. Och det är denna metod som skulle kunna betraktas 

som en sorts livsfilosofi, ett sätt att använda sin perception på för att inte svepas med av 

automatiseringens svallande våg. Att göra motstånd mot tillintetgörandet av livet.   

 

  

 
77 Moi 2017b. 
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