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Sammendrag 

Denne oppgaven er en analyse av innlevelse med utgangspunkt i romanpartiet «Navnet og 

tallet» i Karl Ove Knausgårds Min kamp 6. I analysen undersøker jeg hvordan forfatter-jeg-et 

lever seg inn i Hitler og nazismens appell via litterære og visuelle kilder. For å belyse dette 

anvender jeg Rita Felskis teori om lesning av litteratur i boka Uses of Literature (2008). 

Gjennom sine tolkninger av de fire estetiske kategoriene recognition, enchantment, 

knowledge og shock peker Felski på et potensial i litteraturen til å utvide grensene våre for 

hva vi kan erfare, og hva i verden vi kan relatere oss til. Dette fordrer at vi leser med en form 

for innlevelse der vi i stedet for å holde kritisk avstand til teksten og legge overordnede 

føringer på den knytter oss til teksten og stiller oss åpne for dens umiddelbare virkninger på 

oss. Jeg interesserer meg særlig for Felskis begrep om gjenkjennelse, som er en nytolkning av 

det aristoteliske begrepet anagnorisis. Felski argumenterer for at gjenkjennelse ikke begrenser 

seg til identifikasjon, men innebærer at leseren gjenkjenner aspekter ved seg selv i noe fjernt 

og fremmed. Dette kaller hun self-extension. 

I oppgaven viser jeg hvordan Knausgårds innlevelse i nazismen tar form av en slik 

selvforlengelse som Felski introduserer. Det er et uttalt mål med litteraturen for Knausgård å 

få øye på «det som ligger utenfor ens selv» (Knausgård 2011: 415). Samtidig gjør han utstrakt 

bruk av egne leseropplevelser i refleksive passasjer gjennom Min kamp, et verk der selvet tar 

påfallende stor plass. Knausgårds lesemåte er kjennetegnet ved at han lar seg lede av 

intuisjonen og følelsene i møte med teksten. Som et representativt eksempel kan nevnes den 

opplevelsen han skildrer i Min kamp 2 av at diktene til Celan og Hölderlin ser inn i en sannere 

virkelighet enn den han kjenner selv (Ibid. 2009b: 137). Diktene resonnerer med noe i ham 

som er uartikulert og fremmed, men like fullt følbart – leseropplevelsen er ikke selvrefleksiv, 

men selvforlengende. Når Knausgård i «Navnet og tallet» anvender samme innlevelsesmåte 

på et materiale med historisk forelegg, åpner dette for problemstillinger knyttet til Felskis 

begrep om selvforlengelse som ennå ikke er tilstrekkelig belyst. Mens Felski fortrinnsvis 

forholder seg til innlevelse i fiksjon, stiller jeg spørsmålet om hennes begrep om 

selvforlengelse også er relevant for å undersøke innlevelse i et historisk materiale i mer 

overordnet forstand? Oppgaven er dermed å betrakte som en kritisk utprøving av potensialet i 

begrepet om selvforlengelse. Hva oppnår Knausgård som romanforfatter med sin bruk av det 

historiske materialet, og hva er resultatet av denne bruken i en større offentlighet, der 

filosofer, historikere og andre litterater diskuterer hvordan den annen verdenskrig bør forstås? 
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Er det etiske problemstillinger knyttet til at han søker innsikt i seg selv ved å leve seg inn i et 

historisk materiale? Er hans selvforlengelse i det hele tatt et relevant innspill i den 

historiografiske diskusjonen om Hitler og nazismen? 
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1 Innledende analyse 

 

1.1 Essayistens minnearbeid 

Essayet «Navnet og tallet» utgjør med sine drøye 400 sider en påfallende stor del av Min 

kamp 6, det siste bindet i Karl Ove Knausgårds monumentale romanverk. Min kamp er en 

over 3000 sider lang roman fordelt på seks bind skrevet fra innsiden av ett forfatter-jegs 

«kamp» for å mestre livet og seg selv i møte med menneskene rundt seg. Jon Helt Haarder har 

satt betegnelsen «performativ biografisme» på Min kamp. Med Haarders betegnelse går de 

biografiske opplysningene om forfatteren fra å utgjøre en virkelighet bak verket til å være 

effekter i selve verket: «Begrepet performativ biografisme betegner det fenomen, at 

biografisme går fra å være en dom over uvidenskabelig, biografisk orientert 

litteraturvidenskab til at være en kunstnerisk strømning, en isme» (Haarder 2004: 32). På 

Forlaget Oktober sine sider er betegnelser som «dypt personlig», «selvutprøvende» og 

«kontroversiell» satt på Min kamp (Forlaget Oktober u.å.). 

Mens det fortellende jeg-et i Min kamp forplikter seg på å skrive radikalt ærlig om det 

nære livet, tar dette en brå vending i og med «Navnet og tallet». Her går jeg-et fra å leve seg 

inn i sin private historie til å leve seg inn i den andre verdenskrig som en kollektiv historie, 

idet han søker en erkjennelse av nazismen og Holocausts beveggrunner gjennom sin 

partikulære erfaring som menneske. I så måte inntar han posisjonen til en leser, der han ikke 

lenger henter romanstoffet fra seg selv og sin egen verden, men vender perspektivet utover 

mot de historiske kildene som han trekker inn i det egne romanuniverset. På denne måten 

skjer det en vending i romanen også med henhold til de etiske hensynene. 

Det er en viktig bemerkning i denne sammenhengen at Knausgård ikke inntar rollen til 

en faghistoriker som fortolker historien gjennom arkiver og materielle kilder, men hans 

fortolkning går via de omarbeidede uttrykkene for historien slik de fremkommer i litteratur og 

film. Historiefortolkningen i «Navnet og tallet» trekker slik sett mer mot litterært enn mot 

vitenskapelig hold – som essay er det uformelt snarere enn formelt (Melberg 2013: 19). 

«Navnet og tallet» omtales ofte som et essay, men mer presist kan man si at det er et 

romanparti med klare essayistiske trekk. Det første som slår en i øynene er tekstens karakter 

av å være assosiativ og springende snarere enn systematisk, som gjerne trekkes frem som et 
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av essayets fremste kjennetegn. Det assosiative preget underbygges av at 

historiefortolkningen, som sagt, trekker mot litterært snarere enn vitenskapelig hold, der 

essayisten Knausgård, i tråd med Gerhard Haas’ topos om essayet som ‘spasertur’, lar seg 

lede av de litterære og visuelle uttrykkene han enten oppsøker eller kommer over. Arne 

Melberg fremholder at effekten av det assosiative er at essayet «binder samman, vad som 

helst, gärna det oväntade (Melberg 2017: 267). Dette, å binde sammen det uventede, utgjør 

nettopp premisset for «Navnet og tallet»: Historien om Karl Ove Knausgård knyttes her 

sammen med historien om Adolf Hitler. 

I Min kamp er spenningen mellom det sosiales hemmende eller innskrenkende kraft og 

individets lengsel etter å frigjøre seg fra denne definerende for jeg-ets ‘kamp’. Knausgård 

lever i liten grad ut denne lengselen; for en stor del handler Min kamp om det daglige 

familielivet slik det utspiller seg etter et repetitivt og forutsigbart mønster. Det er i jeg-ets 

følelses- og tankeliv at lengselen kommer til uttrykk i form av ekspressive utbrudd, 

refleksjoner og tankesprang. Som Kasper Green Munk1 påpeker, er det påfallende hvordan 

jeg-et nøyer seg med «antydninger og tankeeksperimenter om livet hinsides den kendte 

verden. Hvad der derimod får utstrækning og tyngde i Min kamp, er og bliver skildringen af 

den velkendte verden» (Krejberg 2016: 58). Det er inn i denne sammenhengen jeg leser 

sammenstillingen av Knausgård og Hitlers historier i og med «Navnet og tallet». Innlevelsen i 

Hitler og nazismen blir en måte for jeg-et å gi livet hinsides den kjente verden utstrekning og 

tyngde på i romanen. 

I boka Essayet (2013) drøfter Melberg spørsmålet om hva essayet som sjanger egentlig 

er gjennom utvalgte sjangerteoretiske bidrag. Jeg merker meg særlig ved to karakteristika 

Melberg trekker fra Gerhard Haas om at essayet dels målbærer en perspektivisme, «evnen til å 

se virkeligheten fra ulike kanter, å innta den andres blikk, å utgå fra at intet menneskelig er 

fremmed» (Melberg 2013: 20) og dels «en subjektivitet som handler om essayistikk som 

selvframstilling og selvportrett» (Ibid.). Som vi skal se, gir denne karakteristikken gjenklang i 

Knausgårds historiefortolkning i «Navnet og tallet». 

Melberg utvikler argumentet om essayets perspektivisme og subjektivitet videre når 

han utlegger Graham Goods teorier om essayet. Good fremholder at essayisten henter sin 

autoritet fra sin experience, og knytter dette til essayets temporalitet: «Essayet ligner 

filosofien og vitenskapen gjennom å gjøre krav på sannhet, ‘men ikke noen permanent 

                                                 
1 Kasper Green Munk het tidligere Kasper Green Krejberg, hvilket vil si at når jeg veksler mellom å referere til 
Krejberg og Munk, er det til samme person. 
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sannhet. Essayets sannheter er partikulære og handler om her og nå. Essayet bryr seg ikke om 

andre tider og steder’» (Ibid.: 22). I et eget kapittel i boka som omhandler essayets rolle i 

minnearbeid, «Minnet. Essayisten vandrer i tiden», vender Melberg tilbake til essayets 

temporalitet når han fremholder at essayet målbærer «En temporal konflikt» (Ibid.: 458) 

mellom «på den ene siden erindringsarbeidet og den så å si lange tiden, på den andre siden 

Her og Nå og den aller korteste tiden, det øyeblikk som rykker oss løs fra tiden» (Ibid.). 

Essayisten «siterer gjerne Historien, men han prioriterer Her og Nå» (Ibid.: 462). Slik jeg 

forstår det, er konsekvensen av denne temporale konflikten en distanse: «Essayisten kan aldri 

la seg fanges av Nået ettersom han først oppretter en distanse som kan være mental, 

geografisk eller betinget av nettopp minnet. Uten distanse ikke noe essay. Med distanse: ikke 

noe umiddelbart og uproblematisert Nå» (Ibid.: 467). 

Dette er betegnende for det som skjer i Min kamp i og med «Navnet og tallet». 

Gjennom å sammenstille sin egen umiddelbare, nære og intimt beskrevne historie med 

Hitlers, tvinger Knausgård frem en distanse til seg selv, som gjør posisjonen han skriver fra til 

gjenstand for problematisering og, som vi snart skal se, skarp kritikk fra enkelte hold. 

Knausgård tvinger på et vis et radikalt historisk traume inn i sitt eget her og nå. 

Det som i mine øyne gjør «Navnet og tallet» særlig verdt å se nærmere på, er nettopp 

dets relevans som en type essayistisk minnearbeid som det Melberg tematiserer. Hva utgjør 

spennet mellom et romanverk som Min kamp, som gjennom noen tusen sider omhandler ett 

enkelt jegs innlevelse i eget selv, og et essayistisk romanparti som «Navnet og tallet», der det 

samme jeg-et via litterære og visuelle uttrykk lever seg inn i så radikale historiske erfaringer 

som henholdsvis nazismen og Holocaust? Det er dette spennet mellom det private og det 

historisk radikale som av enkelte anses som uhørt å trekke sammen, for eksempel slik Geir 

Pollen uttrykker det i artikkelen «Seks ganger Sebald (og tre fotnoter)» i Vinduet i 2016: 

 

Hvordan ville han, Sebald […] overhodet ha vurdert en boktittel som Min kamp, Mein Kampf, 

som blikkfang for et romanprosjekt hvis egosentriske innretning neppe har sin like i hele den 

europeiske etterkrigslitteraturen; drøyt 3600 boksider for å forstå hvem Karl Ove er, en 

smådeprimert, men velnært mann i sin beste alder, født og oppvokst i et land som ifølge FNs 

ekspertpanel tilbyr sine borgere de gunstigste levekårene som for tiden er å oppdrive på denne 

kloden? Min kamp, Mein Kampf, hvilken kamp? (Pollen 2016: 13) 

 

Knausgårds posisjon som privilegert i et velferdsperspektiv holdes her frem som argument for 

at spennet mellom den private og den historiske erfaringen er så stort at de to erfaringene er 
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utilnærmelige overfor hverandre. Det at sammenstillingen av Min kamp og Mein Kampf 

vekker så sterke og negative reaksjoner, høyner min interesse for å undersøke i hvilken 

forstand sammenstillingen kan forstås som relevant og meningsfull. 

Selv har Knausgård fremholdt at «Navnet og tallet» kom som et påkrevd svar på et 

tittelvalg som ikke var uttenkt, men som dukket opp nærmest på slump. I artikkelen «Why 

Name Your Book After Hitler’s?» i The New Yorker i 2014 oppsummerer litteraturkritiker 

Evan Hughes mulige tolkninger av Knausgårds romantittel. Her viser han til at Knausgård i 

Min kamp 6 lar leseren få vite at tittelen kom opp i samtale med kameraten Geir. Dette 

kommer frem i nok en samtale med Geir: «– Ikke si at det var du som kom på Min kamp-

tittelen også? – Tror det, gitt. – Er det sant? – Du sa det, i en setning, min kamp, og så sa jeg 

der har du tittelen din. Slik var det» (Knausgård 2011: 194). Hughes påpeker at dette kan 

oppfattes som en måte for Knausgård å implisitt frita seg selv ansvar for tittelvalget på 

gjennom narrativet, mer enn en egentlig forklaring: «But all this is more of a narrative than an 

explanation, and it seems notable that Knausgård frequently refers to Geir’s role, as if to 

deflect some responsibility» (Hughes 2014). 

Hva gjelder en slik forklaring, viser Hughes til at Knausgård har fremhevet det 

provokative ved tittelen: 

 

Knausgaard allows that the title was «a way of saying ‘fuck you’ to the reader». But that 

reflected, he felt, the aesthetics of his project: he would give no thought to pleasing the 

audience, never mind family or friends. He told me, «If it was boring, I wanted it boring.… No 

compromises were made in this book. The title kind of makes that statement». (Ibid.) 

 

Hughes nevner også ironi som et uttalt motiv: «Knausgaard sometimes speaks in interviews 

and public appearances of an irony inherent in the name of the book; where Hitler is all 

ideology and rigid perfection in ‘Mein Kampf’, Knausgaard’s struggle as a middle-class dad 

is quotidian, messy, faintly ridiculous» (Ibid.). Senest i et intervju, også det i The New Yorker, 

fra november 2018 svarer Knausgård følgende på spørsmålet om han alltid hadde planlagt å 

avslutte romanverket med et essay om Hitler, og om det er derfor han kalte verket Min kamp: 

«No, no, it was nothing to do with that. I thought it was suitable because that’s what the book 

was: my struggle. It was also a provocation – the perfect title. I didn’t actually plan to write 

about Hitler at all. But then it came to feel like an obligation» (Rothman 2018). Oppsummert 

kom altså tittelen før ideen om essayet og ikke omvendt, skal vi tro Knausgård. 

http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2014/06/06/knausgaard-tour-arrives-in-manhattan/
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I sistnevnte sitat er det verdt å merke seg at Knausgård ikke bare finner tittelen 

provokativ, men også passende – suitable – ettersom romanen hans handler om akkurat det 

tittelen tilsier: hans kamp. Tross ironien og det provokative kan man mene at tittelen gir 

gjenklang i romanen, i Knausgårds kamp alene, snarere enn at den henspiller på Hitlers kamp. 

Dette gjenspeiles ifølge Kasper Green Munk i resepsjonen av Min kamp, der det er «alle 

mulige andre betydninger af titlen end referencen til Hitler, der fylder mest» (Krejberg 2016: 

60): «Det er hverdagen som kamp, opvæksten som kamp, litteraturen som kamp, kærligheden 

som kamp, i det hele taget livet som kamp, vi taler om, når vi taler om Knausgård» (Ibid.). 

Dette, at romantittelen peker på hverdagens kamper, finnes det også hentydninger om i 

romanen, slik som når jeg-et gjentatte ganger i Min kamp 1 refererer til farmorens bruk av 

uttrykket «Livet er en gamp, sa kjerringa, hun kunne ikke si k» (Knausgård 2009a: 392). 

I lesningen min av «Navnet og tallet» legger jeg til grunn at selv om romantittelen Min 

kamp ikke skulle reflektere noen dypere beveggrunner, utelukker ikke dette at essayet innehar 

dypere forbindelser til Min kamp som helhet. Selv om forbindelsene mellom Knausgård og 

Hitler ikke foreligger i utgangspunktet, er det nettopp disse forbindelsene som muliggjøres i 

og med «Navnet og tallet». Gjennom å skrive «Navnet og tallet» kan man si at Knausgård 

litterært konstruerer en sammenstilling av sin egen og Hitlers kamp. I intervjuet med The New 

Yorker fra 2018 blir Knausgård spurt om tilnærmingen hans til å skrive essayet var annerledes 

enn tilnærmingen til å skrive resten av romanverket: «No. I started reading, and then I started 

to write about it. The thought was that now you know this man; you know all his flaws and 

shortcomings and interests, and now you see he’s reading about Hitler – what will happen? 

This is a novel from inside of one person» (Rothman 2018). Slik signaliserer forfatteren at 

forbindelsene mellom hans egen person og Hitler oppstår i og med at han skriver om Hitler. 

Disse forbindelsene må dermed sees som litterært konstruerte og innebygde i essayteksten. 

Min interesse for «Navnet og tallet» bunner i et ønske om å se nærmere på 

sammenstillingen av den private og kollektive historien i essayet. «Navnet og tallet» 

kjennetegnes av at Knausgård trekker inn og tolker et relativt stort tilfang av historiefaglige 

kilder. Han går med andre ord i dialog med historiefaget, og ved å gjøre det kan man se det 

som at han gjør hevd på å si noe relevant om det historiske emnet han undersøker. Samtidig er 

essayet, i likhet med resten av romanverket Min kamp, fundert i et sterkt subjektivt ståsted, 

hvorfra jeg-et lever seg inn i historien med følelser og innskytelser. Man kan se det som at 

essayet uttrykker et ønske om å forstå historien nettopp fra et slikt ståsted snarere enn å 

tilstrebe en objektivitet. Dette er i tråd med Knausgårds eget utsagn i The New Yorker om at 
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Hitler-lesningen skal sees i sammenheng med jeg-ets «flaws and shortcomings and interests» 

(Ibid.). Eller sagt på en annen måte: Hva skjer når akkurat denne personen leser om Hitler? I 

så måte handler essayet dypest sett om hva som oppstår i møtet mellom ett enkelt jeg og 

historien. Målet med min undersøkelse vil være å si noe om hva som oppstår i dette møtet, og 

i neste instans hva slags syn på historien det åpner for. I det følgende vil jeg først forsøke å 

sette Knausgårds essay i sammenheng med de tolkningstradisjonene som ligger til grunn for 

den offentlige samtalen om nazismen. 

 

 

1.2 Arne Johan Vetlesen: en kritikk av den 

funksjonalistiske tolkningstradisjonen 

Den danske litteraturkritikeren Kasper Green Munk har bidratt med flere artikler om 

Knausgårds Hitler-essay, som det ellers er et noe begrenset tilfang av, og jeg kommer til å 

vende tilbake til ham gjentatte ganger i denne oppgaven (se en grundigere redegjørelse for 

Munks posisjon under «Den historiefaglige kritikken»). I artikkelen «Skønlitteratur som 

historieskrivning» i Vinduet i 2016 fremholder Munk at det er to forskjellige 

tolkningstradisjoner innenfor nazismeforskningen som møtes hos Knausgård, «nemlig 

intentionalismen og funktionalismen, som kan koges ned til de to spørgsmål: Er det 

mennesket, der med sine overbevisninger og intentioner styrer historiens gang, eller er 

mennesket underlagt specifikke omstændigheder, som det bliver en funktion af?» (Munk 

2016: 52). Etter min mening berører dette spørsmålet kjernen av den problematikken 

Knausgård befatter seg med når han søker å fundere historien om nazismen i et slikt 

subjektivt ståsted som beskrevet ovenfor. Ved å gjøre dette uttrykker han en tro på at deler av 

forklaringen på historien er iboende i ham som menneske, på tvers av de spesifikke 

omstendighetene som var gjeldende da historien utspilte seg. 

Spørsmålet berører en større historiografisk problemstilling som skriver seg helt 

tilbake til etableringen av historiefaget i Tyskland på begynnelsen av 1800-tallet. 

Opplysningstidens historieskriving «ble avløst av en måte å skrive på som innvarsler 

etableringen av historie som fag, som profesjonell vitenskap» (Kjeldstadli 1999: 57–58). 

Dette er slik historiker Knut Kjeldstadli utlegger det. Mens opplysningstidens 

historieskrivning «sprang ut av en situasjon der naturvitenskapene hadde høyest prestisje» 
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(Ibid.: 119), et positivistisk ståsted der man var opptatt av å årsaksforklare historiske 

hendelser ut ifra universelle prinsipper og allmenne lover, vektla det nye historiesynet, ofte 

kalt historismen, en utviklingstanke der man «insisterte på at hver tid hadde sin egenart» 

(Ibid.: 58). Historikerens oppgave var «å møte epokene med et åpent, forutsetningsløst sinn 

og føle seg inn i og forstå intuitivt den dominerende tendensen, folkeånden […] Denne 

forstående prosessen er gjerne kalt en hermeneutisk tilnærming» (Ibid.: 59). Idealet om 

innføling forbindes gjerne med den tyske historismens foregangsfigur Leopold von Ranke 

(1795–1886) og hans postulat om at historikeren skulle rekonstruere «hvordan det virkelig 

var, ‘wie es eigentlich gewesen’» (Ibid.). Kjeldstadli fremhever at verken den positivistiske 

eller den hermeneutiske tilnærmingen har vist seg å være tilstrekkelige i og for seg: 

 

I valget av framstillingsform står nyere historie i en spenning mellom teoristyring og en 

nyoppvekket interesse for å formidle, fortelle godt. Dette henger sammen med problemet med 

å gripe både sosiale strukturer og de handlende personene, en spenning mellom forklaringer 

som betoner de ytre årsakene, og slike som framhever de indre motivene for menneskelige 

handlinger. (Ibid.: 61) 

 

Med sin essayistiske behandling av historien, der historien trekkes inn i essayistens her og nå, 

skal vi se at Knausgård langt på vei bryter med Rankes prinsipp om å rekonstruere «hvordan 

det virkelig var», og at dette hensynet underordnes av forsøket på å forstå de historiske 

hendelsene på egne vegne. Spørsmålet er hva det er han da forstår? 

I nazismeforskningen møter den historiografiske problemstillingen noen særlige 

utfordringer. I boka Evil and Human Agency. Understanding Collective Evildoing (2005) 

drøfter filosof Arne Johan Vetlesen beveggrunnene for folkemord på en måte som forener den 

intensjonale og funksjonalistiske tolkningstradisjonen. I sitt virke som filosof har Vetlesen 

særlig beskjeftiget seg med ondskap som et sentralt tema. I den nevnte boka kritiserer han den 

funksjonalistiske tolkningen av jødeutryddelsen, anført av blant andre Hannah Arendt og 

Zygmunt Bauman, for å underkjenne at ondskap og menneskelig nærhet kan sameksistere. 

Arendt og Bauman fremmer et syn der ondskapen sees på som et utslag av et system der det 

enkelte mennesket underordner seg ordre fra øvre hold og slik fremmedgjøres og distanseres 

fra de handlingene hun eller han utfører – med andre ord: gjør seg selv til en funksjon for noe 

som er større enn seg. Vetlesen vedgår at denne mekanismen i høyeste grad er en del av bildet 

for å forklare Holocaust, men han motsetter seg at den er dekkende for å forstå de 

psykologiske og moralske implikasjonene av enkeltmenneskets handlinger innenfor et slikt 



8 

 

system. Det mest talende eksempelet han gir er etter min mening der han drøfter Adolf 

Eichmanns møte med sin tidligere kollega Berthold Storfer i konsentrasjonsleiren Auschwitz 

– Eichmann som SS-offiser og Storfer som fange. Eichmann omtalte dette møtet i sin 

forsvarstale under rettssaken mot ham i Jerusalem i 1961. Arendt, som var til stede under 

rettssaken, siterer ham slik: 

 

With Storfer afterward, well it was normal and human, we had a normal, human encounter. He 

told me all his grief and sorrow. I said: ‘Well, my dear old friend, we certainly got it! What 

rotten luck!’ And I also said: ‘Look I really can’t help you, because according to orders from 

the Reichsführer nobody can get out. I can’t get you out … I hear you made a mistake, that 

you went into hiding or wanted to bolt, which, after all, you did not need to do’. (Arendt sitert 

etter Vetlesen 2005: 90) 

 

Eichmann oppsøker så kommandanten Rudolf Höss for å be ham om å la Storfer slippe noe av 

det tyngste arbeidet i leiren: «Whereupon he [Storfer] was very pleased, and we shook hands 

[…] It was a great inner joy to me […]» (Ibid.). Seks uker senere er Storfer skutt til døde. 

Arendt stiller spørsmålet: «Is this a textbook case of bad faith, of lying self-deception 

combined with outrageous stupidiy? Or is it simply the case of the eternally unrepentant 

criminal … who cannot afford to face reality because his crime has become part and parcel of 

it?» (Ibid.). Arendt fortolker kort sagt Eichmanns gjengivelse av møtet med Storfer som et 

eksempel på den kollektive ondskapens frakobling fra den enkeltes motiver av selvinteresse. 

Vetlesen på sin side gir følgende fortolkning av Eichmanns møte med Storfer: 

 

Eichmann is determined to safeguard the ‘normality’ of the situation. This means many things: 

it means choosing to focus attention on the opposition between following and violating the 

rules […]; it means at no stage to reflect for a second on the more fundamental reasons for 

Storfer’s status as a victim […] that is to say, to reflect on who in actual fact was responsible 

for creating the situation where someone like Storfer was persecuted in the first place. […] 

Conversely, everything to do with the ‘little things’ in life is elevated to supreme importance. 

(Vetlesen 2005: 91) 

 

Arendt forstår Eichmanns opptatthet av de små uvesentlighetene i møtet med Storfer som en 

manglende evne til å se klart den virkeligheten han er blitt en del av, som gjør at handlingene 

hans i praksis får et annet utslag enn han personlig tillegger dem, et annet utslag enn det hans 
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selvinteresse tilsier. Vetlesen snur nærmest opp ned på denne forståelsen når han fortolker 

Eichmanns fortrengning av det fundamentale ved den virkeligheten Storfer er offer for som 

noe Eichmann velger å la skje ut fra motiver av selvinteresse. 

Hvilke motiver av selvinteresse er det i så fall snakk om? «From my perspective», 

skriver Vetlesen, «the most intriguing aspect of the Storfer episode is Eichmann’s attempt not 

to dehumanize the encountered victim-in-person» (Ibid.: 93): 

 

The most we can say is that, once proximity prevailed and he found himself face-to-face with 

an individual victim, a thou, Eichmann sensed a kind of constraint, a kind of expectation 

coming at him from the situation per se, following the inherent logic of such situations – face-

to-face ones, proximity ones – to the effect that gestures of shared humanity were called for. 

(Ibid.: 101) 

 

Vetlesen forstår disse gestene av medmenneskelighet fra SS-offiseren som pur fasade for å 

opprettholde sitt selvbilde, for å verne om sitt eget selv fremfor å ta innover seg realitetene for 

den konkrete andre, for Storfer. Videre setter han dette i sammenheng med følgende funn: 

 

a common finding when studying the biographies of prominent Nazi criminals is that concern 

with the other is totally eclipsed by concern with self – a self, paradoxically, priding itself not 

on autonomy or genuine ego-strength but on what psychologists would label ego-weakness; 

that is, working on oneself to become more and more like a mere instrument in the service of 

ends set by others, whereby these others and these ends are viewed, significantly, as fit not for 

the large majority of humankind but for the privileged elite one sees oneself as belonging to. 

(Ibid.: 101–102) 

 

Vektleggingen av selvet og dennes behov for å fremme og verne om seg selv utgjør et større 

poeng for Vetlesen på den måten at han setter karakteristikken av det nittende århundret som 

«the age of the genocide» (Ibid.: 293) i sammenheng med karakteristikken av samme 

århundre som «the century of the self» (Ibid.). Det som gjør mennesket til et potensielt offer 

for menneskelig ondskap, er i henhold til denne forståelsen rotfestet i samme faktum som det 

som får mennesket til å ville forårsake ondskap: «the fact that our being in the world is shot 

through with vulnerability, concretized by our mortality and dependence on others» (Ibid.: 

290). Den individualiseringen av identiteten som karakteriserer det nittende århundret, der 

individet i tiltagende grad har blitt frigjort fra gitte og varige sosiale former og ikledd en 
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identitet som er dynamisk og alltid oppe til forhandling, gjør individet mer sårbart, samtidig 

som det muliggjør forestillingen om det selvtilstrekkelige individet. Det avgjørende 

argumentet dette avstedkommer hos Vetlesen er at fremveksten av en slik liberalisme som 

underkjenner betydningen av ‘den andre’ i utviklingen av individuelle identiteter og i så måte 

gir individet en følelse av å stå alene, i neste instans baner vei for ideologier som motsetter 

seg denne individualiseringen. I verste fall gjøres ikke dette ved å erkjenne den menneskelige 

identitetens sårbarhet og avhengighet av andre, men snarere ved å projisere menneskelig frykt 

og negative følelser på andre: «the individual putting experiences that remain unintegrated 

into targets of externalization shared by a collective» (Ibid.: 172). Slik kan til en viss grad 

antisemittismen under den andre verdenskrig forstås. 

Det som gjør Vetlesens argument særlig interessant i vår sammenheng er at han, via 

psykologiprofessor Fred Alford, knytter denne individualiseringen av individet til en 

tilbøyelighet i vår tid til å identifisere seg med gjerningspersonen heller enn med offeret: 

«Being a persecutor at least confirms some power of agency, some capacity to choose, to 

make a difference in the world, and possibly to receive some recognition from others, to be 

seen, to be existentially (if not ethically) validated» (Ibid.: 137). Denne tilbøyeligheten gir 

etter min mening gjenklang i Knausgårds sammenstilling av seg selv med Hitler i kraft av 

romantittelen Min kamp. I tråd med Vetlesens forståelse anser jeg at denne tilbøyeligheten 

kan sees i sammenheng med at Min kamp er en roman der selvet tar svært stor plass – man 

kan påstå at romanen dypest sett handler om hva som utgjør og er med på å forme et selv. Jeg-

et i Min kamp er et typisk moderne jeg plaget av tvil og en opplevd utilstrekkelighet overfor 

omgivelsene, og en påfølgende lengsel etter overskridelse. Det gir mening at Knausgård 

identifiserer seg med gjerningspersonen fremfor offeret i den forstand at det er subjektets 

handlingsrom, grenser og overskridelser som først og fremst opptar ham i eget liv. Spørsmålet 

om hva som utgjør et selv, er for ham også et spørsmål om hva som potensielt bor i dette 

selvet av følelser og tilbøyeligheter. Rollen som offer fordrer ikke en tilsvarende stillingtagen 

til egne handlinger, men er i større grad en rolle der du blir gjort noe med. Her er det på sin 

plass å minne om essaysjangerens kjennetegn av å målbære en subjektivitet (Melberg 2013: 

20), der det er subjektet, kan man tenke seg, som har agens. På denne måten kan det synes 

som at det er spørsmålet om hva som utgjør eget selv som dypest sett opptar Knausgård i 

«Navnet og tallet». 

I analysene av nazismens appell og forestillingsverden dreier mye av Knausgårds 

argumentasjon seg nettopp om å projisere egne følelser på de litterære og visuelle uttrykkene 
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for nazismen som han konfronteres med i de historiske kildene. Karakteristisk for Knausgårds 

innlevelse er i så måte at det er nazismens positive appell han fortrinnsvis retter 

oppmerksomheten mot, mens hatet og antisemittismen langt på vei betraktes som den positive 

appellens bakside. Et kort eksempel for å illustrere dette er når Knausgård på ekspressivt vis 

gjenkjenner sin egen lengsel etter å tilhøre et vi ved synet av paradene i Hitler-Tyskland: 

«Alle som har sett paradene i Hitler-Tyskland vet hva slags følelser de vekker […] for, å, hvor 

man kan lengte etter å bli en del av det vi-et» (Knausgård 2011: 603). Annetsteds snur han på 

dette vi-et og argumenterer for at kraften i vi-et muliggjør å utstøte de-et, altså jødene (Ibid.: 

463). Som vi skal se, beror Knausgårds analyse av Holocaust blant annet på at det var det 

distanserte perspektivet som muliggjorde volden, «mens det nære perspektivet på den enkelte 

[…] er uforenlig med vold» (Ibid.: 153). Her er Knausgård helt på linje med den holdningen 

Vetlesen kritiserer og holder frem som utilstrekkelig i visse henseender, anført av blant andre 

Hannah Arendt. I så måte er det betegnende at Knausgård ved flere anledninger refererer til 

Arendt i sine drøftinger av volden i Hitler-Tyskland; i litteraturlista til Min kamp 6 står det 

oppført to sentrale verk av henne, Eichmann i Jerusalem (1963) og Vita activa. Det 

virksomme liv (1958). Jeg vil vende tilbake til dette momentet senere i oppgaven: Kan man 

argumentere for at Knausgård nedtoner ondskap som individuelt betinget fenomen? 

I tilfellet med paradene i Hitler-Tyskland er det enkeltmennesket med sitt register av 

følelser som fremstilles som utslagsgivende for historiens gang, all den tid Knausgård åpner 

for at det er en tilsvarende lengsel som den han kjenner her og nå som i sin tid bidro til å 

muliggjøre nazismens vi. Side om side med denne vektleggingen av individets følelser er 

«Navnet og tallet» preget av en sterk bevissthet om det sosiales underordning av individet, en 

underordning som nettopp er med på å utforme individets følelser. Det viktigste å trekke ut av 

dette i denne omgang er at det er dragningen mellom individet og det sosiale som er 

bestemmende for den rollen selvet spiller i Knausgårds innlevelse nazismen. Vektleggingen 

av individets følelser som betydningsfulle for historiens gang innveksles i det sosiales 

underordning av individet og dets følelser. Etter min mening er det, vel så mye som at den 

intensjonalistiske og funksjonalistiske tolkningstradisjonen møtes hos Knausgård, en slik 

dragning mellom individet og det sosiale det er snakk om. Hva gjelder nazismeforskningen 

spesifikt, er mitt inntrykk at Knausgård langt på vei trer inn i tradisjonen etter Arendt og den 

funksjonalistiske forståelsen. Dette åpner, som vi skal se, for noen interessante momenter i en 

diskusjon av jeg-ets innlevelse i de kollektive erfaringene nazismen innebar. 
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1.3 «Navnet og tallet» som romanparti 

Som romanverk har Min kamp gjerne blitt lest innenfor det siste tiårets motreaksjon på den 

såkalte mistenksomme omgangen med språket, av Paul Ricoeur karakterisert som «a 

hermeneutics of suspicion» (Felski 2015: 1). Denne lesemåten kjennetegnes av at man leser 

symptomalt og diskursivt, på utkikk etter skjulte og strukturelle betydninger og intensjoner i 

teksten. Man søker å avfortrylle teksten heller enn å la seg fortrylle. Lesemåten har sin 

historiske bakgrunn i radikal tenkning som marxisme og psykoanalyse, men en teoretiker som 

Rita Felski har i nyere tid kritisert den symptomale lesemåten for å ha befestet seg som en 

hegemonisk tolkningsform på tvers av kontekst. Litt senere i innledningen vil jeg vende 

tilbake til hva slags lesemåte Felski selv tar til orde for. En annen representant for 

motreaksjonen på den symptomale lesemåten er Toril Moi, blant annet i teksten «Lese med 

innlevelse» (2017). Her tar hun til orde for at Min kamp fordrer en annen lesemåte enn det 

hun anser som den postmoderne lesemåten, «som sverger til troen på at både litteraturen og 

litteraturforskningens oppgave er å stille seg kritisk til teksten» (Moi 2017a). «Denne 

romanen kultiverer slett ikke kritisk distanse», skriver Moi, «hverken i forfatter eller leser. 

Tvert imot, den forsøker å dra leseren inn, å få henne til å se verden slik hovedpersonen ser 

den» (Ibid.). I Min kamp sier teksten «det den mener, og den sier det rett ut» (Ibid.). Derfor 

må den leses på en måte som anerkjenner2 tekstens anliggender snarere enn å 

mistenkeliggjøre dem. 

Spørsmålet om man skal anlegge en kritisk eller tillitsfull fortolkning i møte med en 

litterær tekst gjør seg gjeldende på forsterket vis i møte med en tekst som «Navnet og tallet», 

som går i dialog med historiefaglige kilder. I en nylig avlagt doktoravhandling ved 

Universitetet i Bergen, Vold og visjoner i sjette bind av Karl Ove Knausgårds Min kamp, gjør 

                                                 
2 Begrepet anerkjennelse viser her til filosofen Stanley Cavells begrep om «acknowledgement», som Toril Moi i 

boka Revolution of the Ordinary (2017) utvikler til også å gjelde lesning av litteratur. Jeg ser visse 

berøringspunkter mellom Mois og Rita Felskis respektive begrep om «acknowledgement». Sentralt for begge er 

det at «Acknowledgement is not the opposite of knowledge, rather it acts on knowledge» (Moi 2017b: 207). 

Felskis argument om at «acknowledgement» kan fungere som en sosial diagnose (Felski 2008: 36), klinger med 

i Mois definisjon: «Attempts at acknowledgement reveal us: who we take ourselves to be, how we picture our 

relationship to the other» (Moi 2017b: 207). 
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Kjersti Irene Aarstein en nokså kritisk lesning av «Navnet og tallet». Innledningsvis påpeker 

hun at det hun kaller «sakprosa-dimensjonen ved essayet» (Aarstein 2018: 117) ikke kan 

«føyses unna med henvisning til en tenkt litterær immunitet mot historiefaglig og filosofisk 

funderte kommentarer» (Ibid.): «I ‘Navnet og tallet’ forsøker imidlertid Knausgård å si noe 

sant, ikke bare om sine egne følelser og stemninger, men om hvordan Hitler vant oppslutning 

i den tyske befolkningen, hvilke forhold som gjorde holocaust mulig, og hva som må til for å 

hindre at noe lignende skjer igjen» (Ibid.: 119). Nettopp denne etiske dimensjonen både ved 

historiefortolkningen i essayet og ved Knausgårds premiss for å skrive om historien danner en 

rød tråd i Aarsteins avhandling. 

Et av Aarsteins hovedargumenter vedrørende «Navnet og tallet» er at Knausgårds 

analyse av Holocaust, der han «hevder at det distanserte perspektivet gjorde volden mulig, 

mens det nære perspektivet på den enkelte […] er uforenlig med vold, siden det åpenbarer det 

andre mennesket som et du» (Ibid.: 153), «er som skapt for å gi fremstillinger av virkelige 

mennesker i Min kamp etisk ryggdekning» (Ibid.). Dette argumentet utvikler hun særlig i 

analysen av «Knausgårds forsøk på å utvikle en egennavnets etikk i lys av holocaust» (Ibid.: 

166), som hun mener «fremstår først og fremst som et svar på den kritikken Gunnar målbærer 

i del åtte, om at romanen krenker noen av de menneskene den handler om» (Ibid.). Dette er 

problematisk, hevder hun, «på vegne av debatten om Min kamp, som følge av at han setter 

holocaust-ofrenes lidelser opp mot hensynet til de menneskene han beskriver i romanen» 

(Ibid.: 230) og gjennom det tar «debatten til et nivå der spørsmålet om privatlivets fred virker 

som en fillesak» (Ibid.: 231). Aarsteins lesning er interessant, særlig fordi hun viser hvordan 

Knausgårds historiefortolkning kan fremstå som et «forsøk på å reflektere kritisk over sitt 

eget prosjekt» (Ibid.: 117). Imidlertid er det etter min mening ikke en dekkende lesning av 

«Navnet og tallet» å trekke en ensporet linje mellom Knausgårds historiefortolkende teser og 

hans forsvar for sitt eget litterære prosjekt, hvilket vil si å tolke hans tese om egennavnets 

rolle i muliggjørelsen av Holocaust ene og alene som et argument for at hans egen bruk av 

egennavn i romanen kan forebygge folkemord. Jeg er enig med Aarstein i at det foreligger en 

idémessig motivering i «Navnet og tallet» for at Knausgård innskriver farens navn mot slutten 

av Min kamp 6, men i min egen lesning ser jeg mer flertydig på dette. Etter min mening 

foreligger det idémessige motsetninger i romanen mellom navnets negative og positive 

konnotasjoner som muliggjør at Knausgårds innskriving av farens navn ikke nødvendigvis 

svarer til den betydningen han tilskriver navnet i sammenheng med Holocaust. Kort sagt 

mener jeg at det er problematisk å trekke en entydig forbindelse mellom historiefortolkningen 
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i «Navnet og tallet» og Knausgårds litterære strategier i Min kamp, men at sammenstillingen 

av den private og kollektive historien snarere åpner for motsetninger og paradokser. En slik 

lesning åpner i større grad for å genuint ta stilling til hvordan essayet kan forstås som 

historiografisk innspill, og slik sett anerkjenne tekstens anliggende i stedet for å 

mistenkeliggjøre det. 

Samtidig kan man merke seg ved at Knausgård mistenkeliggjør sitt eget litterære språk 

– det følelsesladde, innlevende språket – i reflekterende passasjer gjennom Min kamp. Dette 

gjør han ikke minst i nærlesningen av Paul Celans «Trangføring» i den innledende delen av 

«Navnet og tallet» (Knausgård 2011: 410–465). Denne lesningen bærer preg av, som Kasper 

Green Munk påpeker, å være sterkt inspirert av den kritiske teorien og Theodor Adornos 

mistro til språkets meningsgivende evne etter Holocaust, uttrykt med Adornos berømte ord 

om at det er barbarisk å skrive dikt etter Auschwitz. Ifølge Munk blir disse ordene stående 

som en forhåndsdom over Knausgårds egen omgang med språket: «Men i stedet for at takke 

og bukke og sysle videre med en ikke-utopisk, selvransagende og mistænksom litteratur siger 

Knausgård nei, nu må det være nok og tager rollen som barbar på sig. For ham er og bliver 

det de mægtige følelsers sprog, der tæller» (Krejberg 2016: 70). Kjersti Irene Aarstein peker 

på at Knausgårds Celan-lesning «kaller på en leser som supplerer det følelsesmessige 

engasjementet sitt med kritisk refleksjon» (Aarstein 2018: 233), og setter dette i sammenheng 

med at Knausgård videre i essayet «advarer mot den følelsesorienterte henvendelsen til 

tillitsfulle mottakere, som han selv og Hitler har gjort lykke med» (Ibid.). Annetsteds i Min 

kamp 6 reflekterer Knausgård over den østerrikske forfatteren Peter Handkes fremstilling av 

sin mor i Kravløs ulykke (1972). Knausgård skriver at i stedet for å representere morens liv i 

teksten, «refererte Handke til det som noe som fantes utenfor teksten, men aldri i teksten» 

(Knausgård 2011: 166). Denne motstanden mot språklig representasjon hos Handke betrakter 

han som en reaksjon på nazismen. Nazismen som «den siste store utopiske bevegelsen som 

har vært» (Ibid.: 169) har utløst en krise i kunsten, som «i sitt vesen er utopisk» (Ibid.). Krisen 

innebærer at kunsten er «selvransakende og mistenksom, noe ikke minst Handkes roman og 

nesten alle romaner skrevet av forfattere i hans generasjon, er uttrykk for» (Ibid.). I den 

samme passasjen er det ingen tvil om hvor høyt Knausgård setter Handkes litteratur – det 

samme gjelder for Paul Celans poesi og andre forfattere som motsetter seg språklig 

representasjon. Munks konklusjon om at det er de mektige følelsers språk som er og blir 

tellende for Knausgård, stemmer derfor bare i den grad det også alltid finnes en sterk 

bevissthet hos jeg-et om dette språkets utilstrekkeligheter og inautentisitet. 
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Denne bevisstheten kommer kanskje aller mest til sin rett i et essay som «Navnet og 

tallet», der siteringen av historien muliggjør å innskrive en distanse til Knausgårds her og nå 

som vanskeligere lar seg gjøre i resten av Min kamp. Verdt å nevne i denne sammenhengen er 

den forbindelsen Arne Melberg trekker i teksten «Essä/roman. Från Proust via Woolf till 

Knausgård» mellom de reflekterende partiene i Min kamp, der jeg-et reflekterer over blant 

annet språket og litteraturen, og den sjangerblandingen som gjør seg gjeldende i romanverket 

mellom essay og roman – ikke bare i og med «Navnet og tallet», men gjennom hele 

romanverket avløses de fortellende partiene av det man kan kalle essayistiske partier. Melberg 

setter dette i forbindelse med at Knausgård tidlig i romanverket, i Min kamp 2, distanserer seg 

fra den litteraturen som presenterer seg som fiksjon, for eksempel romanen, mens han godtar 

essayistikken: «Det eneste jeg så verdien i, som fortsatt ga fra seg mening, var dagbøker og 

essays, det i litteraturen som ikke handlet om fortelling, ikke handlet om noe, men bare bestod 

av en stemme» (Knausgård sitert etter Melberg 2017: 276). Knausgård har dette synet fordi 

han anser den fiktive litteraturen for å reprodusere seg selv, for å tvinge verden inn i former 

som gjør den mer lik enn den er og dermed bringe oss lengre unna virkeligheten. Melberg 

kommenterer: 

 

Om man nu sätter denna passage i relation till de sex delarna av Min kamp, så kan man 

konstatera att Knausgård ju insisterar på att kalla Min kamp för just roman och att han därmed 

stannar kvar i den fiktionslitteratur som han låter Karl Ove fördöma. Men också att detta 

fördömande sker i det essäistiska tonfall som romanen, som sagt, är full av. (Melberg 2017: 

276) 

 

Den vedblivende uoverensstemmelsen i Knausgårds omgang med språket viser seg altså også 

på sjangernivå. Man kunne si at Knausgårds refleksjon over språket opptrer i form av sjanger, 

i den forstand at de essayistiske partiene kan forstås som forsøksvise fordrivelser av det 

fiktive språket innenfor rammene av romanen. Like fullt er og blir Min kamp en roman. I lys 

av dette gir det etter mitt syn mening å skille mellom essayet som sjanger og essayet som 

modus i Min kamp. I sin utlegning av Claire de Obaldias essayteori trekker Melberg et slikt 

skille når han skriver at De Obaldia behandler essayet «med særlig oppmerksomhet på det 

intrikate forholdet mellom essayet som sjanger og essayet som spirit eller modus eller 

impuls» (Melberg 2013: 24): «At sjangeren essay betraktes som ubestembar, åpen, 

overskridende […] – dette kan forklares med at essayet oppfattes som ‘potensiell’ litteratur, 
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som noe som ennå ikke har blitt litteratur eller som bare er en skisse til den fiksjonaliserte 

verden som er ‘ordentlig’ litteratur» (Ibid.: 24–25). 

Av dette vil jeg utlede at «Navnet og tallet» må leses som et romanparti i Min kamp 

snarere enn som et brudd med romanen. På sett og vis kan man se sammenstillingen av 

Knausgård og Hitlers historier som et uttrykk for den essayistiske modusen de Obaldia peker 

på. Spørsmålet blir om forsøket på å sammenstille deres respektive historier går opp i 

romanen, eller om det snarere forblir et potensial? En refleksjon Knausgård gjør seg i Min 

kamp 6 gir et godt bilde på hvordan man kan innreflektere sammenstillingen i lesningen: «for 

meg utgjør romanen en måte å tenke på, radikalt annerledes enn essayets, artikkelens eller 

avhandlingens, fordi refleksjonen i romanen ikke er overordnet som middel til erkjennelse, 

men sidestilt alle de andre elementene i den. Rommet som det tenkes i er like viktig som 

tanken» (Knausgård 2011: 172). Skal vi ta Knausgård på ordet her, kan vi tenke oss at 

«Navnet og tallet» må leses som en del av et slikt rom, der essayet er sidestilt de andre 

elementene i den romanen det opptrer innenfor snarere enn at det skal utskilles som noe annet. 

Sagt på en annen måte, er det romanens praksis og måte å tenke på som tegner opp rammene 

for lesningen av essayet, samtidig som de essayistiske grepene virker innenfor disse rammene. 

 

 

1.4 Den historiefaglige kritikken 

Spørsmålet om hvordan «Navnet og tallet» skal leses sjangermessig har vært gjenstand for til 

tider opphetet debatt, og da særlig spørsmålet om hvordan man skal forholde seg til essayet i 

henhold til skillet mellom skjønnlitteratur og sakprosa. Som vi så, fremholder Kjersti Irene 

Aarstein at «sakprosa-dimensjonen ved essayet» (Aarstein 2018: 117) ikke kan «føyses unna 

med henvisning til en tenkt litterær immunitet mot historiefaglig og filosofisk funderte 

kommentarer» (Ibid.), og begrunner det med at Knausgård i essayet forsøker å si noe sant 

ikke bare om seg selv, men om «hvordan Hitler vant oppslutning i den tyske befolkningen, 

hvilke forhold som gjorde holocaust mulig, og hva som må til for å hindre at noe lignende 

skjer igjen» (Ibid.: 119). I møte med kritikk fra historiefaglig hold har Knausgård selv 

argumentert på følgende vis, i et innlegg i Dagsavisen i 2016: 

 

Helt avgjørende for å forstå «Min kamp 6» er å forstå forskjellen på skjønnlitteratur og 

sakprosa. «Min kamp 6» er ingen avhandling, intet vitenskapelig verk, ingen 
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sakprosabok, men en roman. Den store forskjellen på en avhandling og en roman, såvidt 

jeg kan se, er at en avhandling er saklig, objektiv, og at dens teser argumenteres 

rasjonelt for, mens en roman bygger på den delen av virkelighetsforståelsen som 

akademia utelater: følelsene, stemningene, impulsene, de underbevisste strømningene. 

(Knausgård 2016) 

 

Sitatet er fra en debatt om «Navnet og tallet» som forløp i norske medier i 2015 og 2016, 

utløst av at historiker Sten Reinhardt Helland gjennom to artikler i Vinduet la frem den hittil 

mest omfattende historiefaglige kritikken av essayet. Hellands innsigelser bærer preg av at 

han legger tradisjonelle historiefaglige kriterier til grunn for lesningen av «Navnet og tallet». I 

artikkelen «Knausgårds ‘sannhet’ om Hitler og nazismens emosjonelle appell» er en av 

Hellands hovedinnsigelser at Knausgårds historieforståelse er fundert i hans eget ego; 

analysene av Hitlers person leder inn på en smalsporet psykologisering som løsriver seg fra 

den faktisk-historiske sammenhengen. Her viser Helland blant annet til Knausgårds kritikk av 

Ian Kershaws Hitler-biografi, og fremholder at det som egentlig skiller Kershaw fra 

Knausgård er Kershaws perifere oppmerksomhet om Hitlers forhold til kunst og poesi til 

fordel for utviklingen av Hitler som politiker. Ifølge Helland forbigår Knausgård sistnevnte 

helt, mens historikeren Kershaws angivelige nedvurderinger av kunst som ambisjon og 

beskjeftigelse rammer Knausgård i hans eget ego. Videre kritiserer Helland Knausgård for 

hans lesning av Mein Kampf og argumentet om at denne boka mangler stil og litterær form. 

Helland mener at vektleggingen av Hitlers manglende beherskelse av litterær form er 

uvesentlig for den historiske sammenhengen, og at en slik vektlegging er preget av 

forfatterens egen kompetanse og preferanseområder, slik tilfellet er ved selektiv persepsjon. I 

sin kritikk peker Helland også på en rekke svakheter ved Knausgårds analyse av nazismens 

emosjonelle appell som en tungtveiende historisk forklaringsfaktor for at Hitler kom til 

makten. Helland fremholder blant annet at Knausgårds påstand om at «de følelsene som ble 

vekket, fantes i alle» (Knausgård 2011: 603), vitner om en overdrivelse av den frivillige og 

positive tilslutningen i den tyske befolkningen, og utelater helt den politiske opposisjonen 

blant tyskere. Knausgård problematiserer heller ikke graden av frivillighet i tilslutningen. I det 

hele tatt synes Hellands hovedpoeng å være at Knausgård underkjenner at nazismen hvilte 

grunnleggende på maktens infrastruktur snarere enn på den emosjonelle appellen. 

På dette siste punktet er Helland på linje med forfatter Maja Hagerman, som 

fremholder at Knausgårds begrep om at «Hitler tente en flamme i alle som hørte hans taler» 

(Hagerman 2016) er å underkjenne at nazismen på 1920-tallet fremsto som frastøtende for 
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veldig mange: «å glemme det er på et vis å ‘opphøye’ den og forvandle den til en forlokkelse» 

(Ibid.), skriver hun. Hagermans argument er at Knausgård, ved å leve seg inn i de stemninger 

og følelser som nazismen spilte på, i en forstand underordner seg av den nazistiske 

propagandaen, slik at hans egen mystifisering av «samforstanden mellom massen og Hitler» 

blir en gjengivelse av «det han har sett gestaltet i nazistisk regi» (Ibid.). I innlevelsen ser 

Knausgård seg blind på «hva raseideologier egentlig er» og det faktum at «volden utgjør et 

fundament» (Ibid.). Hagermans hovedpoeng synes i likhet med Helland å være at Knausgård 

underkjenner at nazismen grunnleggende sett var politisk, en bevegelse av «politiske aktører 

med en spesifikk agenda – ikke en mytisk urkraft som trekker til seg mennesker» (Ibid.). 

En annen person som stiller seg bak Hellands kritikk er litteraturkritiker Preben Jordal, 

som for øvrig var redaktør for Vinduet da Hellands artikkel stod på trykk. Jordal uttaler at 

«Mye av det Knausgård skriver om nazismens appell til den jevne tysker er beint fram 

uhyrlig. Han har ikke noe blikk for hva nazistenes voldsutøvelse faktisk utrettet» (Pedersen 

2016a). Videre fremholder Jordal det som problematisk at «essay-delen om Hitler har et annet 

‘jeg’ enn i resten av ‘Min kamp’» (Ibid.): «Gjennom hele verket bygger Knausgård opp en 

tillit til en faktisk-biografisk jeg-stemme som forteller om for eksempel samlivet med Linda. 

Når jeg-stemmen forteller om Hitler, blir det mer problematisk. Skal man fremdeles stole på 

jeg-stemmen som et historiker-jeg?» (Ibid.), spør han. Her er det verdt å minne om at 

Knausgård selv, som vi har sett, fremholder nettopp dette som Jordal kritiserer – at det er det 

samme jeg-et som i resten av Min kamp som forteller om Hitler – som et villet premiss for 

essayet. 

Slik jeg ser det, er Hellands innvendinger om at Knausgård overvurderer nazismens 

positive appell legitime all den tid Knausgård gir inntrykk av å ville si noe sant om hvordan 

Hitler vant oppslutning i den tyske befolkningen. Imidlertid blir ikke disse innvendingene 

fremmet på riktige premisser; Helland bedriver ikke en type litteraturkritikk der han er opptatt 

av å vise hva som faktisk kommer ut av Knausgårds innlevelsesmåte, men anlegger snarere en 

lesemåte der han finleser essayet for faktuelle feil. Det er også i denne sammenhengen at 

skillet Knausgård selv trekker mellom skjønnlitteratur og sakprosa gir mest mening. Måten 

han trekker dette skillet på er delvis unyansert, for eksempel når han hevder at følelsers rolle 

er fullstendig utelatt fra akademia. Skillet gir heller ikke mening med henblikk på at «Navnet 

og tallet» med alle dets referanser til historiefaglige kilder taler for at det i en viss forstand må 

leses som nettopp sakprosa. Imidlertid låter det rimelig i mine ører når Knausgård fremholder 

som argument for at essayet må leses som skjønnlitteratur at det er utenkelig med en forsker 
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på nazismen som skriver «at han eller hun blir tiltrukket av enkelte elementer i nazismen» 

(Knausgård 2016). Skillet mellom skjønnlitteratur og sakprosa i sammenheng med «Navnet 

og tallet» handler, slik jeg ser det, om forventningene til teksten heller enn om hva som bor i 

selve teksten. I stedet for å fokusere på om «Navnet og tallet» er skjønnlitteratur eller 

sakprosa, kommer det mer ut av å vende oppmerksomheten mot den formen for innlevelse 

Knausgård bedriver. I sitt tilsvar til Helland skriver Knausgård talende nok at det er det jeg-et 

som forsøker å forstå nazismen «som Helland kritiserer og hever seg over» (Ibid.). Det 

samme kunne Knausgård ha svart Jordal på hans kritikk av at den faktisk-biografiske jeg-

stemmen blandes med et historiker-jeg. Jordal tar ikke hensyn til Knausgårds uttalte intensjon 

med «Navnet og tallet»: Det er ikke å gi en total eller dekkende historiefaglig analyse av 

hvorfor Hitler kom til makten, men snarere å leve seg inn i kildene gjennom dette faktisk-

biografiske jeg-et. 

Man trenger ikke å lytte til forfatterens uttalte intensjon for å forstå essayet på denne 

måten. Kasper Green Munk er en av dem som har gitt Hellands lesemåte grundigst motstand i 

resepsjonen.3 Munk er postdoktor ved Aarhus Universitet, der han forsker på sammenhengen 

mellom fascismefascinasjoner og forestillinger om velferdsstaten. Han er allerede sitert en 

rekke ganger i denne oppgaven, og jeg vil sitere ham ytterligere. Dette har, som tidligere 

nevnt, å gjøre med at det er et begrenset tilfang på dyptgripende analyser av «Navnet og 

tallet». Men først og fremst er det avgjørende at Munks analyser av essayet, blant annet i 

tilsvaret til Helland i Vinduet i 2016, har vært til inspirasjon når det gjelder å se hvordan 

«Navnet og tallet» kan leses som et romanparti snarere enn et brudd med romanen. Munk tar i 

sine analyser innover seg at historiker-jeg-et i «Navnet og tallet» er det samme som det 

faktisk-biografiske jeg-et i Min kamp. I tilsvaret til Helland vedgår han at Knausgårds 

forståelse av nazismens emosjonelle appell i stor grad er forankret i Knausgård selv, i hans 

egen person, men han ser ikke dette som problematisk, slik Helland gjør. I stedet fremholder 

                                                 
3 Foruten Kasper Green Munk har også Tom Egil Hverven i Klassekampen Bokmagasinet argumentert 
overbevisende mot Hellands lesning av «Navnet og tallet». I kommentaren «Kampen om historien» (21. mars 
2016) motsetter Hverven seg Hellands premiss om at Knausgård inntar rollen som historiker i «Navnet og 
tallet»: «Der er vi uenige. Før man bedømmer enkeltsetninger og deres status som historiske påstander, må 
man forstå hvordan de inngår i romanens oppbygning» (Hverven 2016). Hverven stiller seg, i likhet med Munk, i 
utgangspunktet positiv til Hellands innspill, i den forstand at en kritikk av «Navnet og tallet» fra historiefaglig 
hold «kan bidra til viktige debatter» (Ibid.). Men han kritiserer Helland for å mangle blikk for «romanen som 
prosess», og for å trekke «ofte korte sitater ut av ‘Min kamp 6’ for å polemisere mot dem» (Ibid.). Hverven gir 
et knippe eksempler på dette – et av dem er der Helland fortolker Knausgårds «lengsel etter noe annet» 
(Knausgård 2011: 604) som en lengsel etter nazismen: «Riktignok finnes uttrykket ‘hanemarsj i gatene’ ca. ti 
linjer ovenfor i sitatet. Men den lengselen sitatet strekker seg mot, på neste side, som Helland ikke nevner, er 
slett ikke nazismen, men opplevelse av ‘mening’, tro eller ikke-tro på ‘Gud’» (Ibid.). Hvervens lesning 
underbygger dermed at «Navnet og tallet» må leses som et romanparti snarere enn et brudd med romanen. 
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han at det ikke er sannheten om Hitler som er Knausgårds hovedanliggende, men sannheten 

om hans eget liv basert på innsikten om at «alt kunne have været annerledes» (Munk 2016: 

53). Knausgårds anliggende er å undersøke historiens opphold i Hitler fremfor Hitler som en 

historisk skikkelse, for på den måten å bedre forstå historiens opphold i seg selv, der nettopp 

Hitler og nazismen spiller en sentral rolle som «et filter, vi per negation ser og opfatter verden 

igennem» (Ibid.). Av dette følger det at «forbindelsene mellom nazismens emotionelle 

appelformer og de følelsesmæssige bindinger i vor tids samfund ikke står så klart i Min kamp, 

som de havde gjort, hvis Hitler havde været mere end en spejlingsfigur» (Ibid.: 54). Munk 

mener at der innlevelsen i Min kamp for øvrig retter seg mot karakteren Karl Ove, ligger 

innlevelsen i «Navnet og tallet» «hos den læsende og skrivende Knausgård, snarere end hos 

hans læser, fordi fortælleren aldrig forlader sig selv til fordel for den person, han skriver om. 

Indlevelsen er snarere et tema og en følelse end en metode i hans Hitlerskildring» (Ibid.: 53). 

Her er Munk inne på det jeg tidligere har påpekt om at Knausgård i og med «Navnet og tallet» 

går fra å skrive om eget liv i Min kamp til å bli en leser som lever seg inn i andres liv. Jeg 

stiller meg også bak Munk hva angår argumentet om at Knausgård aldri forlater seg selv til 

fordel for objektet for innlevelsen – snarere forblir han hele tiden bevisst sine egne reaksjoner 

som leser og tilskuer. Det er nettopp gjennom disse reaksjonene at han søker å forstå historien 

om Hitler og nazismen. Til forskjell fra Munk mener jeg at dette – å leve seg inn i Hitler og 

nazismen via egne reaksjoner på litterære og visuelle kilder – er en metode med større 

rekkevidde enn sannheten om Knausgårds eget liv. Munk undervurderer etter mitt syn 

potensialet i Knausgårds innlevelsesmåte til å gi historiografiske innsikter. Det er denne 

metoden jeg mener å finne grunnlag for i det Rita Felski kaller self-extension, som jeg skal 

redegjøre for i det følgende. 

 

 

1.5 Rita Felski om selvforlengelse 

Hvordan kan en nåtidig, norsk forfatter bringe innsikter om nazismens appell og 

forestillingsverden ved å gi litterær form til egne følelser i møte med litterære og visuelle 

kilder? 

Rita Felski tilbyr en inngang til å sette Knausgårds innlevelse mer på begrep. Felski 

har, i likhet med Toril Moi, tatt til orde for et oppgjør med det de oppfatter som dominansen 
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av mistankens hermeneutikk i litteraturvitenskapen, slik hun gjør det i The Limits of Critique 

(2015). Her argumenterer hun for at de affektive båndene vi knytter til litterære tekster er vel 

så avgjørende for opplevelsen av teksters verdi som en kritisk og distansert innstilling. Sju år 

før utkom Uses of Literature (2008), og allerede her peker Felski i den samme retningen som 

i The Limits of Critique. I Uses of Literature legger hun til grunn en fenomenologisk, altså 

erfaringsbasert tilnærming til det å lese litteratur, med den hensikten å utvide forståelsen av 

litteraturens virkning: «More and more critics are venturing to ask what is lost when a 

dialogue with literature gives way to a permanent diagnosis, when the remedial reading of 

texts loses all sight of why we are drawn to texts in the first place» (Felski 2008: 1). Sentralt 

for Felskis syn er at «The act of reading enacts an ethics and a politics in its own right, rather 

than being a displacement of something more essential that is taking place elsewhere» (Ibid.: 

20). For å utforske spørsmålet om hvorfor vi leser «in the first place» (Ibid.: 1) setter hun seg 

fore å tenke på nytt fire estetiske kategorier: anagnorisis (recognition), det skjønne 

(enchantment), mimesis (knowledge) og det sublime (shock).4 Selv om det er anagnorisis jeg 

vil konsentrere meg om, kan vi ha i mente at disse kategoriene interagerer med hverandre: 

«They denote multi-leveled interactions that are irreducible to their separate parts» (Ibid.: 14). 

På ulike måter innreflekterer alle kategoriene et potensial i litteraturen til å utvide grensene 

våre for hva vi kan erfare, og hva i verden vi kan relatere oss til. Litteraturen befester og 

anskueliggjør vår tilknytning til verden, også det i en verden som tilsynelatende er oss 

fremmed. Om anagnorisis skriver Felski: «Recognition is not repetition; it denotes not just the 

previously known, but the becoming known. […] Something that exists outside of me inspires 

a revised or altered sense of who I am» (Ibid.: 25). Om det skjønne skriver hun: 

«Enchantment matters because one reason that people turn to works of art is to be taken out of 

themselves, to be pulled into an altered state of consciousness» (Ibid.: 76). Om mimesis: «The 

wordly insights we glean from literary texts […] crystallize not just in what they show but in 

their address to the reader what Merleau-Ponty calls the essential interwovenness of your 

being in the world» (Ibid.: 104), og om det sublime: «What we find shocking […] is tied to 

contents of consciousness that have not yet been processed» (Ibid.: 130). 

Med sin nytolkning av anagnorisis og de andre kategoriene fremmer Felski et syn på 

lesning av litteratur der det er leserens umiddelbare møte med og respons på teksten som 

prioriteres fremfor tilgrunnliggende ideologiske og diskursive føringer på teksten. Det at hun 

                                                 
4 Oversettelsene av de engelske begrepene har jeg fra Kjersti Bales omtale av Rita Felskis The Limits of Critique 
og Toril Mois Revolution of the Ordinary i Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift 01/2018. 
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funderer litteraturens kvaliteter i leserens reaksjoner, muliggjør etter min mening å utprøve 

Felskis nytolkning av anagnorisis på tvers av sjangerkonvensjoner og skillet mellom fiksjon 

og sakprosa, og også på tvers av skillet mellom litterære og visuelle uttrykk.5 Når jeg trekker 

inn nytolkningen av anagnorisis i min lesning av «Navnet og tallet», er det fordi jeg betrakter 

forfatter-jeg-et i essayet som en slik type leser som det Felski beskriver, men i en videre 

forstand enn det hun legger til grunn: Jeg-et i «Navnet og tallet» er en leser av både 

skjønnlitteratur og sakprosa og også en fortolker av visuelle historiske kilder. Det jeg 

fortrinnsvis ønsker å si noe om er den innlevende måten han nyttiggjør seg av dette materialet 

på, og hvordan dette kommer til syne i essayets språkdrakt. Jeg avleser altså den sosiale 

praksisen Felski forstår lesning av litteratur som på et tekstinternt nivå i essayet. Videre slår 

dette over på min egen lesning av «Navnet og tallet», i den forstand at jeg forfølger 

Knausgårds valgte inngang til å erkjenne historien snarere enn å motsette meg den eller 

forsøke å avkle den som noe annet enn det den gir seg ut for å være. Dette er, slik jeg ser det, 

en forutsetning dersom man vil forstå «Navnet og tallet»s potensial som et genuint innspill i 

en historiografisk diskusjon, og ikke, for eksempel, som en litterær strategi fordekt som et 

historiografisk innspill, slik Kjersti Irene Aarstein i visse henseender velger å lese det. 

Den lesemåten jeg her anlegger kan i visse henseender minne om det litteraturviteren 

Atle Kittang betegner som den «sympatiske» lesemåten, i artikkelen «Tre forståingsformer i 

litteraturforskinga» fra 1975. Her presenterer Kittang tre lesemåter ut ifra et hermeneutisk 

grunnsyn: den «sympatiske», «intensjonale» og «symptomale» lesemåten. Sistnevnte svarer 

til datidens inntog av mistankens hermeneutikk, mens førstnevnte i visse henseender kan 

anses som en forløper til Felskis lesemåte. Imidlertid er det også noen grunnleggende 

ulikheter mellom dem, slik at Felskis lesemåte kan anses som å være forhandlet frem et sted 

mellom den «sympatiske» og «symptomale» lesemåten. Den «sympatiske» lesemåten 

opphøyer forfatteren til «det grunnleggande meiningskonstituerande prinsipp» (Kittang 1975: 

19) på en måte som «forutset at litterære tekstar er bodskapar, med-delingar som går frå eit 

diktar-eg til eit lesar-du» (Ibid.: 18). Leseren «oppfattar altså diktinga som mimesis», «som 

framstilling, re-presentasjon av noko allereie present» (Ibid.). Der den «sympatiske» leseren 

anser tekstens form og innhold for å utgjøre en ekspressiv enhet, vektlegger Felski imidlertid 

at man ikke kan forutse hvilke erfaringer en tekst vil vekke hos en leser, men at dette vil 

variere på tvers av tid og sted og individuelt mellom ulike lesere. Ved dette punktet trekker 

                                                 
5 I dette henseendet ligner Rita Felskis teori såkalt Actor-Network-Theory (ANT). I en artikkel fra Comparative 
Literature Studies 04/2016, under tittelen «Comparison and Translation: A perspective from Actor-Network 
Theory», løfter Felski selv dette perspektivet: https://muse.jhu.edu/article/648800  

https://muse.jhu.edu/article/648800
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hun vel så mye veksel på den «symptomale» lesemåtens syn om at teksten rommer flere 

stemmer enn forfatterens egen – det er nettopp denne dialogiske kvaliteten ved litteraturen 

som muliggjør hennes begrep om gjenkjennelse. Verdt å merke seg er at Felskis lesemåte med 

dette skiller seg fra idealet om innføling i den historistiske skolen. Kittang peker nettopp på at 

den sympatiske lesemåten «historisk sett kan seiast å vere eit produkt av den romantiske 

hermeneutikken» (Ibid.: 22), som den historistiske skolen var påvirket av (Kjeldstadli 1999: 

58). Når jeg anlegger Felskis lesemåte i en historiografisk sammenheng, innebærer det blant 

annet at den som lever seg inn i historiske kilder – i dette tilfellet Knausgård – selv anses å 

være «historisk og sosialt plassert» (Ibid.: 60), noe som gjør ham delaktig i å skape historien 

snarere enn å oppfatte kildene som mimesis. 

Der Felski med størst tydelighet utviser et slektskap med den «sympatiske» lesemåten, 

er i oppfordringen om å «umiddelbart la seg rive med av teiknets (røystas) tale» (Kittang 

1975: 46), slik den «symptomale» lesemåten går imot. Sistnevnte oppfordrer til å «vere vaken 

for det faktum at teiknet (røysta) kan vere berar av andre skjulte, komplekse tildriv og 

intensjonar» (Ibid.). For Felski muliggjør tekstens flerstemmighet, snarere enn å avdekke 

skjulte tildriv og intensjoner, å la seg rive med av teksten, i kraft av at den kommuniserer 

sosialt og mellommenneskelig heller enn ideologisk og diskursivt. Som jeg håper å vise i 

løpet av oppgaven, kan den lesemåten Felski tar til orde for i visse henseender anlegge et vel 

så komplekst blikk på den litterære teksten som en «symptomal» lesemåte. Eksempelvis 

mener jeg at en «sympatisk» lesemåte muliggjør å lese flere og motstridende betydninger inn i 

betoningen av ‘navnet’ som størrelse i «Navnet og tallet», enn det en lesemåte på utkikk etter 

en skjult intensjon eller forfatterstrategi henfaller til. 

Det som i første omgang tegner opp rammene for Felskis nytolkning av anagnorisis er 

at hun posisjonerer seg i forhold til det hun betegner som den anti-hegelianske tenkningen 

innenfor dagens litteraturvitenskap, med rot i fransk teori fra det nittende århundret. Felski 

hevder at det innenfor denne tenkningen fremmes et altfor snevert syn på recognition som 

begrep, der det sees på som ensbetydende med identifikasjon, «with a logic of appropriation 

and a totalitarian desire for sameness» (Felski 2008: 30). Ifølge Felski er gjenkjennelse 

derimot forankret i intersubjektive relasjoner som går forut for subjektivitet: «Because it is 

anchored in a dialogic relation rather than a core personhood, the question of what we 

recognize in texts or persons can receive many different answers» (Ibid.: 48–49). Det er ikke 

en enhetlig identitet vi møter i den litterære teksten, men «a generalized other» (Ibid.: 32), 

som henspiller på den heterogene veven av «stories, histories, beliefs, and ideals that frame 
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and inform our individual histories» (Ibid.: 33). Som nevnt, gjør dette at virkningen av 

tekstens formale kvaliteter på leseren ikke kan forutses, men vil variere mellom ulike lesere 

og på tvers av tid og sted. I forlengelse av dette betegner Felski gjenkjennelse som en 

opphevelse av skillet mellom «otherness» og «sameness»: «otherness and sameness are 

interfused aspects of aesthetic responses» (Ibid.: 38). Denne opphevelsen innebærer en 

samtidig forståelse av eget selv og en anerkjennelse av ‘den andre’: «Insofar as selfhood 

arises via relation to others, selfknowledge and acknowledgement are closely intertwined» 

(Ibid.: 31). Samtidig som selvets oppfatning av et fenomen som annerledes, nytt eller 

fremmed alltid kommer an på det allerede kjente, kan selvet bare kjenne seg selv via ‘den 

andre’. Gjenkjennelse er aldri bare en repetisjon av selvet, men en utvidelse av dets grenser: 

«it denotes not just the previously known, but the becoming known» (Ibid.: 25). 

Felski trekker noen avgjørende skiller for ytterligere å tegne opp grensene for 

gjenkjennelse som litteraturvitenskapelig begrep. Når gjenkjennelse innebærer en 

anerkjennelse av ‘den andre’, er dette å forstå som en utpreget epistemisk form for 

anerkjennelse, med andre konnotasjoner enn de man finner innen politisk teori: «Here the 

claim for recognition is a claim for acceptance, dignity and inclusion in public life. Its force is 

ethical rather than epistemic, a call for justice rather than a claim to truth» (Ibid.: 29–30).6 

Umiddelbart tenker jeg at et slikt skille mellom en etisk og epistemisk form for anerkjennelse 

passer godt overens med Knausgårds innlevelse i nazismens appell; den er ikke motivert i at 

han ønsker å legitimere nazismen, men i at han ønsker å forstå den. Videre trekker Felski opp 

skillet mellom recognition og enchantment. Der enchantment tilsier at leseren mister seg selv 

til teksten, vil gjenkjennelse alltid innebære at leseren forblir bevisst seg selv og sin egen 

reaksjon på det leste. Det er ikke dermed sagt at gjenkjennelse fordrer en felles identitet med 

det leste. Gjenkjennelse kan utløses både av direkte likhet til eget liv, da i form av en 

selvintensivering (self-intensification), og i form av en selvforlengelse (self-extension), der 

selvet ser aspekter ved seg selv i noe tilsynelatende fjernt og fremmed (Ibid.: 39). Leseren kan 

knytte seg affektivt til teksten nettopp i kraft av dens fjernhet og fremmedhet, men der dette 

ved enchantment tilsier å slippe fri fra seg selv, dreier det seg ved gjenkjennelse om å utforske 

grensene for selvet, «the limits of knowing and knowability» (Ibid.: 49). Det er 

selvforlengelse som fortrinnsvis gjør seg gjeldende ved Knausgårds innlevelse i nazismen. 

                                                 
6 Når jeg benytter meg av begrepet ‘epistemisk’ i oppgaven, er det Rita Felskis skillelinje mellom ‘epistemisk’ og 
‘etisk’ anerkjennelse jeg legger til grunn. 
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For å illustrere nærmere hva en slik selvforlengelse innebærer, kan vi se raskt på et par 

av de litterære eksemplene Felski gir. Hun viser til Pankaj Mishras The Romantics (1999) og 

denne fortellerens refleksjoner over resonansen av Gustave Flauberts L’Éducation 

sentimentale (1869): 

 

What, the narrator wonders, could a student in a provincial Indian university in the late 1980s 

possibly have in common with Frédéric Moreau and his generation? At first glance, the 

cultural, historical, and economic disparities seem glaring and all-decisive. Yet he slowly 

comes to realize that «the small, unnoticed tragedies of thwarted hopes and ideals Flaubert 

wrote about in Sentimental Education were all around us». (Ibid.: 40) 

 

Den formen for gjenkjennelse som utspiller seg her kan parallellføres med det neste 

eksempelet Felski gir, som hun baserer på en erfaring en leser delte med henne av å ha 

gjenkjent seg selv i beskrivelsen av Mrs. Ramsays «core of darkness» (Ibid.: 42) i To the 

Lighthouse (1927): «The tentative commonality here rests on a shared failure to be known by 

others […], yet it is a recognition that is stripped of any specific content» (Ibid.). 

Fellesnevneren for de to eksemplene er at gjenkjennelsen er fundert i formen til en følelse 

eller erfaring snarere enn i det spesifikke innholdet underlagt den historiske, kulturelle eller 

individuelle konteksten. Samtidig fremholder Felski, som vi har sett, at litteraturens 

dialogiske kvalitet medfører at de erfaringer en tekst vil vekke hos en leser vil variere på tvers 

av tid og sted og individuelt mellom ulike lesere. Jeg forstår det dermed som at det å 

gjenkjenne seg i formen til en følelse innebærer, snarere enn å gripe noe menneskelig 

universelt ved følelsen, å simpelthen ikke avgrense følelsen til dens kontekst, men å lese ut av 

den et følelsesmønster av større gyldighet, et mønster som i en eller annen forstand resonnerer 

i eget liv. Også her avviker Felskis lesemåte fra den sympatiske lesemåten, i sistnevntes syn 

på dikter-jeg-et som «berar av noko vesentleg og allmennt» (Kittang 1975: 22), «tufta på 

forestillinga om ein løynd identitet mellom det partikulære og det essensielle» (Ibid.). 

Synet på selvet som fundert i ‘den andre’, og at gjenkjennelse innebærer en 

anerkjennelse av denne andre, gir gjenklang i en roman som Min kamp, der det nettopp 

handler om å bore inn i eget selv ikke i isolasjon, men sett gjennom alle de forbindelsene jeg-

et inngår i. Her må det nevnes at et uttalt mål med litteraturen for Knausgård er å få øye på 

«det som ligger utenfor ens selv» (Knausgård 2011: 415). «Ja, hva er det å skrive?» (Ibid.: 

228) spør han i Min kamp 6: «Det er først og fremst å miste seg selv, eller sitt selv» (Ibid.). 

Min påstand vil imidlertid være at forfatter-jeg-et i «Navnet og tallet» snarere enn å oppgi sitt 
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eget selv til noe utenforliggende, fokuserer selvet i det utenforliggende. Når han setter seg 

fore å leve seg inn i nazismens appell og forestillingsverden, er det fordi nazismen, i kraft av å 

ha vist seg menneskelig mulig, utgjør en av de forbindelsene han som menneske inngår i, og 

dermed en av de forbindelsene han må undersøke for å forstå grensene for sitt eget selv. Dette 

gjør han først ved å leve seg inn i materialet som leser, og deretter ved å omsette 

leseropplevelsen som skrivende. Som jeg nevnte innledningsvis i oppgaven, er det mye som 

tyder på at «Navnet og tallet» ikke kom til fordi Knausgård på forhånd så klare forbindelser 

mellom seg selv og nazismen, men det er først idet han leser og skriver om emnet at 

forbindelsene oppstår litterært. Altså er gjenkjennelsen produktiv. 

Felskis måte å tenke om gjenkjennelse på, som en anerkjennelse av ‘den andre’ i en 

selv, muliggjør å lese «Navnet og tallet» som en åpning mot en større historie, der 

Knausgårds gjenkjennelse i de litterære og visuelle kildene i neste instans kan utløse en 

tilsvarende gjenkjennelse hos leseren av Knausgårds essay, med individuelle variasjoner hos 

den enkelte leser. Som Felski påpeker, er øyeblikket av selvbevissthet som inntreffer ved 

gjenkjennelse på en og samme tid «a social diagnosis and an ethical judgement; a response to 

a work of art interfuses personal and public worlds; the desire for knowledge and the demand 

for acknowledgement are folded together» (Felski 2008: 36). Skillet mellom epistemisk og 

etisk anerkjennelse er altså langt fra vanntett. På denne måten kan Felskis nytolkning av 

anagnorisis betraktes som en litteraturteoretisk reaksjon på den utviklingen Arne Johan 

Vetlesen forespeiler mot at individets utilstrekkelighet og avhengighet av andre underkjennes 

som et menneskelig grunnvilkår. 

 

 

1.6 Martha Nussbaum om følelser som kilde til 

erkjennelse 

Den formen for gjenkjennelse jeg nettopp har gjort rede for, og som jeg mener karakteriserer 

Knausgårds innlevelse i nazismen, innebærer altså, litt enkelt sagt, å utvide grensene for 

selvet gjennom å gjenkjenne egne følelser i en kontekst som er fjern og fremmed fra eget liv. 

Følelsene tilskrives i så måte en sannhetsverdi. «Navnet og tallet» er nettopp hva jeg vil kalle 

en følelsesdrevet tekst, der jeg-ets gjenkjennelse av egne følelser er styrende for 
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resonnementet i essayet. Kasper Green Munk sier det ganske presist når han skriver at 

Knausgård 

 

føler, at nazismens forestillingsverden angår ham og hans forsøg på at finde mening i verden, 

men præcis hvordan kan han ikke forklare. Han mærker, at meningsløsheden i synet af 

bunkerne af menneskelemmer svarer til den meningsløshed, han ser i naturen, men samtidig 

fornemmer han, at det modsatte perspsektiv er muligt […] (Krejberg 2016: 72, min 

kursivering) 

 

Den aristotelisk funderte moralfilosofen Martha Nussbaums syn på følelser er etter mitt syn 

egnet til å sette begrep på den sannhetsverdien Knausgård tilskriver følelsene i «Navnet og 

tallet». Knausgårds måte å resonnere om en radikal historisk erfaring på gir implikasjoner 

som strekker seg utover de rent litteraturvitenskapelige og inn i en videre 

erkjennelsesproblematikk. Dette tenker jeg at Nussbaums moralfilosofiske tilnærming til 

litteraturen gir et visst rom for. I sitt forord til Litteraturens etikk. Følelser og forestillingsevne 

(2016), en samling utvalgte tekster av Nussbaum på norsk, fremholder redaktøren for 

samlingen Irene Engelstad at «Nussbaum kritiserer det formalistiske og estetisk orienterte 

litteratursynet […] og forsvarer et mer politisert syn på litteraturen» (Engelstad 2016: 21). 

Engelstad trekker blant annet frem teksten «Moralske og umoralske følelser: om 

samfunnsborgerens oppdragelse» fra Not for Profit (2010) og tolker denne som et forsøk på å 

argumentere mot «forestillinger om ondskapen som noe som er utenfor oss» (Ibid.: 20): 

 

Forestillinger om «ondskapens akse» og om «krigen mellom sivilisasjonene» plasserer det 

onde som noe som bare fins utenfor de gode demokratiske, vestlige nasjoner. For å forstå og 

forandre dette, må vi rette oppmerksomheten mot «den indre sivilisasjonskrigen»; mot de 

psykologiske kreftene som skaper skille mellom rent og urent. (Ibid.) 

 

Skal vi tro Engelstad, tilsier Nussbaums litteratursyn at «Utdannelse, litteratur og kunst kan 

bidra til å motarbeide en inndeling i verden mellom rent og skittent, og skape innlevelse og 

forståelse for den andre, hjelpe meg til å se at det onde, farlige og avskyelige også er en del av 

meg selv» (Ibid.: 21). Med et slikt overordnet litteratursyn er Nussbaum i mine øyne relevant 

for å forstå implikasjonene av Knausgårds innlevelse i «Navnet og tallet».7 Når Knausgård 

                                                 
7 I en omtale av Litteraturens etikk i Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift 01/2017 kommer Kjersti Bale med 

noen plausible innvendinger mot Martha Nussbaums moralfilosofiske litteratursyn. Blant annet peker Bale på 



28 

 

velger å litterært konstruere en sammenstilling av seg selv og Hitler, og å projisere egne 

følelser på nazismens appell og forestillingsverden, forholder han seg til forestillinger om 

ondskap både direkte og indirekte, og impliserer at denne ondskapen på et eller annet plan 

angår ham selv og oss alle. Verdt å merke seg er at implikasjonene av «Navnet og tallet» som 

et essayistisk romanparti også klinger med her, i den grad essayet, med Arne Melbergs ord, 

utgår fra et subjektivt perspektiv der «intet menneskelig er fremmed» (Melberg 2013: 20). 

Det er et kognitivt syn på følelser Nussbaum forsvarer i sin teori, som hun bygger på 

Aristoteles. Innenfor denne forståelsen er følelser fundert i bestemte tanker eller oppfatninger: 

«The feeling and the belief are not just incidentally linked: the belief is the ground of the 

feeling» (Nussbaum 2001: 383). Av dette følger det at følelsene ikke bare er verktøy for 

rasjonell og intellektuell erkjennelse, men at de i seg selv rommer erkjennelse, «as the agent, 

responding and attending to his or her responses, develops a richer self-understanding 

concerning the attachments and values that support the responses» (Ibid.: 388). Følelsene 

tilskrives altså en grad av autonomi. I min egen tekstnære analyse av «Navnet og tallet» er 

Nussbaums syn om at følelser rommer erkjennelse gjennom å respondere på dem, noe jeg vil 

legge vekt på. Som nevnt, føler og fornemmer Knausgård seg frem i resonnementet og utviser 

slik en tiltro til følelsene. Etter sigende er det dette som muliggjør for ham å leve seg inn i 

fjerne og fremmede kontekster på en selvforlengende måte. 

Nussbaums forståelse av at følelser er fundert i bestemte tanker eller oppfatninger kan 

ved første øyekast tolkes dithen at hun avgrenser følelser til deres kontekst. Jeg vil imidlertid 

påstå at Nussbaums kognitive syn på følelser åpner for å lese mer overførbare mønstre ut av 

følelsene. Blant annet åpner et slikt syn for å sette begrep på det potensialet for manipulasjon 

som ligger i følelser. I «Navnet og tallet» uttrykker Knausgård en ambivalens til følelsers 

sannhetsverdi når han gjentatte ganger argumenterer for følelsers betydning og 

gjennomslagskraft hva gjelder Adolf Hitlers appell blant den gjengse tysker: «Det vesentlige 

med Hitlers taler var ikke hva han sa, hvilke argumenter han hadde», men at «folk følte noe 

for ham» (Knausgård 2011: 478). Annetsteds kan vi lese: «Hitlers innsikt var at følelser alltid 

                                                                                                                                                         
at «Nussbaums tilnærming hviler på et premiss om at litteratur i høy grad er mimetisk […]» (Bale 2017). 

Nussbaum tar ikke høyde for «hvilken posisjon man leser fra» (Ibid.): «Når Nussbaum later til å betrakte egen 

lesning som representativ for en gyldig moralfilosofisk lesemåte, utfordrer hun ikke moralfilosofien. Cora 

Diamond, en filosof som ofte nevnes i samme åndedrett som Nussbaum, inntar en mer radikal posisjon. Å lese 

etisk vil si å bruke forestillingsevnen sin slik at man ser en situasjon på nye måter, hevder hun […]. Det 

innebærer blikk for hva litteraturen gjør, ikke bare hva den sier» (Ibid.). Jeg forholder meg ikke til Nussbaums 

konkrete lesninger av litteratur i denne oppgaven, men det er hennes moralfilosofiske syn på følelser jeg leser 

opp mot den rollen følelser spiller for resonnementet i «Navnet og tallet». 
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er sterkere enn argumenter» (Ibid.: 764). Som vi skal se, er det gjennomgående i «Navnet og 

tallet» at Knausgård tilskriver disse følelsene en sannhetsverdi, samtidig som han tar avstand 

fra argumentene de avstedførte – argumentene sees på som manipulasjoner av de egentlige 

oppfatningene følelsene er fundert i. I en historiografisk sammenheng vil dette innebære en 

forståelse av at de intensjonene som tilskrives historiske hendelser i en gitt kontekst ikke 

nødvendigvis svarer til de dypere beveggrunnene. 

Det er ikke slik at potensialet for manipulasjon svekker tiltroen til følelsers 

erkjennelsespotensial i «Navnet og tallet». Snarere enn å ta til orde for å undertrykke følelsene 

eller å holde dem i sjakk er det springende punktet i essayet en streben etter en reell forståelse 

av sine følelser. Langt på vei utviser Knausgård en tilsvarende tiltro som det Nussbaum 

tilskriver Aristoteles til at følelser i visse henseender kan romme en dypere og sannere 

erkjennelse enn intellektet. Nussbaum skriver eksempelvis: «the Aristotelian view holds, in 

fact, that frequently they [emotions] are more reliable in deliberation than detached 

intellectual judgements, since emotions embody some of our most deeply rooted views about 

what has importance» (Nussbaum 1990: 42). Følelser sees på som nødvendig for en fullverdig 

forståelse: «the most powerful accounts go on to argue that if one really accepts or takes in a 

certain belief, one will experience the emotion: belief is sufficient for emotion, emotion 

necessary for full belief» (Ibid.: 41). Vi skal se at lignende holdninger er å finne i «Navnet og 

tallet», for eksempel når jeg-et skriver følgende om Claude Lanzmanns dokumentarfilm 

Shoah: «bare to ganger i løpet av de ni timene filmen varte, gikk det opp for meg hva det var 

som hadde hendt, i all sin gru, et glimt av innsikt, det vil si at jeg grep det med følelsene, ikke 

forstanden» (Knausgård 2011: 460). 

Ligger det dypere forbindelser mellom Knausgård og det aristoteliske synet Nussbaum 

bygger på til grunn for tiltroen til følelsers erkjennelsespotensial? Nussbaum peker på at 

Aristoteles’ syn på følelser er nært knyttet til den greske tragediens oppbygning, og hvordan 

denne avdekker «the gap between our goodness and our good living» (Nussbaum 2001: 382). 

Den tragiske helten blir offer for sitt eget feiltrinn, hamartía, men dette feiltrinnet er ikke 

viljestyrt og dermed ikke forstått som en karakterbrist – snarere er det, i alle fall 

tilsynelatende, utenfor heltens kontroll. Dette må sees i sammenheng med at man på 

Aristoteles’ tid ennå ikke hadde utviklet en kategori for fri vilje, slik vi har i dag. Selv om det 

finnes flere åpenbare ulikheter enn likheter mellom Knausgård og Aristoteles’ forståelse av 

følelser, gjenfinner jeg likevel det anti-stoiske i Aristoteles’ menneskesyn hos Knausgård. Det 

uttrykte menneskesynet i «Navnet og tallet» er spent over noe av det samme gapet som i den 
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greske tragedien – mellom hvem vi er som mennesker og hvilke handlinger vi gjør. Denne 

distinksjonen fremheves på uttalt vis i essayet når jeg-et insisterer på at «Hitler er vårt 

motbilde» bare «i forhold til det han gjorde, ikke i forhold til den han var. I det var han som 

oss» (Knausgård 2011: 538). 

Dette åpner ikke, som i den greske tragedien, opp for å frita Hitler fra vilje, snarere 

tvert imot: «bare hans uskyld kan gi hans skyld vekt» (Ibid.). Heller enn at Knausgård fritar 

Hitler fra ansvar, kan man tenke seg at det er distinksjonen mellom hvem vi er som 

mennesker og hvilke handlinger vi gjør som overhodet muliggjør en innlevelse i Hitler. I 

motsetning til i den greske tragedien er det ikke guder som legger føringer for våre 

handlinger, men de sosiale kreftene vi er en del av. Her må det påpekes at Felskis begrep om 

gjenkjennelse langt på vei fordrer et syn på mennesket som sosialt bestemt: «the condition of 

intersubjectivity precludes any programmatic ascription of essential traits to oneself or others. 

[…] What it means to be a certain kind of person will shift in accordance with external forces 

[…]» (Felski 2008: 46). 

Interessant i vår sammenheng er det at Nussbaum knytter Aristoteles’ anti-stoiske 

menneskesyn an til hans rangering av diktning over historieskrivning (Nussbaum 2001: 386), 

der Aristoteles fremholder at historieskrivningen beskriver hva som skjedde, mens diktningen 

beskriver hvordan det som skjedde måtte være for å skje. Her må man ha i mente at de 

sjangerbetegnelsene vi i dag forstår diktning og historieskrivning gjennom ikke er de samme 

som under antikken. Likevel mener jeg at Aristoteles’ eldgamle definisjon av diktning er 

treffende når det gjelder spørsmålet om hva denne tilnærmingen – å legge mer vekt på 

hvordan enn på hva – kan tilføre vår selvoppfatning, og derigjennom vår oppfatning av 

historiske hendelser. Etter mitt syn er det vektleggingen av hvordan som er avgjørende for 

den rollen følelser gis i «Navnet og tallet»s resonnement. Vektleggingen av hvordan fremfor 

hva samsvarer med selvforlengelsen og dennes egenskap av å løsgjøre formen til en følelse 

fra det spesifikke innholdet følelsen tillegges i en kulturell og historisk kontekst. 
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2 Tekstnær analyse 

 

2.1 Hitler i ‘det knausgårdske bildet’? 

Vi har sett at Knausgårds sammenstilling av seg selv med personen Hitler i kraft av 

romantittelen Min kamp fremstår som den utløsende årsaken til at han skriver «Navnet og 

tallet», og med det lever seg inn i historien om nazismen. I resepsjonen av «Navnet og tallet» 

har jeg-ets angivelige identifikasjon med Hitler fått stor, kanskje størst, oppmerksomhet. 

Karakteristikker av essayet som en «Hitlerskildring» (Munk 2016: 53) er utbredte. Dette til 

tross for at Knausgård, som vi skal se, bruker vel så stor plass på å drøfte de mer kollektive 

historiske erfaringene. Som nevnt, hevder Felski at det i dagens litteraturvitenskap fremmes et 

for snevert syn på gjenkjennelse, i den forstand at gjenkjennelse sees på som ensbetydende 

med identifikasjon, «with a logic of appropriation and a totalitarian desire for sameness» 

(Felski 2008: 30). Lar det seg gjøre å skjelne Knausgårds gjenkjennelse i Hitler fra en 

identifikasjon? 

Det er kun ett sted i «Navnet og tallet» at jeg-et eksplisitt sammenligner sitt eget liv 

med Hitlers. Det er helt mot slutten av essayet, der det står: 

 

Hitlers ungdomstid ligner på min egen, hans avstandsforelskelse, hans desperate ønske om å 

bli noe stort, for å heve seg opp fra seg selv, hans morskjærlighet, hans farshat, hans bruk av 

kunsten som et jeg-utslettelsens og de store følelsenes sted. Hans problemer med å knytte seg 

til andre mennesker, hans kvinneopphøyning og kvinneangst, hans kyskhet, hans 

renhetslengsel. (Knausgård 2011: 796) 

 

På denne måten kastes det lys på den fremstillingen som er gitt av Hitler gjennom de om lag 

fire hundre sidene forut. Man kunne si at avsnittet anskueliggjør hvordan fremstillingen av 

Hitler i «Navnet og tallet» har speilet fremstillingen av Karl Ove i Min kamp; leseren må 

gjenkalle de erfaringene Knausgård har beskrevet fra eget liv tidligere i romanverket. I 

fremstillingen av Hitlers biografi er det altså i form av utvalget – i form av en selektiv 

persepsjon – at jeg-ets egne følelser representeres. 

Ane Farsethås karakteriserer Knausgårds Hitler som «en Hitler tegnet i det 

knausgårdske bilde: den unge usikre kunstnerspiren, med frykten for en oppfarende far i 
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ryggmargen, og med en sterk dragning mot det enkle og rene, mot de pur unge jentene, en 

nervøs og følsom ung mann som trekker seg fra det sosiale» (Farsethås 2011). Kjersti Irene 

Aarstein fremholder treffende nok at Farsethås formulerer «en felles grunntese» for 

resepsjonen av «Navnet og tallet» «når hun hevder at Knausgårds Hitler på én og samme tid 

er det hun kaller et konkret historisk objekt og en representant for forfatteren» (Aarstein 2018: 

120). Ved å tegne Hitler i sitt eget bilde mener Farsethås at Knausgård oppnår å gi «et bilde 

på den ikoniske ondskap» der han «dikter mange av sine egne egenskaper inn i skikkelsen» 

(Farsethås 2011). Fremstillingen av Hitler, som Knausgård baserer på blant annet Mein 

Kampf, kan betraktes som «en studie av den fascistiske personlighet», der Min kamps historie 

om Karl Ove blir «plantet tilbake på historien» om Hitler (Ibid.). Slik settes Knausgårds og 

Hitlers selvfremstillinger opp mot hverandre: 

 

Måten vi forteller om våre liv – som misforståtte ofre for omstendigheter, som besatt av 

hvordan eget jeg fremstår for andre – det være seg i selvpiskende terapeutiske selvbiografier 

eller i personlig-politiske manifester, settes opp mot hverandre, men tvinges ikke sammen. 

Leseren presenteres for likheter i måten hver av disse fortellingene retorisk rettferdiggjør sitt 

eget jeg i forhold til gruppen – men står fritt til å trekke de slutninger hun vil av det, historisk 

og politisk. (Ibid.) 

 

Jeg merker meg særlig ved Farsethås’ bemerkning om at Knausgårds og Hitlers liv «settes 

opp mot hverandre, men tvinges ikke sammen» – her tror jeg hun er inne på noe vesentlig. 

Som vi husker, skriver Claire de Obaldia om essayet som modus at den er ubestembar og 

åpen, potensiell. Spørsmålet jeg stiller meg er, slik Farsethås bereder grunnen for: Hvilke 

slutninger skal man trekke av de likhetene teksten presenterer mellom Knausgårds og Hitlers 

liv? Forteller disse likhetene oss noe nevneverdig om Knausgård og Hitler som personer? 

Eller kan det tenkes at likhetene står der, ikke for at vi skal fokusere på dem, men for at vi 

skal se noe annet? «Knausgård ser en rekke likhetstrekk mellom seg selv og historiens verste 

diktator» (Skogrand 2011), sto det å lese i et oppslag i Dagbladet rett etter utgivelsen av Min 

kamp 6. Slike formuleringer gir inntrykk av at det dreier seg om ren identifikasjon, og at det 

dermed er forfatterens ego som motiverer sammenstillingen med Hitler. Likhetene mellom 

Knausgårds og Hitlers ungdomstid, slik de oppsummeres i sitatet fra essayet ovenfor, blir 

brukt som fokuseringspunkter for å forklare essayet. Men, som nevnt, er det kun ett sted at 

jeg-et eksplisitt nevner disse likhetene. Heller enn at sitatet ovenfor bærer vitne om en 

nevneverdig likhet i personlighet mellom Knausgård og Hitler, vil jeg hevde at det illustrerer 
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en historiografisk innsikt av større gyldighet, som gjør likhetene underordnet. Min påstand er 

at det på sett og vis er oppskrytt i resepsjonen hva historien om Karl Ove kan tilføre en studie 

av ‘den fascistiske personlighet’, og at tyngdepunktet i essayet ligger annetsteds. 

Ser man nærmere på sitatet ovenfor, ser man at det står i en sammenheng der 

Knausgård argumenterer for at Hitler grunnleggende sett ikke var et unntaksmenneske: «Hitler 

er vårt motbilde. Men det er i forhold til det han gjorde, ikke i forhold til den han var. I det var 

han som oss» (Knausgård 2011: 796). I avsnittet forut for dette diskuterer han et essay av Jean 

Genet, der Genet beskriver en togtur hvor han blir sittende overfor «en nokså motbydelig 

mann, han hadde dårlige tenner, han luktet vondt, han spyttet tobakk på gulvet, og det slo 

Genet brått, ut av ingenting, med den kraft revolusjonære tanker har, at alle mennesker var 

like mye verdt» (Ibid.: 795): «Genet kikker på ham, og blikkene deres møtes. Det han ser i 

øynene hans, det som viser seg der, når blikkene deres møtes, får ham til å spørre seg om det 

finnes noe i identiteten vår, langt nede i dens dyp, som er absolutt likt. Altså noe helt 

identisk» (Ibid.). Knausgård påpeker deretter det uhørt radikale i konsekvensen av den tanken, 

som er «at Hitler er like mye verdt som de jødene han sørget for å gasse ihjel og brenne» 

(Ibid.: 796). 

Det må understrekes at dette siste ikke er en påstand fra forfatteren, men en 

illustrasjon på, jamfør sitatet, hvor «uhørt radikal» Genets tanke ville være i praksis. Spranget 

teksten tar fra Genets tanke til konsekvensen av den tanken overført på Holocaust, ser jeg som 

et utslag av det assosiative ved essayet som sjanger, som muliggjør å binde sammen «vad som 

helst, gärna det oväntade» (Melberg 2017: 267). Teksten gir inntrykk av at Knausgård lar seg 

lede av Genets tanke mer enn at han tenker tanken selv. Tankespranget uttrykker like fullt en 

litterær vilje hos forfatteren til å humanisere og allmenngjøre gjerningspersonen Hitler. Derav 

vil jeg hevde at sitatet om Hitlers ungdomstid ovenfor må forstås som noe annet enn en 

selvfremstilling – i ordets umiddelbare forstand. I mine øyne er det ikke avstandsforelskelsen, 

morskjærligheten, farshatet eller de andre biografiske likhetene mellom Knausgård og Hitlers 

ungdomstid som motiverer resonnementet. Likhetene mellom dem underordnes av Genets 

tanke om at det finnes «noe helt identisk» mellom menneskene. Gjennom å slutte seg så uttalt 

til denne tanken signaliserer Knausgård at likhetene mellom ham selv og Hitler som han rett 

etter ramser opp, ikke fortrinnsvis er ment å påvise en identifikasjon med Hitlers person fra 

hans side, men likhetene står snarere som eksempler på en mer grunnleggende 

menneskelighet som de deler. Når det er sagt, benekter jeg ikke at Knausgård faktisk 

identifiserer seg med ungdommen Hitler på disse områdene – men det jeg opplever som den 
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overordnede dragningen i teksten går snarere i retning av å allmenngjøre Hitler og på den 

måten utvide heller enn å bekrefte eller forsterke grensene for Knausgårds eget selv og 

identitet. Man kunne si at subjektiviteten i essayet omsettes i en performativ perspektivisme 

som peker utover subjektet heller enn tilbake på det, men der subjektet heller aldri gir slipp på 

seg selv. Slik tar selvforlengelsen form. 

I fremstillingen av Hitlers biografi baserer Knausgård seg for en stor del på August 

Kubizeks memoarer Adolf Hitler, Mein Jugendfreund (1953). Betegnende for måten 

forfatteren fortolker episodene fra Hitlers liv på slik de fremkommer hos Kubizek, er at han 

bygger ut de enkeltstående, ytre hendelsene til å være representative uttrykk for Hitlers indre 

liv. Et illustrerende eksempel er der han sammenstiller to episoder omtalt hos Kubizek. Den 

ene er at Hitler, etter å ha fått et anbefalingsbrev «via eieren av Hitler-familiens leilighet i 

Linz» (Knausgård 2011: 503), lar være å oppsøke en anerkjent professor på kunstskolen i 

Wien, Alfred Roller, som har sagt ja til å møte ham. Dette settes i sammenheng med Hitlers 

avstandsforelskelse i den lokale Linz-jenta Stefanie, som Hitler skriver brev til uten å 

undertegne: 

 

Ambivalensen den manglende signaturen uttrykker, er den samme som kommer fram med 

anbefalingsbrevet til Roller: han tar ikke det siste steget. Den verden han drømmer om, 

framtiden som kunstner og framtiden med Stefanie, finnes dels i hans indre, dels i det ytre […] 

men den endelige forbindelsen mellom de to virkelighetsnivåene våger han ikke å knytte. Det 

virkeligheten gjør, og det så brutalt, er å korrigere. Og et framtredende trekk i den unge Hitlers 

karakter er nettopp motvilligheten mot korrigering. Det er det verste han vet. Når han snakker 

med Kubizek, tåler han ikke å bli motsagt. Selv den minste lille motsigelse gjør ham oppbrakt 

og forbannet. (Ibid.: 508) 

 

Det er gjennomgående for Knausgårds forståelse av Hitler at han fremhever denne 

dissonansen mellom et sterkt indre liv og ytre realiteter. Hitlers indre omtales som 

virkelighetsfjernt og drømmelikt, og han har «noe posøraktig ved seg» (Ibid.: 512) og en 

manisk atferd: «det gir et inntrykk av at Hitler var jaget, på et vis, […] at det var noe i hans 

indre som han ville unnslippe eller oppheve» (Ibid.: 510). Etter min mening er det dette 

trekket ved Hitler, avstanden til virkeligheten, som utgjør den røde tråden gjennom hele 

Knausgårds fremstilling av ham. Avstanden til virkeligheten blir en forklaringsmodell for 

Hitlers senere ideologiske prosjekter og demagogiske evner. 
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I så måte er det påfallende at det er nærhet til virkeligheten Knausgård søker i 

romanverket Min kamp. Som jeg skal vende tilbake til senere i oppgaven, er en følelse som 

går igjen i forfatterens egen historie den avstanden han opplever mellom sitt sosiale og 

autentiske jeg, en tilbakevendende følelse av å forstille seg i det sosiale. Det er blant annet i 

skrivingen, og i lesingen, at han unnslipper det sosiale. I «Navnet og tallet» vektlegges 

likeledes hvordan Hitler søker kunsten og deretter ideologien for å heve seg over seg selv og 

unnslippe sitt sosiale jeg. Knausgård gjenkjenner seg i Hitlers søken etter utløp for sitt indre. 

Bortsett fra det er det lite som forener dem i dette henseendet; der Knausgård skriver romaner 

drevet av en autentisitetslengsel, et ønske om å tilnærme seg virkeligheten, forblir Hitler i 

avstanden til virkeligheten og dyrker den ytterligere gjennom sin demagogiske talekunst. 

Dette påviser at Knausgårds gjenkjennelse i Hitler fortrinnsvis er en gjenkjennelse i følelser 

og erfaringers form heller enn i følelser og erfaringer som er identiske med hans egne. Det 

han gjenkjenner i Hitler er et følelsesmønster. Her vil jeg minne om Felskis eksempel på en 

leser som gjenkjenner seg selv i Mrs. Ramsays «failure to be known by others […], yet it is a 

recognition that is stripped of any specific content» (Felski 2008: 42). I den grad man kunne 

oppdrive reelle berøringspunkt mellom Knausgårds romankunst og Hitlers hatefulle retorikk 

mot jøder i sin talekunst, ville det bety en fullstendig omskrivning av innholdet til fordel for 

en substansløs form. I stedet vil jeg hevde at det er den radikale forskjellen mellom 

Knausgårds og Hitlers handlinger teksten anskueliggjør. Hitlers sterke indre liv og 

kunstnerambisjoner er riktignok spesifikke karaktertrekk vi kjenner igjen fra den unge Karl 

Ove. Her er det derfor nærliggende å tenke at forfatteren faktisk identifiserer seg med Hitler, 

men mer enn noe bidrar dette til å rette oppmerksomheten mot spørsmålet om hvorfor disse 

trekkene får så radikalt forskjellige følger for hver av dem. Ved å gjenkjenne det som er likt 

mellom dem fremheves det som er ulikt, der hvor gjenkjennelsesmomentet bryter mot noe 

annet: Hva er dette andre, synes det som at teksten spør. 

I «Navnet og tallet» vektlegges en annen episode fra Kubizeks memoarer: Den 

forteller om hvordan Hitler reagerer med misnøye på Kubizeks innrømmelse av at han ikke 

gjør det bra på skolen. Dette til tross for at Hitler nettopp har gitt uttrykk for sitt eget raseri og 

hat mot skolen. Om denne episoden skriver Knausgård: «Hitlers erfaringer gjelder bare ham, 

de er hans, kanskje dyrebare og umistelige, siden de definerer ham, han hater skolen og 

skolens vesen, det gjør ham til det han er, sin helt egen mann […] At Kubizek skulle ha den 

samme erfaringen, ville gjøre Hitler mindre unik, og det tolererer han ikke» (Knausgård 2011: 

514–515). Her er det igjen forskjellen mellom forfatteren og Hitler som gjør seg gjeldende. 
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Der Hitler ikke evner å gjenkjenne seg i og leve seg inn i andre, er det nettopp evnen til dette 

Knausgård ettertrykkelig viser når han gjenkjenner seg i Hitler på en selvforlengende måte. 

Det er som om forståelsen av Hitler bunner i en bevissthet om hans mangler – men heller enn 

at Knausgård identifiserer seg med disse manglene, tar han dem i bruk for å fylle inn de 

egenskapene han selv gjør hevd på. I det hele tatt er det påfallende at Hitler vektlegges som 

«et selvoverlatt jeg» (Ibid.: 515), hvis forståelse og opplevelse av andre skjer uten innlevelse, 

uten involvering av sitt jeg, i et essay der forståelsen av Hitler så til de grader involverer 

forfatterens eget jeg. Dermed er det forenklende å si at gjenkjennelsen i Hitler er en 

identifikasjon – snarere dreier det seg om å kjenne seg selv via ‘den andre’. Det er 

oppfatningen av ‘den andre’ som fremmed som gjør jeg-et bevisst på seg selv, i tråd med 

Felskis definisjon av gjenkjennelse: «otherness and sameness are interfused aspects of 

aesthetic responses» (Felski 2008: 38). 

Som vi har sett, er det altså avstanden til virkeligheten som er gjennomgripende for 

fremstillingen av Hitler i «Navnet og tallet». Der forfatteren selv søker nærhet gjennom å 

tilnærme seg virkeligheten i skriften, forblir Hitler i avstanden. Er det dette som gjør 

sistnevnte til fascist og demagog? Man kunne si at Knausgård, ved å gjenkjenne seg i Hitlers 

søken etter utløp for sitt indre, viser hvordan ‘den fascistiske personlighet’ kan oppstå når en 

slik søken, i kontrast til hans egen, leder inn i det lukkede mentale rom. Med sin 

gjenkjennelse i følelsesmønsteret til Hitler stiller på sett og vis forfatteren seg frem som en 

potensiell fascist. Det er som om teksten sier at under andre omstendigheter ville jeg-ets 

følelser ha funnet andre utløp. Jeg tror at det er dette innebygde potensialet i essayteksten som 

får kritikere som Farsethås til å kalle Knausgårds Hitler «en studie av den fascistiske 

personlighet» (Farsethås 2011), der det er de personlige egenskapene og de direkte likhetene 

som innreflekteres. Imidlertid mener jeg å ha vist med min lesning at potensialet i essayet kan 

betones annerledes: ‘det knausgårdske bilde’ er ikke selvforsterkende; det er ikke selvet som 

kan aktualisere de erfaringer og følelser som rommes av dette bildet, men omstendighetene 

rundt selvet. Jeg-et må ikke forstås som en potensiell fascist i noen større grad enn den 

gjengse personen i gata. Snarere er det følelsesmønstre Knausgård gjenkjenner i Hitlers liv, 

og som i sin tur fremtvinger spørsmålet om hvordan to menneskeliv kan gå i så radikalt 

forskjellige retninger. Heller enn et spørsmål om personlighet, fremstilles det fascistiske som 

et spørsmål om omstendigheter i «Navnet og tallet». 
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2.2 Skrift og vold i Mein Kampf 

Ved å søke gjenkjennelse i Hitlers følelsesmønstre – i formen til følelsene – slik de møter ham 

i episoder beskrevet i Kubizeks memoarer, oppnår Knausgård altså å rokke ved grensene for 

eget selv. Derfor finner jeg det påfallende at en sentral tematikk i «Navnet og tallet» nettopp 

er Hitlers forhold til form. Knausgård vier forholdsvis stor plass til å omtale Hitlers 

formbeherskelse – eller mangel på sådan: Hitlers utvikling som politiker beskrives på mange 

måter som en søken etter en form å beherske; der han faller gjennom som kunstner og 

forfatter, finner han et feste i rollen som taler og agitator. Én ting er å leve seg inn i Hitlers 

følelser – men hvordan virker innlevelsesmåten beskrevet ovenfor inn på forståelsen av den 

politiske og ideologiske dimensjonen ved Hitler? 

Måten Hitler trekkes inn i essayet på er via verket Mein Kampf: Med henvisning til 

egen romantittel skriver Knausgård at han hadde bestemt seg for å «skrive noen sider om 

Hitlers bok» (Knausgård 2011: 470). Videre får vi høre om den belastningen det var å skulle 

gå til anskaffelse av og lese Mein Kampf. På grunn av sitt offentlige navn ba Knausgård 

kameraten Geir om å bestille boka for ham og sende den i posten. Da han først hadde boka i 

hende, kunne han ikke ha den i bokhylla eller på skrivebordet, men måtte legge den ute av 

syne. Han kunne heller ikke lukte på den og i alle fall ikke lese den på flyet, som han hadde 

tenkt. «Men hvorfor?» (Ibid.) spør han: 

 

Jeg hadde lest Marki de Sade, en annen stigmatisert forfatter, men det er litteratur […] Med 

Hitlers bok forholdt det seg annerledes. Den er ikke lenger litteratur, det som siden hendte, det 

han siden gjorde, hvis forutsetninger nøye blir redegjort for i boken, er av en slik art at det 

forandrer litteraturen, gjør den til noe ondt. Hitlers Min kamp er det eneste absolutte tabuet 

som finnes i litteraturen. Å si at det gjør den interessant, er umulig, selv om den jo faktisk er 

det, for da er man respektløs i forhold til alle de som det systemet, direkte utledet av boken, 

førte i døden. Seks millioner jøder, for bare sekstifem år siden. Nesten all litteratur er bare 

tekst, men ikke Min kamp, den er mer enn tekst. Den er et symbol på menneskelig ondskap. 

Døren mellom teksten og virkeligheten står på vidt gap i den, på en måte som ikke 

forekommer i andre bøker. (Ibid.: 470–471) 

 

Perspektivet på forholdet mellom skrift og vold som her åpner seg, har i resepsjonen av 

enkelte kritikere blitt satt i sammenheng med Knausgårds eget virke som forfatter. I sin 

doktoravhandling leser Kjersti Irene Aarstein Knausgårds refleksjoner rundt Mein Kampf i 
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analogi til trekk ved Min kamp: «Knausgårds tese om at Hitlers vold har gjort skriften hans 

interessant, kan kaste lys over en side ved sjette bind av Min kamp […] nemlig at romanen 

virker mer autentisk fordi den ser ut til å plage noen av de menneskene den handler om» 

(Aarstein 2018: 208). Aarstein undersøker denne forbindelsen på tross av at Min kamp 

«selvfølgelig ikke [har] forårsaket lidelser som kan sammenlignes med holocaust» (Ibid.). 

Selv synes Knausgård i avsnittet om Mein Kamp ovenfor å være blottet for en 

bevissthet rundt en analogi mellom Hitlers bok og sin egen roman. Når han skriver at døren 

mellom teksten og virkeligheten står på vidt gap i Mein Kampf på en måte som ikke 

forekommer i andre bøker, blir det tydelig at det han kaller «virkelighet» i denne 

sammenhengen er å betrakte som «virkelighet» av en kvalitativt annen betydning enn den han 

utleverer i sitt eget romanverk. Det er tydelig at han ikke tenker form i dette avsnittet, men 

innhold og proporsjoner – «seks millioner jøder». Jeg vil stille spørsmål ved om analogien 

mellom Mein Kampf og Min kamp er et utslag av en hang til å tenke form fremfor innhold, å 

lese diskursivt heller enn intuitivt, og videre om en slik lesemåte kan gi seg utslag i en 

oppmerksomhet om litterære strategier på bekostning av «Navnet og tallet»s potensial som 

historiografisk innspill. Samtidig er det ikke til å unngå å legge merke til at Knausgård 

konsekvent avstår fra å bruke den tyske originaltittelen Mein Kampf om Hitlers bok til fordel 

for den norske Min kamp.8 Imidlertid kan dette være, vel så mye som for å underbygge en 

sammenheng, for å skjerpe leserens bevissthet om mangelen på sådan på tross av titlene – for 

å utfordre leseren til å tenke at en tilsynelatende likhet kan være dekke for en manglende reell 

likhet. 

Der jeg finner grunn til å problematisere dragningen mellom form og innhold i 

«Navnet og tallet», er ikke med hensyn til de litterære strategiene i Min kamp. Det som etter 

mitt syn står på spill i teksten angår i større grad de historiografiske følgene av 

innlevelsesmåten. Dette knytter seg særlig til forståelsen av Hitlers og nazismens appell. Fra 

inngangen til å skrive om Hitler via Mein Kampf zoomer Knausgård ut og går over til å skrive 

om stemningen og mentaliteten i Tyskland etter nazistenes maktovertakelse i 1933, slik det 

fremkommer av Victor Klemperers vitnesbyrd om Det tredje riket i boka Lingua Tertii 

Imperii; Det tredje rikets språk (1947). Det viktigste argumentet Knausgård utleder fra 

Klemperers bok er at det tyske folk i utpreget grad lot seg påvirke og henføre av nazismens 

propaganda til tross for at de visste at det var propaganda. Dette perspektivet leder ut i det 

som kan sies å være et hovedargument i «Navnet og tallet»: «Det vesentlige med Hitlers taler 

                                                 
8 I denne oppgaven har jeg valgt å konsekvent skille mellom de to titlene, for ordens skyld. 
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var ikke hva han sa, hvilke argumenter han hadde, men at han fikk folk med seg. Folk følte 

noe for ham» (Knausgård 2011: 478). Knausgård tegner et skille mellom ettertidens karikatur 

av Hitler, «en skrikende og med armene fektende mann, ansiktet hans er forvridd og ordene 

spyttes ut» (Ibid.), og et «før og et etter, som viser noe annet» (Ibid.). Dette «noe annet» 

dreier seg om noe vesentlig menneskelig som kommer til syne. Knausgård får øye på dette når 

han ser en av Hitlers taler i sin helhet. Hitler utviser blyghet og nervøsitet, han er taus lenge 

før han begynner å tale «lavt, langsomt, nølende» (Ibid.): «Men alle hører etter, tausheten er 

total, alle vil at han skal klare dette. Jeg ville også at han skulle klare dette. Han har skapt en 

sterk identifikasjon med seg selv allerede før han har sagt noe, publikum er på hans side, han 

er en av dem» (Ibid.). 

Ved dette punktet videreutvikles perspektivet på forholdet mellom skrift og vold når vi 

kan lese at «Hitler selv visste at han aldri kunne vinne folket gjennom argumenter. Det 

skrevne ord var for ham ubrukelig, fordi det ikke førte til noe. Hitler søkte handling, han ville 

ha forvandling, og det fant sted i øyeblikket, gjennom mennesker» (Ibid.: 479). Fraskriver 

Knausgård med dette argumenter i form av det skrevne ord et potensial til handling? Eller, og 

det er slik jeg velger å lese det, er det kun i Hitlers tilfelle at det skrevne ord forstås som 

ubrukelig? I lesningen av Mein Kampf er Knausgård nettopp opptatt av å påpeke at det Hitler 

manglet som forfatter var «fortroligheten med formen» (Ibid.: 575). Hitler behersket ikke 

skriftens, men talens form, «som han definitivt hadde i sin makt og visste hvordan han skulle 

bruke for å få tilhørerne til å føle det han følte, eller som han ville at de skulle føle» (Ibid.: 

602). I den grad argumenter kan lede til handling, må det være gjennom de følelsene 

argumentenes form vekker, synes det som at teksten sier. Det er måten Hitler taler på som 

fremstår genuin og ektefølt, mens innholdet er substansløst. 

En slik forståelse av politikeren Hitlers appell har en problematisk side. Satt på spissen 

kan man få inntrykk av at Hitler kunne ha sagt hva som helst i sine taler, fremsatt hvilke 

argumenter som helst, og uansett appellert til folkemassene. Dette ville utvilsomt være å 

undervurdere betydningen av den nazistiske ideologien, av rasetenkningen som setter opp 

rammer for identiteten i en tid der den tyske identiteten står for fall. Forfatter Maja Hagerman, 

som jeg omtalte kort i innledningen, skriver følgende om «Navnet og tallet»: «Knausgård vil 

at vi skal forstå at nazismen fra starten av ikke framsto som åpenbart monstrøs eller ond. Det 

er en farlig måte å se det på, for det åpner for en slags blindhet overfor hva raseideologier 

egentlig er, og hva de gjør med mennesker» (Hagerman 2016). Hagerman skriver at 
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«innlevelse kan være problematisk» (Ibid.), og viser til sin egen erfaring med å skrive bok om 

den svenske raseforskeren og nazisten Herman Lundborg: 

 

Jeg har tenkt over hvordan det ville føltes å gå samme kurser som det SS-mennene gjorde. 

Hvordan det ville være å få vite at man er et overmenneske, en representant for en overlegen 

rase – og at de sedvanlige moralske reglene ikke lenger gjelder fordi menneskehetens skjebne 

står og faller på at man med vold forsvarer sin eksklusivitet. (Ibid.) 

 

Det er påfallende at dette perspektivet så å si mangler i «Navnet og tallet»; ingen av de 

følelsene Knausgård tilskriver Hitlers appell knytter seg til raseideologien som sådan. Jeg ser 

dette som uttrykk for en begrensning ved innlevelsesmåten i essayet. I forsøket på å innpasse 

nazismens appell i følelsesmønstre han gjenkjenner på egne vegne, står jeg-et i fare for å frata 

nazistene og deres ofre identitet. Med dette sikter jeg til det faktum at hele nazismens appell 

berodde på en anerkjennelse av det ariske individet som overlegent andre. Det er grunn til å ta 

i betraktning posisjonen Knausgård leser og skriver fra i denne sammenhengen; hans egen 

identitet som etnisk norsk mann kan ha en viss betydning for hva han gjenkjenner i Hitlers 

tale. Ville for eksempel en leser som er jødisk eller en leser med minoritetsbakgrunn som har 

opplevd rasisme på kroppen, i større grad ha latt seg ramme affektivt av argumentene i Hitlers 

tale? Man kunne også ha spurt: Ville en leser som har tysk som sitt morsmål ha oppfattet 

selve argumentene som mer kroppslig nære og dermed mer rammende? Som Felski 

vektlegger, kan man ikke forutse hvilke erfaringer en tekst vil vekke hos en leser som knytter 

seg affektivt til teksten i stedet for å innta en distansert og kritisk innstilling til den. Dette 

avdekker noe viktig med hensyn til å anvende Felskis selvforlengende lesemåte, som hun selv 

mynter på fiksjon, i en historiografisk sammenheng: En åpenbar tilkortkommenhet ved dette 

er at selvforståelsen vil kunne overta for forståelsen av historien. I den forlengelse er det verdt 

å legge merke til måten Knausgård skriver om sin opplevelse av Hitlers tale på: «Han snakker 

lavt, langsomt, nølende. Men alle hører etter, tausheten er total, alle vil at han skal klare dette. 

Jeg ville også at han skulle klare dette» (Knausgård 2011: 478). Teksten tar det for gitt at 

«alle» vil det samme som jeg-et; der Felski tar til orde for en opphevelse av skillet mellom 

selvet og ‘den andre’, beveger essayet seg her mer i retning av å projisere jeg-ets perspektiv 

på ‘den andre’. Alternativt kunne man ha oppfattet tausheten som et uttrykk for frykt, 

lammelse, servilitet. 

Det som likevel gjør denne lesemåten verdt å utprøve i en historiografisk 

sammenheng, er spørsmålet om hva som kommer ut av den, på tross av tilkortkommenheten. 
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Det interessante med Knausgårds tilnærming til Hitlers tale er nettopp at han ikke inntar en 

distansert og kritisk innstilling. Det er nærliggende å tenke at det med en slik innstilling ville 

være mer eller mindre forutsigbart hvilke erfaringer talene ville vekke hos ham som tilskuer. 

Hagerman skriver om innlevelsen i Herman Lundborg at hun «ville sette en grense, ikke gå 

opp i ham hundre prosent» (Hagerman 2016). Kan det tenkes at Knausgård, ved å ikke sette 

en slik grense, kommer nærmere Hitlers positive appell? Det er interessant at Hagerman 

kritiserer Knausgård for å beskrive «samforstanden mellom massen og Hitler» (Ibid.) på en 

måte som gir henne «følelsen av at han gjengir det han har sett gestaltet i nazistisk regi på 

partisamlinger eller i propagandafilmer fra tida etter maktovertakelsen i 1933» (Ibid.). For er 

det ikke nettopp dette Knausgård setter seg fore – å leve seg inn i hvilke følelser 

propagandaen vekker hos en ukritisk og følelsesstyrt mottaker? Når han gjenkjenner Hitlers 

blyghet og nervøsitet og lar seg gripe av hans langtrukne taushet før han begynner å tale, 

«lavt, langsomt, nølende», skaper dette «en sterk identifikasjon». Det er altså dette som 

rammer Knausgård i hans eget selv, Hitlers blyghet og nervøsitet, ikke argumentene Hitler 

fremsetter. Disse verken appellerer til ham eller rammer ham personlig. En mulig innsigelse 

her kunne være at Knausgård tar for gitt at Hitlers blyghet og nervøsitet er genuin, men slik 

jeg ser det, er ikke det av så stor relevans, ettersom poenget er at tilskuerens opplevelse av å 

gjenkjenne noe så menneskelig som blyghet og nervøsitet hos taleren har betydning for 

appellen. I overført forstand kunne man si at det er i leseren at meningsdannelsen oppstår. 

Ved å leve seg inn i Hitlers tale på en følelsesstyrt måte evner Knausgård å trenge gjennom 

ettertidens karikatur av Hitler, og slik sett gjør han det motsatte av å bagatellisere Hitler, slik 

vi husker at historiker Sten Reinhardt Helland kritiserer ham for. 

På bakgrunn av dette vil jeg hevde at noe av det viktigste «Navnet og tallet» bringer til 

historiografien om nazismen er å bidra til å rokke ved synet på rasjonaliteten som et sikkert 

vern mot onde krefter i samfunnet. Når teksten gir inntrykk av at Knausgård lar følelsene og 

intuisjonen styre hva som treffer ham ved Hitlers tale, legger den for dagen jeg-ets 

utilstrekkelighet og avhengighet av andre, i den forstand at Hitler som ‘den andre’ når ham 

med sin menneskelighet, med sin blyghet og nervøsitet. Det treffer noe i ham som han ikke 

har kontroll over, på tross av Hitlers argumenter. Når teksten tar det for gitt at «alle» vil det 

samme som jeg-et, sier det seg på en måte selv at dette ikke kan gjelde «alle» i bokstavelig 

forstand. Vi kan gå ut ifra at det i folkemengden fantes en mengde ulike motiver for å 

forholde seg taus. Slik sett er Hagerman en skarp observatør når hun påpeker at Knausgård 

gjengir den nazistiske propagandaen, hvis logikk nettopp er å se mengden under ett. Man kan 
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se det som at jeg-et gjenkjenner seg i propagandaens impliserte tilskuer (eller leser), og at det 

sannsynligvis fantes en mengde reelle tilskuere av denne sorten, selv om de slett ikke utgjorde 

«alle». I den grad teksten opphever skillet mellom «sameness» og «otherness», er det altså 

under forutsetning av at «alle» er et uttrykk for den impliserte tilskueren. 

All den tid det for lengst er skrevet og vedtatt at Hitler hadde bred appell i Tyskland på 

1930-tallet, bringer ikke perspektivet ovenfor noen rent konkrete innsikter til historiografien 

om nazismen. Snarere vil jeg påstå at relevansen ligger i selve den prosessuelle fremstillingen 

av jeg-ets reaksjon, når teksten, som nevnt, gir inntrykk av at Knausgård lar følelsene styre 

hva som treffer ham ved Hitlers tale. Dette forutsetter en leser av essayet som selv knytter seg 

affektivt til Knausgårds reaksjon, og derigjennom kjenner på den muligheten som bor i 

mennesket til å la seg ramme affektivt på måter som overdøver rasjonaliteten. Derfra åpner 

det seg et rom å tenke i, lik det rommet Claire de Obaldia tilskriver essayet når hun 

karakteriserer det som «’potensiell’ litteratur» (Melberg 2013: 24–25). Vi kan tenke oss at det 

er i situasjoner der mennesket settes under press eller mister oversikten at det affektive brått 

kan få et langt friere spillerom. Det er en tilsvarende måte å tenke på som Felski tar til orde 

for, når hun hevder at «What it means to be a certain kind of person will shift in accordance 

with external forces, under the pressure of seismological shifts in attitudes and forms of life» 

(Felski 2008: 46). I denne sammenhengen gir det også mening å se «Navnet og tallet» i lys av 

noe Tom Egil Hverven fremholder i sin omtale av Min kamp 6. Han skriver at «Den sterkeste 

provokative kraften» i Min kamp kan vise seg å bestå i 

 

at forfatteren, særlig i de lange dialogene med vennen Geir, setter seg utenfor det gode, 

samfunnsorienterte selskapet av skandinaviske venstreintellektuelle, som så gjerne vil, men 

ikke får til, å skape litteratur som rokker ved den litt for trygge sosialdemokratiske 

selvfølelsen, en falsk sikkerhet på hva et ‘vi’ er. ‘Min kamp’ forsøker å bringe noe politisk 

nytt, ved at Knausgård […] insisterer på sin egen eksistensialistiske, individorienterte 

oppfatning av virkeligheten. (Hverven 2011) 

 

Som jeg tidligere har vært inne på, mener jeg at deler av resepsjonen har underkjent denne 

svært så virkelighetsnære dimensjonen ved «Navnet og tallet», og at det skyldes at essayet i 

overdreven grad har blitt tolket og forstått på bakgrunn av diskursive sammenhenger, som har 

bidratt til å legge tyngdepunktet over på Knausgårds forfatterego. Kasper Green Munk hevder 

for eksempel at Knausgård med sin formtematikk i «Navnet og tallet» har til hensikt å 

revitalisere det sentimentale språket som nazistene gjorde hevd på: «Derfor hedder romanen 
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Min kamp: For at fortælle, at det er på tide, at kunstneren igjen træder frem som en 

megaloman ener» (Krejberg 2016: 74). Kjersti Irene Aarstein mener på sin side at «Navnet og 

tallet» til sammen gir «et forbeholdent ja» (Aarstein 2018: 194) til svar på spørsmålet om 

folkemordet på jødene skal legge bånd på en sentimental forfatter som Knausgård: 

«Forbeholdent, fordi problemet strengt tatt ikke er det følelsesorienterte språket eller 

henvendelsen til en tillitsfull leser i Min kamp, men at denne henvendelsen har så sterk appell. 

Problemet ligger med andre ord i resepsjonen, eller snarere i den holdningen til autoriteter 

som deler av resepsjonen gir til kjenne» (Ibid.: 195). Aarsteins bemerkning om at det er 

resepsjonen Knausgård fremholder som farlig heller enn henvendelsen i sammenheng med 

nazismen, finner jeg treffende. Men jeg stiller meg mildt sagt undrende til forbindelsen som 

tegnes av både Munk og Aarstein mellom nazismens følelsesladde retorikk og den 

følelsesorienterte henvendelsen i Knausgårds Min kamp.9 Slik jeg ser det, faller det på sin 

egen urimelighet å betrakte Knausgårds og nazistenes språkbruk under ett på bakgrunn av at 

den i begge tilfeller appellerer til følelsene heller enn til den kritiske sansen. 

Sammenligningsgrunnlaget for denne analogien forutsetter et så reduktivt syn på språkets 

flertydighet at det bidrar med lite annet enn å opphøye forfatterens ego til å være noe det slett 

ikke trenger å være. 

 

 

2.3 Thomas Manns «Bruder Hitler» 

Det er ikke bare Knausgård som har forsøkt å gjøre Hitler til sin ‘egen’ i en litterær 

sammenheng.10 Allerede i 1939 skrev Thomas Mann essayet «Bruder Hitler», publisert i Das 

Neue Tagebuch i Paris 25. mars det året. En engelsk versjon kalt «That Man is My Brother» 

                                                 
9 I denne sammenhengen er det relevant å nevne den litteraturdebatten som har pågått i Tyskland om en 
såkalt «neoromantikk» blant den yngre generasjonen forfattere, et ønske om å «frigjøre seg fra den tyske 
arvesynden», der «nazismens propaganda og kulturpolitikk fremdeles [kleber] ved det å feire og etterstrebe 
romantikken» (Sørheim 2018). Etter mitt syn anlegger slike som Munk og Aarstein et lignende perspektiv på 
Knausgårds Min kamp som det i den tyske debatten om «neoromantikken». Så vidt meg bekjent, har ikke dette 
vært tilfelle i mottagelsen av Min kamp i Tyskland. 
10 I norsk sammenheng blir Stig Sæterbakkens essay «Hitler, en metafor fra Tyskland» (1994) gjerne trukket 
frem som en forløper til Knausgårds «Navnet og tallet». I sitt essay, som teller om lag 20 sider, fremholder 
Sæterbakken om nazismen at den utgjorde «formens totale triumf over innhold» (Sæterbakken 2001: 93): 
«Bare budskapet, eller rettere: uttrykket er ekstremt nok, opphører også kontradiksjonene å være et problem, 
liksom de fordunster eller går opp i en fanatismens høyere enhet. […] den som føler sterkt nok må 
nødvendigvis også ha rett!» (Ibid.: 91). Synet om at budskapets uttrykk overdøver dets kontradiksjoner kan 
minne om Knausgårds vektlegging av Hitlers talemåte over argumenter i «Navnet og tallet». 
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sto på trykk i Esquire i Chicago senere samme måned, med undertittelen «As if genius is 

madness tempered with discretion, this sly sadist and plotter of revenge is a genius». I essayet 

karakteriseres Hitler som «a man possessed of a bottomless resentment and a festering desire 

for revenge» (Mann 1939), og i så måte en miniatyr av et folk (det tyske) «obsessed with 

powerful though far less justifiable feelings of defeat and inferiority, and unable to think of 

anything save how to retrieve its lost ‘honour’» (Ibid.): «And then he […] develops the one 

thing needful to establish a connection between him and the people: a gift of oratory» (Ibid.). 

Manns analyse av at Hitlers egne følelser og det tyske folks følelser er gjensidig uttrykt 

gjennom Hitlers talekunst, er unektelig lik Knausgårds analyse i «Navnet og tallet»: 

 

Hitler avviser du-et, og han står utenfor vi-et, men han lengter etter det, og det er den 

lengselen det merker når han taler, for lengselen etter vi-et er grunnen i det menneskelige, den 

vokser i krisetider, vokser i kaos, som var tilfellet i Tyskland på 1920-tallet, og i Hitler gløder 

den med uhørt kraft. (Knausgård 2011: 692) 

 

Tatt i betraktning at analysene ligner i strukturen eller mønsteret som forbinder Hitler og det 

tyske folks følelser, er det desto mer påfallende at følelsene tilskrives så forskjellige valører i 

hver av dem. Følelsene i Manns fremstilling er de av bitterhet og ønske om hevn, og ikke, 

som hos Knausgård, en lengsel etter fellesskap. Det er på sett og vis noe forsonende ved de 

følelsene Knausgård tillegger Hitler og det tyske folk, i den forstand at følelsene er trengende 

og fellesskapssøkende. Mer enn trengende er følelsene hos Mann selvhevdende og 

destruktive. Kanskje er dette symptomatisk for at Knausgård, som skriver 70 år etter at 

begivenhetene utspilte seg, lar seg drive av en søken etter «grunnen i det menneskelige», 

mens Mann, som skriver fra begivenhetenes midte, lar seg drive av retoriske hensyn. Essayet 

hans kan, i motsetning til Knausgårds essay, leses som et retorisk angrep på Hitler. De to 

forfatterne har like fullt til felles at de gir inntrykk av å ville normalisere Hitler, å avmaskere 

ham som unntaksmenneske. I Manns essay blir Hitlers sinnelag som ung, mislykket 

kunstnerspire fremhevet og satt i sammenheng med den formen hans politiske prosjekt antok. 

«Ah, the artist!», skriver Mann: 

 

I spoke of moral self-flagellation. For must I not, however much it hurts, regard the man as an 

artist-phenomenon? Mortifyingly enough, it is all there: […] the fundamental arrogance which 

thinks itself too good for any sensible and honorable activity, on the ground of its vague 

intuition that it is reserved for something else. […] Then […] the unconscious storing-up of 
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mines of compensatory wishes; the obstinate need of self-justification, self-proof, the urge to 

dominate and subdue, the dream of seeing the whole world abased in fear and love, admiration 

and remorse, at the feet of the once-despised! (Mann 1939) 

 

Knausgård på sin side skriver at Hitlers skade består av at han har mistet «evnen til å være 

nær et annet menneske» (Knausgård 2011: 710), tilsvarende evnen «til å se seg selv i dem og 

dem i seg selv» (Ibid.). Dette har «stilt ham utenfor seg selv, gjort ham fremmed for sitt eget 

følelsesliv, […] og stilt ham utenfor det sosiale» (Ibid.): 

 

Det var en skade i tiden, og flere av dem som hadde den, ble kunstnere, for i kunsten kunne 

kløften overstiges. Hitler forsøkte, fikk ingen bekreftelser, var ikke sterk nok eller begavet nok 

til å overvinne motstanden, og hadde forsvunnet ut i det sosiales store intet om det ikke hadde 

vært for at han dels oversteg sitt selv i først krigen og dernest politikken. (Ibid.: 711) 

 

På denne måten rommer essayene hver sin reduksjonsprosess. Hos Knausgård reduseres 

unntaksmennesket Hitler til å være et gjennomsnittsmenneske i tiden; hos Mann betraktes 

Hitlers politiske prosjekt som en kompensasjon for kunstens arena, som et sted å spille ut de 

samme følelsene, men med andre konsekvenser i radikal forstand. 

Sammenstillingen hos Mann av fascisten og den mislykkede kunstneren oppfatter jeg 

mer enn noe annet som en polemikk, ikke desto mindre alvorlig ment – som et underliggende 

ønske om å avmystifisere og forminske Hitler i en tid der han hadde definisjonsmakt og 

handlingsrom.11 Knausgård, på sin side, lar Hitler peke utover seg selv i teksten, i en tid der 

han for lengst er historie, men likevel gjør seg gjeldende som et motbilde vi definerer oss i 

forhold til. Ved at Knausgård, som jeg tidligere har vist, søker gjenkjennelse i Hitlers 

følelsesmønstre, rokker essayteksten ikke bare ved grensene for Knausgårds selv, men også 

ved grensene for Hitlers selv. Som vi husker, gir teksten inntrykk av å spørre hva det er som 

gjør at deres i utgangspunktet felles følelsesmønstre gir seg så vidt forskjellige utslag. 

Åpenbart er svaret på dette svært komplekst – likevel går Knausgård langt i å hevde at det var 

en skade i tiden som gjorde Hitler til den han var. Og at han med sine formidlingsevner som 

taler ble et uttrykk for en hel generasjon. I sitatet ovenfor er det som om følgende lesning 

ligger latent: Hadde Hitler lyktes som kunstner, ville han ikke ha trengt å ta ut sitt indre 

gjennom politiske taler. Dernest hadde han ikke blitt nazistenes leder, og historien kunne ha 

                                                 
11 Hinrich Siefken gjør her en nokså grundig analyse av «Bruder Hitler»: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1468-0483.1982.tb01267.x 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1468-0483.1982.tb01267.x
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tatt andre veier. Befester ikke det i så fall Manns sammenstilling av fascisten og den 

mislykkede kunstneren som bokstavelig ment? Som et faktisk forsøk på å forstå Hitler? Ikke 

nødvendigvis, vil jeg hevde. Selv om omstendighetene ville ha det til at Hitler mislyktes som 

kunstner og slo rot som politisk agitator – i den rekkefølgen – påviser ikke dette noen form 

for generalisert sammenheng. Jeg leser ikke «Navnet og tallet» dithen at det er Hitlers 

mislykkethet som kunstner som gjør ham fascistisk, men at hans maniske forsøk på å bli 

kunstner i likhet med hans fascistiske anlegg hver for seg er symptomer på en mangel på 

autentiske forbindelser i livet. 

Her er vi tilbake ved oppfatningen av essayet som ’potensiell’ litteratur. «Navnet og 

tallet» kan betraktes som et litterært eksperiment der den historisk bestemte konstellasjonen 

av variabler som ledet ut i andre verdenskrig, av forfatteren blir forsøkt løsgjort og 

gjennomtenkt på nytt. Dermed dukker spørsmål som dette opp: Hvordan skal man forstå og 

vektlegge de direkte likhetene mellom forfatteren og Hitler i den større sammenhengen – slik 

som at de begge ville bli kunstnere som unge? Eller at de begge hadde autoritære fedre? I tråd 

med Felski oppfatter jeg at de direkte likhetenes funksjon i «Navnet og tallet» ikke er som 

fokuseringspunkt; de er ikke forankret i en enhetlig identitet, men i en dialogisk relasjon, i 

den heterogene veven av «stories, histories, beliefs, and ideals that frame and inform our 

individual histories» (Felski 2008: 33). Teksten setter Knausgårds og Hitlers individuelle 

historier i en slik dialogisk relasjon til hverandre. Den provokative kraften i essayet tror jeg 

blant annet dreier seg om at forfatteren oppfattes som å gjøre hevd på essensielle likheter 

mellom egen historie og Hitlers og nazistenes. Spørsmålet jeg stiller meg er om denne 

oppfatningen skriver seg, vel så mye som fra teksten selv, som fra det synet på gjenkjennelse 

Felski tilskriver vår tid, der gjenkjennelse begrenses til å være identifikasjon. 

Det interessante med Manns sammenstilling av fascisten og den mislykkede 

kunstneren er at han langt på vei overlater til leseren om sammenstillingen skal oppfattes 

bokstavelig eller ironisk. Det er som om Mann utfordrer leseren til å ikke la seg lure av 

nazismen som form, men å gjenkjenne den virkeligheten det egentlig dreier seg om. På 

overflaten sier han at Hitlers motiver ikke er ulike kunstnerens, og at det som skiller dem, 

radikalt i så måte, er konsekvensene de avgir. Hva er det som glipper i denne overføringen, og 

som sammenstillingen i så måte likevel åpner for å se? Er det ikke nettopp det faktum at form 

er noe substansielt annet enn innhold – at det å identifisere kunstnerens formbeherskelse med 

massemorderens er hult? På bakgrunn av dette vil jeg hevde at den retningen Mann peker ut 
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for kunsten i «Bruder Hitler» lar seg innreflektere i møte med «Navnet og tallet» og Min 

kamp: 

 

I like to think, yes, I am certain, that a future is now on the way in which art uncontrolled by 

mind, art as black magic, the issue of brainlessly irresponsible instinct, will be as much 

condemned as, in humanly frail times like ours, it is reverenced. Art, certainly, is not all 

sweetness and light. But neither is it all a brew of darkness, not all a freak of the tellurian 

underworld, not simply «life». More clearly and happily than ever will the artist of the future 

realize his mission as a white enchanter, as a winged, hermetic, moon-sib mediator between 

spirit and life. And mediation itself is spirit. (Mann 1939) 

 

Like mye som å supplere den følelsesorienterte henvendelsen med kritisk refleksjon, dreier 

det seg om å la virkeligheten trenge gjennom, uten at ‘virkeligheten’ trenger å forstås i 

reduktive termer. Denne lesningen av Manns essay ser jeg i sammenheng med en større 

problemstilling rundt hva det vil si å lese kritisk. Må det nødvendigvis være å avdekke skjulte 

intensjoner, eller kan det i møte med visse typer tekster vel så gjerne være å lese 

oppmerksomt12, med en varhet overfor tekstlige stemninger som ligger utenpå teksten? En 

typisk innvending mot Felskis kritikk av den symptomale lesemåten er som denne, fremsatt 

av Kasper Lyngholm Larsen i Vagant: «Men i lyset af Trump, fake news, populisme og 

nødvendighedens politik nager det i baghovedet: Er det virkelig nu, lige nu, at vi skal lade 

kritikken ligge? Nu, hvor tågesnakken synes tykkere end nogensinde?» (Larsen 2017). Jeg 

avskriver ikke denne innvendingen på generelt grunnlag, men stiller spørsmål ved om det å 

for eksempel tegne forbindelser mellom nazismens retorikk og Knausgårds, som vi så at 

Munk og Aarstein gjør, kan betraktes som et utslag av at tåkesnakket også går andre veien, 

der man er skeptisistisk og diskursivt orientert i den grad at tekstens intuitive og 

virkelighetsnære dimensjoner glipper. 

 

 

2.4 Kritikken av Kershaw og den biografiske 

metoden 

                                                 
12 Toril Moi har utviklet et eget begrep rundt hva det vil si å lese oppmerksomt i essayet «Språk og 
oppmerksomhet» utgitt på Aschehoug i 2013. 
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Den delen av «Navnet og tallet» som har blitt tilskrevet kanskje størst historiografisk relevans 

så langt i resepsjonen, er Knausgårds kritikk av den biografiske metoden, med utgangspunkt i 

Ian Kershaws biografi om Hitler i de to bindene Hubris (1998) og Nemesis (2000). Da Min 

kamp 6 ble lansert i Tyskland i 2017, vektla eksempelvis flere av anmelderne i de store tyske 

avisene denne kritikken som et verdifullt bidrag til historieskrivningen (Pedersen 2017). 

Gjentatte ganger peker Knausgård på de egenskapene eller trekkene ved Hitler som ikke 

passer inn i det offisielle bildet av ham, slik som her: 

 

[…] han var mannen som steg opp fra bunkersen mens verden brant og millioner av 

mennesker var døde, som et resultat av hans vilje, for å hilse på en rekke av unge gutter, og 

som med hendene skjelvende av sykdom gjorde det, og som det da viste seg et glimt i øynene 

hos, noe vennlig og muntert, hans sjel. (Knausgård 2011: 797) 

 

Det virker som at denne episoden har gjort inntrykk på forfatteren, for han nevner den også i 

starten av essayet – også her er det glimtet i Hitlers øyne det gjelder: «Men i øynene er det et 

glimt, noe uventet varmt. Det kunne vel ikke være mulig?» (Ibid.: 469). I likhet med der jeg-

et gjenkjenner blyghet og nervøsitet i Hitler som taler, er det også her noe vesentlig 

menneskelig ved Hitler som teksten på prosessuelt vis, via jeg-ets oppfattelsesevne, lar trenge 

gjennom ettertidens karikatur. Heller enn at glimtet i øynene er av videre betydning i seg selv, 

er det jeg-ets oppfatning av det, og det uventede ved det, som gir det relevans. Sagt med andre 

ord dreier ikke den positive ordlyden seg så mye om Hitlers karakter, men snarere om måten 

jeg-et oppfatter ham på. Annetsteds kan vi lese følgende om 1920-tallets Hitler: 

 

Han kan plystre hele symfonier mens han luftdirigerer dem, han våger ikke å nærme seg en 

kvinne på sin egen alder, han elsker kaker og alt søtt, han har jernkorset av første grad for 

tapperhet i strid, han lever et bohemaktig, skyggelikt liv i en fattigslig leilighet, holder aldri en 

avtale, blir ofte sett i bilforhandlernes utstillingshaller, og når han er sammen med andre, 

prater han kontinuerlig. Han tåler ikke at noen andre dominerer situasjoner han er med i, da 

lyver han heller for å vippe seg inn i sentrum igjen, han er en bedreviter, går med tøfler inne, 

er god til å parodiere andre […] Videre skriver han seg inn på hoteller under tittelen 

«forfatter», har ikke øye for natur, leser aldri romaner, beundrer Cromwell, men mest av alle 

Frederik den store, tiltrekkes av døden, idealiserer krigen, skriver dikt om sin mor, hater 

jødene og alt jødisk, er interessert i eugenikk og leser alt han kommer over av rasebiologi, har 

aldri lest Nietzsche, men holder hans prosa for å være den vakreste tysk, har lest desto mer 

Fichte og Schopenhauer, og hans favorittmotiv i malerkunsten er Leda og svanen. Den 
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mannen er det som på mandagskveldene sitter på Café Neumaier, omgitt av partikamerater og 

tilhengere, med en pistol i lommen og en militarisert tropp unge menn som banker opp 

kommunister og andre meningsmotstandere. (Ibid.: 700) 

 

Sammenlignet med passasjen om glimtet i Hitlers øyne, er denne passasjen strengt 

refererende; den involverer ikke forfatterens jeg på et tilsvarende vis. Like fullt er det felles 

for passasjene at de gjør oss oppmerksomme på det Knausgård kaller Hitlers «sjel». Det er i 

denne sammenhengen vi må lese kritikken av den biografiske metoden i «Navnet og tallet». 

Knausgård kritiserer Kershaw for å la alle karaktertrekk og hendelser i Hitlers unge liv peke i 

retning av det som senere hendte, i stedet for å la det være «det det i seg selv er» (Ibid.: 537). 

Dette ‘i seg selv’ er det passasjene ovenfor fremhever. Der det ellers i «Navnet og tallet» 

dreier seg om gjenkjennelse, hvilket vil si at subjektet forblir selvbevisst i omgangen med de 

historiske kildene, beveger kritikken av Kershaw seg i retning av idealet om innføling, i den 

forstand at det er personen Hitler «as an end in itself» (Beiser 2011: 335) teksten gjør oss 

oppmerksomme på. Men heller enn at Knausgård faktisk tar skrittet og føler seg inn i Hitler, 

nøyer han seg, betegnende nok, med å kritisere Kershaw for ikke å vurdere muligheten om å 

gjøre det, og for å betrakte Hitler «som et ‘dårlig’ menneske med ubetinget negative 

karakteregenskaper allerede som barn og ung mann, som alle pekte mot en senere eskalerende 

‘ondskap’» (Knausgård 2011: 537). Kritikken han retter mot Kershaw minner i så måte om 

Rankes kritikk av universalismen: «The historian should treat each person, action, and epoch 

in history as an end in itself; he must never treat it as a mere means to some higher end, as a 

stepping stone in the progress toward some universal goal» (Beiser 2011: 335). 

Samtidig anser jeg denne kritikken for å være motivert i den motviljen jeg har vist at 

er til stede i essayet mot å gjøre nazismen til et spørsmål om Hitlers personlighet, hans 

karakter. Fremstillingen av Hitler er orientert mot å forstå ham på bakgrunn av hans tid. Også 

på denne måten kunne man si at «Navnet og tallet» går i retning av idealet om innføling, 

hadde det ikke vært for at Knausgårds anliggende, som Kasper Green Munk treffende nok 

påpeker, er å undersøke historiens opphold i Hitler for å bedre forstå historiens opphold i seg 

selv (Munk 2016: 53). Hitler forstås ikke så mye som en intensjonell aktør som han forstås 

som en funksjon for sin tid. I alle tilfeller er det måten jeg-et oppfatter den historiske personen 

Hitler på som motiverer kritikken av Kershaw i «Navnet og tallet», snarere enn hensynet til 
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Hitler i seg selv.13 Et representativt eksempel til slutt er der Knausgård lar seg provosere av 

Kershaws omtale av den unge Hitlers bohemske livsstil: «Hvor mye forakt ligger ikke i 

anførselstegnet rundt ‘poesi’? Og hvor borgerlig er ikke den negative betoningen av at han var 

sent oppe om kvelden og sov lenge om morgenen!» (Knausgård 2011: 500) utbryter han. Det 

jeg oppfatter som beveggrunnen for dette utbruddet er ikke et forsvar for Hitlers bohemske 

livsstil, men et angrep på Kershaws menneske- og historiesyn i større forstand: «Istedenfor å 

spørre seg hva denne sterke [kunst]interessen kunne komme av og være et uttrykk for, […] 

ser Kershaw det som et uttrykk for Hitlers personlige og dermed slette egenskaper. Men han 

er seksten år, […] det er klart at han er en dilettant, men hvilken sekstenåring er ikke det?» 

(Ibid.: 501). Rett før dette karakteriseres Kershaws biografiske metode som uleselig (Ibid.: 

499). Denne karakteristikken, uleselig, tror jeg ikke skal undervurderes. Viktigere enn at 

Knausgård identifiserer seg med den unge Hitler og lar seg ramme i sitt eget forfatterego, slik 

Sten Reinhardt Helland hevder at er tilfelle, er at han på vegne av sin egen innlevelse som 

leser retter skyts mot det han anser som Kershaws mangel på sådan. 

For å oppsummere Knausgårds «Hitlerlesning» vil jeg slå fast at det er å anlegge et for 

snevert syn på den litterære gjenkjennelsens område å betrakte denne lesningen som 

selvintensiverende. Knausgård hegner ikke fortrinnsvis om subjektiviteten i «Navnet og 

tallet», men essayets grunnholdning er at det er det sosiale som former oss som mennesker. 

Den tankekraften som må til for å forstå eller leve seg inn i fenomener som ikke rammer en 

selv direkte, fordrer også å kunne tenke forbi direkte likhet der den er til stede. Som vi skal se 

i det følgende, åpner essayets holdning for en rekke problemstillinger rundt hvordan man skal 

velge å forstå de kollektive erfaringene nazismen innebar. Hvordan forstår jeg-et i «Navnet og 

tallet» enkeltmenneskets rolle i forhold til nazismen som et kollektiv? 

 

 

2.5 Innlevelsen i vi-et 

I «Navnet og tallet»s omtale av nazismens appell er det særlig én formulering som har møtt 

sterke reaksjoner fra historiefaglig hold. Det er der Knausgård fastholder at Hitler ikke var 

                                                 
13 Dette er også Ane Farsethås inne på når hun skriver at «Spørsmålet om Hitlers biografi skal forstås forlengs 
eller baklengs går inn i en mer omfattende drøfting tid og historie som løper gjennom hele forfatterskapet. […] 
Forfatteren vil ikke redde Hitler i seg selv – men redde fortiden fra en teleologisk tolkning, der alt leder frem til 
oss og vårt eget verdensbilde» (Farsethås 2011). 
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«en fanatisk-militaristisk teaterdirektør som tvang sin vilje på folket; de strengene han spilte 

på, var reelle, de følelsene som ble vekket, fantes i alle» (Knausgård 2011: 603). Jeg ønsker å 

se nærmere på denne formuleringen og sammenhengen den står i, for å vise hvordan den 

lesemåten Felski tar til orde for, der gjenkjennelse står sentralt, kan bidra til å kaste lys over 

den. 

Sten Reinhardt Helland og Maja Hagerman tar begge formuleringen til inntekt for at 

Knausgård ikke bare overdriver, men opphøyer den frivillige tilslutningen til nazismen og 

underkjenner at nazismen var en politisk bevegelse bygget på makt og tvang. De får medhold 

av den tyske forfatteren Angelika Klüssendorf. I en artikkel i Dagsavisen fra 2015 står det at 

Klüssendorf «reagerer spesielt på passasjen» (Pedersen 2016b) ovenfor. Det siteres fra en 

kronikk publisert i Die Zeit og deretter norske Klassekampen der Klüssendorf blant annet 

spør: «Strengene han spilte på var reelle – hva mener han med reelle? Mener han i 

betydningen sanne?» (Ibid.) Videre spør hun: «Og selvsagt var disse følelsene ikke i ‘alle’: 

Knausgård diskrediterer dermed ofrene. Og idet han sier ‘alle’, legitimerer han samtidig disse 

‘følelsene’. Men hvorfor snakker han ikke om hvilke følelser som ble vekket: Angst, avsky, 

hat mot ofrene?» (Ibid.) 

Umiddelbart etter formuleringen ovenfor følger en observasjon Knausgård gjør seg om 

at «Alle som har sett paradene i Hitler-Tyskland vet hva slags følelser de vekker […] for, å, 

hvor man kan lengte etter å bli en del av det vi-et» (Knausgård 2011: 603). Igjen ser vi at 

teksten projiserer jeg-ets perspektiv på et «alle», slik tilfellet også er i beskrivelsen av 

tausheten under Hitlers tale. Ordet ‘alle’ må etter sigende forstås som et uttrykk for 

essayistens autoritet, der forfatteren mer eller mindre uhemmet blander det å sitere historien 

med sitt partikulære her og nå. Det er når man, som Klüssendorf, leser teksten entydig 

referensielt på historiens vegne og ikke ekspressivt på jeg-ets vegne at teksten gir 

problematiske implikasjoner. Verdt å merke seg er også bruken av interjeksjonen «å» ovenfor, 

som taler for at jeg-et selv går opp i følelsen idet han skriver om den – altså finnes et 

performativt moment ved teksten. Samtidig som vi-et i utsagnet er et historisk vi, impliserer 

formuleringen «for, å, hvor man kan lengte» at lengselen etter vi-et finnes i jeg-et som en 

gjentakende struktur. Det er ikke synet av paradene som utløser lengselen, men Knausgård 

gjenkjenner snarere den lengselen som allerede finnes i ham. Formuleringen «det vi-et», som 

impliserer et underforstått vi, lades dermed på en slik måte at det gir inntrykk av å signalisere 

jeg-ets lengsel snarere enn å peke referensielt på det kontekstbundne vi-et. Dette er en 

gjentakende struktur i «Navnet og tallet»: Knausgård gjenkjenner en følelse han selv besitter i 
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nazismens kollektive uttrykk, etterfulgt av at han fortolker denne følelsen for å finne den 

oppfatningen som følelsen bunner i. Gjennom dette tilskrives følelsen en sannhet gjeldende 

både i hans eget og i nazistenes tilfelle, og snarere enn følelsen som sådan er det nazistenes 

manipulasjon av følelsen han distanserer seg fra. 

Her er det betimelig å trekke inn Nussbaums syn på følelsers erkjennelsespotensial. 

Som vi husker, fremholder Nussbaum at følelser er kognitivt bundne, ved at de er sammensatt 

av selve følelsen samt en bestemt oppfatning om verden: «The feeling and the belief are not 

just incidentally linked: the belief is the ground of the feeling» (Nussbaum 2001: 383). 

Oppfatningen er nødvendig for at følelsen skal oppstå i første omgang, og hvis grunnen for 

oppfatningen faller bort, vil også følelsen gjøre det. I «Navnet og tallet» er det nettopp 

grunnen for oppfatningen som Knausgård setter under lupen når han avviser nazistenes 

oppfatning, men likevel anerkjenner følelsen paradene uttrykker. Slik legitimerer han følelsen 

som sann ved å vise at den bunner i en annen oppfatning enn nazistenes. I tråd med Felskis 

begrep om selvforlengelse gjenkjenner han sin egen følelse i en kontekst som er ham fjern og 

fremmed. Teksten gir dermed inntrykk av å oppheve skillet mellom selvet og ‘de andre’, ved 

at vi-et i kraft av dets fremmedhet utløser jeg-ets bevissthet om aspekter som på tross av 

denne fremmedheten vedgår ham. Igjen ser vi en mulig tilkortkommenhet ved bruken av 

selvforlengelse i en historiografisk sammenheng: Der opphevelsen av skillet mellom selvet og 

‘de andre’ i Felskis forståelse er fiktiv og i så måte sann i sin sammenheng, vil denne 

opphevelsen i en historiografisk sammenheng kunne bety at tekstens sannhet tar over for 

historiens. Dette kan man mene at i større eller mindre grad er tilfelle for all historieskrivning, 

men ved uhemmet bruk av selvforlengelse er det nærliggende å tenke at dette gjør seg 

gjeldende i forsterket grad. 

Når Klüssendorf spør hva Knausgård mener med at strengene Hitler spilte på var 

reelle, om han mener det i betydningen sanne, tror jeg hun betoner ordet ‘sannhet’ på en 

annen måte enn det Knausgård gjør. For Klüssendorf er følelsen paradene uttrykker 

ensbetydende med nazistenes oppfatning, med det politiske innholdet i nazismen. Knausgård, 

på sin side, utskiller lengselen etter vi-et som den egentlige grunnen for paradenes uttrykte 

følelse. Slik sett medfører det riktighet, som Klüssendorf skriver, at han legitimerer følelsen, 

men i motsetning til Klüssendorfs angivelige syn nødvendiggjør ikke dette at han dermed 

også legitimerer nazismen. Tekstens fremstilling av nazistenes parader er på denne måten 

kjennetegnet av det Felski tilskriver en epistemisk form for anerkjennelse, der kriteriet for å 

anerkjenne ‘den andre’ ikke fordrer aksept, men kun et krav på sannhet. Det synet på følelser 
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Knausgård med dette utviser er også til stede på andre nivåer i «Navnet og tallet»s analyser, 

for eksempel der det handler om den nazistiske propagandaen med henvisning til den tysk-

jødiske filologen Victor Klemperer: «Klemperer avskydde propagandaen, men han ble også 

påvirket av den; selv om fornuften hans sa nei, reagerte følelsene hans på det» (Knausgård 

2011: 476). «Man kan som Klemperer gjennomskue det, men ikke uten samtidig å bli berørt 

av det» (Ibid.: 477), skriver Knausgård om propagandaen og uttrykker med dette hvilket 

manipulativt potensial følelser hadde for nazistenes oppslutning. 

Tekstens fremstilling av Hitler-Tysklands parader samsvarer delvis med Arne Johan 

Vetlesens analyse av hvordan mennesket projiserer negative følelser av identitets- og 

meningstap på en samlet idé delt av en gruppe mennesker, som i sin tur vekker følelser av 

identitet og mening. Vetlesen påpeker, med henvisning til Richard Sennett, hvordan 

svekkelsen av varige og gitte sosiale former, som har skutt fart gjennom det nittende og 

tjuende århundret, må sees i sammenheng med den aggressive nasjonalismen vi i dag er vitne 

til: «Sennett’s general observation is that, ‘As the shifting institutions of the economy 

diminish the experience of belonging somewhere special at work, people’s commitments 

increase to geographic places like nations, cities and localities’» (Vetlesen 2005: 165). Etter 

mitt syn rommer «Navnet og tallet» den delen av Vetlesens analyse som angår følelser av 

identitet og mening; det er disse følelsene jeg-et gjenkjenner i paradene. Imidlertid er det 

grunn til å spørre hvor teksten har gjort av de negative følelsene av identitets- og meningstap, 

som i Vetlesens analyse er en forutsetning for de positive? Knausgård er selv inne på at den 

tyske identiteten på 1930-tallet kom som en reaksjon på et meningstap, noe «som det moderne 

samfunnet hadde fortrengt og løst opp» (Knausgård 2011: 603). Men i tekstens fremstilling av 

hans gjenkjennelse i paradene, er det som om hans egen lengsel etter vi-et skyver bevisstheten 

om meningstapet til side. 

Knausgårds fortolkning av vi-et i Hitler-Tyskland er imidlertid mer sammensatt enn 

som så. Ved flere anledninger i essayet argumenterer han for at det er den enorme kraften i vi-

et som muliggjør utstøtelsen av de-et, og stiller seg slik sett langt fra ukritisk til de følelser av 

identitet og mening et vi kan vekke i et jeg. Han skriver blant annet: «Det som gjorde 

ugjerningene i Det tredje riket mulige, var en ekstrem forsterkning av vi-et, og den svekkelsen 

av jeg-et det innebar, reduserte motstandskraften mot den gradvise avmenneskeliggjørelsen 

og utstøtelsen av ikke-vi-et, det vil si jødene, som igjen styrket vi-et ytterligere» (Ibid.: 463). 

Med dette utviser han en sterk ambivalens til vi-et, og antyder nærmest at et vi fordrer 

utstøtelsen av et de. Dette settes mest på spissen, tenker jeg, der han trekker inn 22. juli i 
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resonnementet og skriver følgende om suget etter det norske vi-et som han kjente i kjølvannet 

av terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya: 

 

Nå når jeg er ute av det, kan jeg ikke forstå de følelsene. De virker falske, suggerert fram, jeg 

kjente ingen av dem som døde, hvordan kunne jeg sørge slik over dem? Og hvordan kunne jeg 

føle en så sterk tilhørighet? […] Først etterpå forstod jeg at det må ha vært de kreftene, den 

enorme kraften i vi-et som fylte det tyske folket på trettitallet. Så godt må det ha vært, så trygg 

må den identiteten de ble tilbudt, ha vært. (Ibid.: 776) 

 

Her går essayisten langt i å binde sammen «vad som helst, gärna det oväntade» (Melberg 

2017: 267). Etter mitt syn følger assosiasjonen i dette tilfellet en tankegang som minner 

påtagelig om den ontologiseringen av vi-et Vetlesen tilskriver Fred Alford i sistnevntes 

fortolkning av Hannah Arendts teori om kollektiv ondskap: 

 

when Alford claims that ‘every organization is dedicated to the destruction of its member’s 

individuality’, remarking that Arendt ‘knows’ this, I think he is transforming what for her was 

an empirical issue into an ontological one, and so blurring the distinction between totalitarian 

and democratic organizations […] (Vetlesen 2005: 89) 

 

Slik Alford ifølge Vetlesen tilslører distinksjonen mellom et totalitært og et demokratisk 

fellesskap ved å hevde at enhver form for fellesskap destruerer den enkeltes individualitet, 

trekker Knausgård på lignende vis sammen vi-et etter 22. juli og vi-et i Hitler-Tyskland. 

Heller enn at «avmenneskeliggjørelsen og utstøtelsen av ikke-vi-et» betraktes som en 

komplementær del av det historiske vi-et, betraktes vi-et som en ahistorisk størrelse som per 

definisjon negerer jeg-et. Men det norske vi-et etter 22. juli berodde ikke på utstøtelse eller 

avmenneskeliggjøring av grupper i samfunnet og skiller seg i så måte essensielt fra nazismens 

vi. Som innspill til historiografien om disse respektive vi-ene kommer denne 

sammenligningen dermed til kort. 

Når det er sagt, finner jeg likevel sammenligningen interessant. Nettopp fordi den ikke 

fremstår velfundert, men gir inntrykk av å oppstå assosiativt i teksten, fremtvinger den 

spørsmålet om hva som utløser den, om hva den står i forlengelse av. Vi husker at Felski 

anser øyeblikket av selvbevissthet som inntreffer ved gjenkjennelse som en sosial diagnose, 

der «the desire for knowledge and the demand for acknowledgement are folded together» 

(Felski 2008: 36). Som vi ser av sitatet fra essayet ovenfor, er det når jeg-et er ute av vi-et og 
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«ikke [kan] forstå de følelsene» at han søker forklaring og bekreftelse på sin opplevelse i den 

følelsenes makt han finner i 1930-tallets tyske vi. Ved å betrakte og skrive om dette historisk 

bestemte vi-et fremtvinger jeg-et et nytt blikk på sitt eget forhold til vi-et. I mangelen på en 

forståelse av egne følelser, gjenkjenner han i det nazistiske vi-et et følelsesmønster som han 

tilskriver sin egen opplevelse: jeg-et som gir seg selv hen til vi-et. Gjenkjennelsen vitner om 

en eksistensiell utrygghet hos jeg-et. For hva kan ellers få ham til å assosiere hengivelsen til 

vi-et i Norge i 2011 til nazistenes svekkelse av jeg-et på 1930-tallet? Jeg leser det dithen at 

han, snarere enn å være selvtilstrekkelig anlagt, er det motsatte: Han føler seg ikke trygg på 

sitt selvs grenser, på sitt intellekt og sine overbevisninger, men føler seg sterkt påvirkelig av 

omgivelsene og av andre. På denne måten rokker jeg-ets gjenkjennelse ved oppfatningen av 

hva et vi egentlig er i vår tid, hva som knytter det sammen. I hvilken grad dreier identiteten 

man har til vi-et seg om å være trygg på sitt jeg? Her tenker jeg på Vetlesens analyse av at det 

nittende og tjuende århundret er kjennetegnet av en tiltagende individualisering av identiteten, 

der frafallet av gitte og varige sosiale former gjør individet mer sårbart, samtidig som det 

muliggjør forestillingen om det selvtilstrekkelige individet. 

Det er i den forbindelse man må sette den lengselen etter vi-et som jeg-et uttrykker i 

«Navnet og tallet». «Så godt må det ha vært, så trygg må den identiteten de ble tilbudt, ha 

vært» (Knausgård 2011: 776), utbryter han ekspressivt om vi-et i Hitler-Tyskland. Vetlesen 

fremholder i sin analyse at en viktig beveggrunn for folkemord er at det enkelte menneskets 

identitetsfølelse opphører å være et individuelt spørsmål: 

 

It is about identity becoming merged with collective fears about security, fears which in their 

turn are made to appear inextricably linked with the requirements of sheer survival, in which 

the survival of the individual is seen as dependent upon the survival of the community as such 

(the nation, the race, the ethnic group), such that fighting for the former means being willing 

to die for the latter. (Vetlesen 2005: 297–298) 

 

I «Navnet og tallet» er Knausgård inne på noen av disse momentene i sakspregede passasjer 

om samfunnet og de sosiale betingelsene i Tyskland på 1930-tallet. Men i fremstillingen av 

jeg-ets gjenkjennelse i nazistenes parader er det som om vi-et komprimeres til å romme én 

enhetlig følelse av identitet og mening, mens følelser av angst, frykt og overlevelsestrang 

skyves til side. Det er nærliggende å tenke at mange av de som sluttet opp om Hitler, 

gjorde det av slike overlevelsesstrategier som Vetlesen fremhever, og at man derfor kan 

stille spørsmål ved om følelsen av identitet og mening dypest sett var god og trygg. 
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Betyr det at menneskene i paradene ser overmåte glade ut at de var det? Og hva slags 

form for glede er det snakk om? Eufori kan være dekkende for å beskrive den gleden 

som uttrykkes i Hitler-Tysklands parader, og eufori defineres nettopp som en følelse fylt 

av ambivalens, gjerne som en lettelsesreaksjon på en fare eller som ledd i en psyk isk 

lidelse (Malt 2018). Med dette i mente vil jeg hevde at jeg-ets innlevelse i det nazistiske 

vi-et bærer preg av å gå så til de grader opp i hans egen følelse at spekteret av følelser 

som spilte inn for nazistenes oppslutning tåkelegges. Med Nussbaums vokabular kunne 

man si at jeg-et insisterer på at det finnes én grunn for paradenes uttrykte følelse i stedet 

for flere og motstridende grunner. I så måte tar selvforståelsen ved dette punktet over for 

historieforståelsen. Rent bortsett fra at dette kaster lys over en mulig tilkortkommenhet 

ved bruken av selvforlengelse i en historiografisk sammenheng, kan man også 

innreflektere en mer generell kritikk av Felskis fenomenologiske tilnærming til 

litteraturen. Den umiddelbare, affektive tilknytningen til teksten er ikke så godt egnet til 

å gripe sosiale konstruksjoner som forpurrer og forfalsker følelsesuttrykk. I «Navnet og 

tallet» melder denne problematikken seg på nettopp i de delene av essayet der jeg-et 

gjenkjenner seg i de kollektive erfaringene på en selvforlengende måte. Den innfølende 

tilnærmingen til historien legger på sin side til grunn at en epoke eller nasjons mentale 

klima er «noe annet og mer enn summen av individene» (Kjeldstadli 1999: 59). Det 

dreier seg om hvilken kunnskap folk hadde, og den situasjonen de sto i. Som nevnt er 

ikke Knausgård fremmed for å peke på de sosiale betingelsene som fremtvang behovet 

for en tysk identitet på 1930-tallet, men måten han fremsetter disse på er i sakspregede 

passasjer i essayet, med en større distanse – og dermed mindre litterær kraft – enn de 

mer assosiative partiene. Jeg leser det dithen at de sakspregede passasjene danner en 

bakgrunn for de prosessuelle, innlevende partiene. Relevansen av disse er, som jeg 

tidligere har vært inne på, at de åpner et tekstlig rom å tenke i, der det ikke er 

forutbestemt hvilke erfaringer som vil oppstå i møtet mellom jeg-et og historien. Heller 

enn historien i seg selv er det møtet med historien som motiverer Knausgårds essay. 

 

 

2.6 Lengselen etter «noe annet» 
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Vi har sett at jeg-ets egen følelse – lengselen etter vi-et – tilskrives en sannhetsverdi i teksten 

på vegne av den kollektive erfaringen nazismens oppslutning innebar. Når Nussbaum tolker 

Aristoteles dithen at han tilskriver følelser et erkjennelsespotensial, er det også selvets 

erkjennelse hun taler om: «the agent, responding and attending to his or her responses, 

develops a richer self-understanding concerning the attachments and values that support the 

responses» (Nussbaum 2001: 388, min kursivering). Her er vi ved kjernen av hva 

selvforlengelse innebærer: Skillet mellom «sameness» og «otherness» oppheves idet 

innlevelsen i et materiale gir en samtidig forståelse av eget selv og en anerkjennelse av ‘den 

andre’. Materialet tvinger frem en distanse til eget selv – samtidig er det selvets responser 

som er definerende for hva som skjer i møte med det. Vesentlig for «Navnet og tallet» er at 

responsene tar form i språket. Det er i kraft av materialet og dets fremmedhet, i mangelen på 

direkte likhet til eget liv, at jeg-et forstår seg selv indirekte via språket. Man kunne si at det 

vesentlig fremmede ved materialet skyver forståelsen ut av den identiske verdenen og inn i 

språket.14 Her er det mulig å innreflektere Aristoteles’ 2000 år gamle skille mellom hva som 

skjedde og hvordan det som skjedde kunne skje: Der diktningen i hans øyne skiller seg fra 

antikkens historieskrivning, er ved å ikke simpelthen søke direkte likhet til hendelser i den 

ytre verdenen, men ved å frembringe potensielle hendelser der gjenkjennelsesmomentet 

oppstår på spesifikke litterære måter. Der Felskis moderne forståelse skiller seg fra 

Aristoteles, er blant annet i synet om at man ikke kan forutse på hvilke måter gjenkjennelsen 

vil oppstå – Aristoteles på sin side utviklet formler for å kunne forutsi nettopp det. 

I det følgende vil jeg se nærmere på en passasje i «Navnet og tallet» der det 

fremkommer tydelig hvordan jeg-et gjør bruk av historien til å forstå seg selv via språket. 

Passasjen tar utgangspunkt i Stefan Zweigs memoarer, Verden av i går (1941), der Zweig 

skriver om den «fredfullheten, den metthet og ro» (Knausgård 2011: 604) som preget 

tilværelsen i Østerrike før utbruddet av første verdenskrig. Knausgård sammenligner denne 

fredfullheten med Sverige anno 2011, og bereder slik grunnen for sin innlevelse i krigen – 

med andre ord løsriver han Zweigs stemningsbeskrivelse fra dens bestemte historiske 

forankring, stikk i strid med idealet om innføling: 

 

                                                 
14 I lys av romanverket Min kamp, der Knausgård nettopp skriver om det nære og identiske livet, er det i denne 
sammenhengen interessant å merke seg ved hans uttalelse om at den eneste delen av Min kamp han virkelig 
likte å skrive «var om Adolf Hitler og nazismen» (Rydne 2015): «Det var som å utforske ukjent territorium for 
meg» (Ibid.). 
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Spørsmålet vi derfor må stille oss, er om krigen kom av bestemte politiske forhold og 

historisk-samfunnsmessige betingelser, utenkelige i vårt postkrigssamfunn, eller om den 

skyldtes utløsningen av noen krefter som alltid har befunnet seg i det menneskelige, som en 

del av vårt alles vesen, og således kan utløses igjen, når som helst fra nå av. I så fall er det 

eneste vi kan si sikkert om det, at det vil komme på en annen måte, i en annen form, for 

akkurat den formen den kom i 1914 og igjen i 1939, har vi identifisert og stengt alle mulige 

utløp til. Så ingen hanemarsj i gatene og ingen hav av hjelmprydde hoder på torgene. (Ibid.) 

 

Jeg-et søker svar i sitt indre: «Men i mitt indre, her jeg sitter om våren i et rom i 

Glemmingebro utenfor Ystad […] så kan jeg kjenne en lengsel etter noe annet, og den 

lengselen, antar jeg, må også andre kjenne, for så forskjellige er ikke menneskene i den 

samme kulturen at en følelse bare kan finnes i én?» (Ibid.). Man kan merke seg ved hvordan 

det ikke tegnes noen direkte kausal forbindelse i teksten mellom kreftene i det menneskelige 

og den lengselen jeg-et kjenner. I stedet oppstår liksom forbindelsen av seg selv i form av 

bindeordet «men», nesten umerkelig, som om forbindelsen ikke er synlig nok til at den kan 

utsies direkte, men at den er mer av en fornemmelse eller anelse, en uartikulert følelse hos 

jeg-et. Slik er det, kan man tenke seg, fordi det ikke er avklart for jeg-et hva følelsen av 

lengsel bunner i, og at forbindelsen er følt frem heller enn tenkt frem. I det videre er det 

nettopp lengselen det stilles spørsmål ved gjennom en serie assosiasjoner: «Jeg vet ikke hva 

denne lengselen representerer […] Eller, mer enn lengsel er det kanskje en mangel. […] 

Ligger mangelen i meg?» (Ibid.: 605). Tankesprangene munner ut i følgende spørsmål: «hvor 

kommer forestillingen om at det kan være annerledes fra?» (Ibid.). «Vi tror jo ikke på Gud» 

(Ibid.), skriver Knausgård så, som om dette faktumet står i motsetning til å forestille seg 

tilværelsen som annerledes. I neste øyeblikk glir resonnementet på en abrupt måte over i 

følgende observasjon: «Men solen brenner, gresset vokser, hjertet slår i sitt mørke» (Ibid.: 

606). Igjen ser vi at det ikke trekkes noen direkte kausal forbindelse i teksten, men at 

forbindelsen utgjøres av et antydende «men» – det assosiative preget står i det hele tatt sterkt i 

denne passasjen. Liksom for å underbygge at utsagnet er en følelsesmessig innskytelse, siterer 

Knausgård i neste avsnitt sitt eget utsagn og spør seg selv om hvorfor han skrev det: 

 

«Men solen brenner, gresset vokser, hjertet slår i sitt mørke.» Hvorfor skrev jeg det? Det 

språket er hult. Det ligner nazistenes språk. Jo, solen brenner faktisk, og gresset vokser faktisk, 

og hjertet slår faktisk i sitt mørke, men det faktiske er ikke det vesentlige ved dette språket, det 
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vesentlige er det det påkaller, at solen, gresset og hjertet opphøyes, på en måte, at det gjøres til 

noe mer enn seg selv, likesom bærer på den egentlige virkeligheten. (Ibid.) 

 

Her opptrer han som leser av sitt eget språk, og han gjenkjenner nazistenes språk i sitt eget. 

Eller er det sitt eget språk han gjenkjenner i nazistenes? Selv om teksten gir inntrykk av at 

utsagnet er en innskytelse innenfra jeg-et, er referansen til historien og kildene såpass sterkt til 

stede i hele essayet at man noen steder, som her, blir usikker på om det er det lesende eller 

skrivende jeg-et som har ordet. Kanskje nettopp på grunn av det assosiative preget gir teksten 

inntrykk av at innskytelsen står i forlengelse av noe – i forlengelse av kildene. Spørsmålet jeg-

et stiller seg er om dette språket, selv om det er hult, og selv om det ble nazistenes språk, 

nødvendigvis må være usant. Alt det nazistiske språket bar med seg, har vi kvittet oss med 

(Ibid.), skriver Knausgård: «Alle tanker om det store, og alle tanker om det autentiske har vi 

eliminert. Vi lever i et hav av ting, og vi bruker en stor del av vår våkne tid foran skjermer. 

Døden skjuler vi så godt det lar seg gjøre» (Ibid.). Han spør: «Hva gjør vi om det opp fra dette 

stiger en lengsel etter noe annet? Etter en virkeligere virkelighet, etter et mer autentisk liv?» 

(Ibid.). I tråd med de springende overgangene i resonnementet slår han uten videre fast at en 

slik lengsel ville være en feilslutning, at det ikke finnes noe sånt som en virkeligere 

virkelighet eller et mer autentisk liv. En slik lengsel 

 

uttrykker ingenting annet enn en lengsel etter mening, og mening oppstår fra sammenheng, i 

måten vi er forbundet med hverandre og omgivelsene våre på. Det er derfor jeg skriver, jeg 

forsøker å undersøke de forbindelsene jeg inngår i, og når jeg kjenner dragningen fra det 

autentiske, er også det en forbindelse jeg må undersøke. (Ibid.) 

 

Her ser vi hvordan jeg-et i fortolkningen av sin egen følelse – lengselen etter noe annet – 

bryter forbindelsen mellom seg selv og nazismen. Passasjen viser at den lengselen nazistenes 

språk er et uttrykk for, er en lengsel jeg-et selv kjenner. Selve følelsen av lengsel gis dermed 

inntrykk av å overskride den konteksten nazismen representerer, og tilskrives en sannhet av 

langt større gyldighet. Derimot er det nazistenes manipulasjon av lengselen som frembringer 

det politiske og idémessige innholdet nazismen sto for, og som Knausgård setter seg fore å ta 

brodden av. Slik, kan man tenke seg, uskadeliggjør han lengselen gjennom å fortolke den. 

Nazistenes språk, representert ved utsagnet om solen, gresset og hjertet, muliggjør, så sant 

man ikke gjennomskuer det, nazismens ideer, i den forstand at opphøyelsen av slike gitte og 

uforanderlige størrelser ved livet utligner menneskenes forhandlinger om mening og identitet. 
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Som vi tidligere så, er Sennetts observasjon at i samfunn der menneskene tenderer mot å 

mangle opplevelsen av sosial tilhørighet, for eksempel til en arbeidsplass, vil «people’s 

commitments increase to geographic places like nations, cities and localities» (Sennett sitert 

etter Vetlesen 2005: 165). Et slikt idéinnhold er potensielt farlig, fordi det gir rammer for å 

nulle ut de mellommenneskelige hensynene, de som går på tvers av slikt som etnisk 

tilhørighet – med andre ord slik nazistene gjorde i ekstrem forstand med sin 

umenneskeliggjøring av jøder og andre grupper. 

På spørsmålet Knausgård stiller om krigen kom av bestemte politiske og historisk-

samfunnsmessige betingelser eller om den skyldtes utløsningen av noen krefter som alltid har 

befunnet seg i det menneskelige, svarer han med dette implisitt at krigen skyldtes en 

menneskelig lengsel etter mening, besvart med et politisk innhold som rettet denne lengselen 

mot forestillingen om «noe annet», om «en virkeligere virkelighet», «et mer autentisk liv». I 

mine øyne er det interessante med passasjen ovenfor ikke så mye svaret den leder frem til som 

måten jeg-et resonnerer seg frem til svaret på. Passasjen fremviser muligheten av at subjektet 

kan kjenne på historien og ikke simpelthen betrakte den på avstand som et objekt. Jeg-ets 

følelser settes i forbindelse med språket via ‘innskytelsen’ «Men solen brenner, gresset 

vokser, hjertet slår i sitt mørke». Når Knausgård spør om dette språket nødvendigvis må være 

usant, oppfatter jeg det retorisk. Den historiske konteksten sender tankene i retning av 

debatten som har utspilt seg blant annet i Tyskland de seneste årene, om språkets ideologiske 

implikasjoner. Olaf Haagensen i Morgenbladet oppsummerer den tyske debatten slik: «Er den 

romantiske tradisjonens estetisme og Sturm und Drang per definisjon proto-fascistisk? Eller 

er en slik refleksmessig avstandstaken til alt tenkning som nazismen har vært i berøring med, 

en antiintellektuell overreaksjon?» (Haagensen 2019). Jeg oppfatter at Knausgårds posisjon i 

passasjen ovenfor er å rokke ved en slik oppfatning av det romantiske språket som proto-

fascistisk, og derigjennom å rokke ved skillet mellom form og virkelighet. Selv om han 

fremholder at «dette språket» (Knausgård 2011: 606) var farlig – «Paul Celans dikt var et svar 

på det språket, som hadde ødelagt hele kulturen» (Ibid.) – er hans svar på dette, som vi så, å 

undersøke dragningen fra det autentiske som en forbindelse på lik linje med andre 

forbindelser han inngår i. Altså vil han skrive om virkeligheten på en måte som muliggjør å 

tenke med «dette språket» heller enn å parere det.15 Når han gjenkjenner sitt eget språk i 

                                                 
15 I lys av dette gir det atskillig mer mening enn først antatt når Kasper Green Munk konkluderer med at 
Knausgård har til hensikt å revitalisere det sentimentale språket nazistene gjorde hevd på. Imidlertid er det ikke 
i en slik sammenheng man bør forstå tittelen Min kamp, som fremstår mer ironisk enn sentimental. Jeg vil 
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nazistenes, gjelder det ikke sitt eget språk i permanent forstand, men det språket han 

performativt fremviser i et her og nå: «Men solen brenner, gresset vokser, hjertet slår i sitt 

mørke». Han identifiserer ikke dette språket med det nazistiske, men søker å redefinere hva vi 

oppfatter som nazistenes språk. Det gjør han blant annet ved å tegne forbindelser mellom 

språket og følelsene, slik setningen om solen, gresset og hjertet gir inntrykk av å oppstå som 

en følelsesstyrt innskytelse i teksten. På denne måten settes språket, via jeg-ets følelser, i 

forbindelse med vilkår utenfor det, på tvers av den historiske konteksten «dette språket» 

forbindes med. I tillegg til at Knausgård uttaler det i passasjen – «akkurat den formen den 

[krigen] kom i 1914 og igjen i 1939, har vi identifisert og stengt alle mulige utløp til» (Ibid.: 

604) – åpner dermed også måten passasjen er skrevet på for å løsgjøre historiens innhold fra 

dens form. Den menneskelige kapasiteten som muliggjorde nazismens ugjerninger, kan 

omsettes i andre former, synes det som at teksten sier. Med andre ord skal man ikke låse 

oppmerksomheten til den identiske formen. 

 

 

2.7 Tittelfigurene «navnet» og «tallet» 

Som vi husker, er spenningen mellom individet og det sosiale bestemmende for Knausgårds 

egen «kamp» i romanverket; det sosiale hemmer og innskrenker, der individet lengter etter 

overskridelse. I det følgende vil jeg se nærmere på hvordan spenningen mellom individet og 

det sosiale definerer det møtet som finner sted mellom jeg-et og historien. Med andre ord: 

Hvordan er jeg-ets egne erfaringer av betydning for måten han forstår historien på? 

Gjennom hele Min kamp kan man si at jeg-et uttrykker et ønske om å leve et mer 

autentisk liv, der inautentisiteten betegner den væremåten man er sosialisert inn i. I 

Knausgårds tilværelse innebærer dette en opplevd følelse av å underordne seg omgivelsene i 

stedet for å påvirke dem, slik han selv uttrykker det i Min kamp 6 når han skriver at «jeg selv 

alltid har hatt et svakt jeg, alltid har følt meg underlegen alle, i alle situasjoner» (Knausgård 

2011: 235). Her er det verdt å minne om hans ubehag over vi-et etter 22. juli, som kan skyldes 

en utrygghet på hans eget jeg. I sine uttalte holdninger fremstår jeg-et i Min kamp langt på vei 

som en representant for den individualiseringen av identiteten som Arne Johan Vetlesen 

fremholder for vår tid, der Knausgård for eksempel anser «sammenslutninger, om det nå var 

                                                                                                                                                         
heller ikke mene at Knausgårds språk er utpreget sentimentalt – det har sentimentale tilbøyeligheter, men det 
er adskillige andre elementer i det som vanskeliggjør en slik generalisering. 
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sammenslutningen om en moral, sammenslutningen om et byråkrati, sammenslutningen om 

en ideologi» for å utradere «den enkelte deltagers svakhet» (Ibid.: 348) eller utilstrekkelighet. 

Videre utviser han en forakt for «den selvblinde og selvgode likhetsideologien» (Ibid.: 243) i 

Skandinavia: 

 

jo mer jeg ser av det, […] jo mindre fortoner mitt livs kamp seg, for hva faen spiller det 

egentlig for noen rolle om jeg er mye eller lite sammen med mine barn, om jeg skifter bleie 

eller ikke skifter bleie, om jeg tar oppvasken eller ikke tar oppvasken, om jeg arbeider mye 

med mitt eller ikke arbeider med mitt? Å for helvete, hvordan få det levde livet til å bli uttrykk 

for liv og ikke bare noe som uttrykker en ideologi? (Ibid.) 

 

Men som vi ser, føler jeg-et seg nettopp ikke sterkt eller selvtilstrekkelig utenfor 

sammenslutningene. Det er som om han avviser sammenslutningene ved å insistere på sin 

egen utilstrekkelighet; det han opplever som falskt eller inautentisk ved det kollektive er at det 

får jeg-et til å tro seg sterkt. Knausgårds uttalte holdninger overfor det kollektive er uttrykk 

for at jeg-et, i stedet for å uttale sin egen sårbarhet og avhengighet av andre, tilskriver 

sammenslutningene egenskapen av å være inautentisk. 

I teksten «’Å skrive handler mer om å ødelegge enn om å skape’ Formelle og 

tematiske splittelses- og reparationsstrategier i Min kamp» fremholder Camilla Schwartz at 

Min kamp er en tekst «i splid med sig selv, en antagonistisk tekst, men også en tekst drevet af 

ren potentialitet (i Giorgio Agambensk forstand)» (Schwartz 2017: 96). Dette bygger hun på 

en helhetlig analyse av verket der jeg-et betraktes som å være gjenstand for en splittelse 

 

idet den selvdestruktive og opløsningshungrende jeg-fortæller konstant træder i forhold til, 

spejler sig i og vedvarende samtaler med det jeg, der har været (det fortalte jeg), et jeg, som 

omvendt, og i meget skarp kontrast til det fortællende jeg, synes optaget af netop 

opbyggelighed, orden, oprydning og ikke mindst illusoriske idealer og drømme. (Ibid.: 95) 

 

Ifølge Schwartz søker det fortellende jeg-et å skrive av seg det fortalte jeg-et, i tråd med 

Knausgårds eget utsagn i Min kamp 6 om at det å skrive «først og fremst [er] å miste seg selv, 

eller sitt selv» (Knausgård 2011: 228). Som følge av dette må skriveprosessen «i jeg-ets optik 

ikke forstås som en hermeneutisk opbyggelig, helende og reparerende proces, […] men 

snarere som en proces, der sprænger og destruerer de relationelle og formelle 

betydningsdannelser, som jeg-et føler sig fanget og determineret af» (Schwartz 2017: 95): 
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«Skriveprocessen vil ned til det fortrængte, det skjulte, det kaotiske, det antagonistiske, det 

Reelle (døden), virkeligheden, den de Man’ske svingdør – der hvor jeg-et opløses og bliver til 

intet» (Ibid.). 

Schwartz’ analyse retter seg som sagt mot Min kamp som helhet og ikke mot «Navnet 

og tallet» som et essayistisk romanparti med egne særtrekk, men etter mitt syn er det 

fortellende jeg-et hos Schwartz overførbart på jeg-et i «Navnet og tallet». I egenskap av å 

binde sammen sin egen historie med Hitlers, slik essayet «binder samman, vad som helst, 

gärna det oväntade» (Melberg 2017: 267), utvider jeg-et grensene for sitt selv snarere enn å 

repetere de eksisterende. I så måte kan essayet som helhet på sett og vis forstås som en 

fordrivelse av det fortalte jeg-et, hvilket vil si av de relasjonelle og formelle 

betydningsdannelsene dette selvet er determinert av. I tråd med Claire de Obaldias teori om 

essayet som ‘potensiell’ litteratur kan sammenstillingen av Knausgård og Hitlers historier 

forstås som et potensial. Jeg-et har åpenbart ikke makt til å omskrive historien, men gjennom 

å skrive frem nye og uventede sammenhenger mellom sin egen og Hitlers historie kan det 

utløse et potensial i den foreliggende historien til å tenke den på nytt. Slik tenker jeg-et også 

sin egen historie på nytt, i den forstand at han kommer i kontakt med potensialet for at hans 

egen historie kunne ha sett annerledes ut: Hans anliggende er å undersøke historiens opphold i 

Hitler, for på den måten å bedre forstå historiens opphold i seg selv (Munk 2016: 53). 

Min hensikt med å trekke inn Schwartz’ analyse er å vise hvordan jeg-ets 

gjenkjennelse i nazismens appell og forestillingsverden er orientert mot en slags gjendrivelse 

av selvet, der det handler om å sette de onde kreftene i samfunnet i forbindelse med vilkår 

utenfor selvet. Ifølge Schwartz tenderer jeg-ets følelser mot å være motsetningsfulle og 

uavklarte snarere enn enhetlige og avklarte. Dette ser jeg i sammenheng med Knausgårds 

søken etter varige og bestandige vilkår for tilværelsen, samtidig som hans tilværelse er dypt 

forankret i det sosiale, omskiftelige livet.16 For en stor del handler Min kamp om at Knausgård 

velger seg et liv som familiemann, der han gifter seg to ganger, først med Tonje, så med 

Linda, og får tre barn med sistnevnte. De to sterke spenningene i verket – det sosiale livet og 

lengselen etter «noe annet» – preger jeg-ets gjenkjennelse i historien. 

For å illustrere dette vil jeg se nærmere på dødsperspektivet i «Navnet og tallet». Jeg 

vil vise hvordan jeg-et gjenkjenner aspekter ved sin fars død i nazistenes forestillingsverden. 

                                                 
16 Ane Farsethås er inne på det samme her: «Nettopp gjennom å forfølge lengselen etter noe bestandig, noe 
som kan fastholdes, samtidig som verket implisitt beholder en innsikt i at det vi ser i speilet ikke er én-til-én 
med den etterlengtede ‘virkeligheten’, tror jeg Knausgård har fanget en stemning, en impuls som er vesentlig, 
og som er noe av grunnen til verkets slagkraft» (Farsethås 2011). 
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Forholdet til faren kan nettopp betraktes som en av de viktigste, om ikke den viktigste 

relasjonelle betydningsdannelsen som determinerer jeg-et i Min kamp (Schwartz 2017: 96). 

Inngangen for hele romanverket er en essayistisk passasje om døden i Min kamp 1, der 

Knausgård skriver besjelende og metaforisk om hjertet som slår så lenge det kan for deretter å 

stoppe, og om de anstrengelsene vi mennesker gjør oss for å holde den døde kroppen ute av 

syne: «den kollektive fortrengningsakten som bortslusingen av de døde er et uttrykk for» 

(Knausgård 2009a: 9). Senere i første bind beskriver han sin egen fars død og opplevelsen av 

farens likskue. I starten av «Navnet og tallet» vender han så tilbake til denne opplevelsen, via 

lesningen av et dikt av Rainer Maria Rilke som omhandler en likvasking: 

 

De var så tilvant at de neppe så ham 

Men da nå kjøkkenlampen kom og brant i gjennomtrekken, var den 

ukjente 

helt ukjent. 

Én uten navn lå på det klamme brett 

rettferdig og ga lover, stum og bar. (Rilke sitert etter Knausgård 2011: 407–408) 

 

Diktet uttrykker ifølge Knausgård at navnet utskilles fra kroppen idet et menneske dør: «den 

[kroppen] råtner og blir borte, mens navnet lever videre i det sosiale» (Knausgård 2011: 408). 

Han spør: «Kan man tenke seg et menneske uten navn?» (Ibid.), og svarer: «Det ville i så fall 

uttrykke noe helt annet om hva det vil si å være et menneske. Uten navn ville det være et sted 

for hjertets slag, pustens brus, tankenes storm, med sin identitet i det unike øyeblikket, altså 

som et dyr. Men vi er også det» (Ibid.). Med dette tegner Knausgård opp et skille mellom 

navnet som tilknyttet det sosiale og den individuelle identiteten, og kroppen som det 

forskjellsløst menneskelige som rokker ved den individuelle identiteten. 

Det mest påfallende ved jeg-ets reaksjon på synet av farens navnløse kropp er at han 

opplever det som i én forstand frigjørende. Med henvisning til de fire første linjene i Rilkes 

dikt, skriver Knausgård: 

 

Det var det jeg så, ikke at han var ukjent, men at han alltid hadde vært ukjent. […] Han var en 

kropp, og den befant seg utenfor navnet. Den hadde falt ut av navnet og lå der navnløs. Hele 

resten av den uken så jeg i korte glimt alt annet jeg hadde rundt meg på den samme måten, 

som noe utenfor navnet. Det var en hemmelig verden jeg så, og om jeg ikke forstod det da, 

forstår jeg det nå, slektskapet mellom døden og kunsten, og deres funksjon i livet, som er å 
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hindre virkeligheten, som er vår forestilling om verden, fra å falle sammen med verden. (Ibid.: 

410) 

 

Ved synet av døden trenger verden gjennom vår forestilling om den, synes det som at teksten 

sier. Dette frigjørende elementet fremstår paradoksalt ved første øyekast, ettersom den 

overindividuelle, biologiske kroppen nettopp er hva Knausgård gjenfinner i nazismens 

forestillingsverden. På farens likskue opplever han like fullt synet av den navnløse kroppen, 

kroppen redusert til biologi, som en erkjennelse av noe menneskelig sant. 

I denne sammenhengen merker jeg meg ved «Navnet og tallet»s tittelfigurer: ‘Navnet’ 

henspiller på mennesket sett som individ, mens ‘tallet’ henspiller på det identitetsløse, 

anonymiserte mennesket. Essayet innledes med en lengre refleksjon rundt egennavnets 

betydning for identitet, for så å munne ut i en refleksjon om hvilket dehumaniserende syn på 

mennesket som muliggjorde Holocaust, der mennesket ifølge Knausgård ble sett «som helt 

nakent, uten noe annet enn sin kropp» (Ibid.: 809). Han skriver: «De som ble jaget oppover 

mot gasskammeret» befant seg «midt i det som Agamben kaller for ‘det nakne livet’» (Ibid.). 

«Det som kommer til syne i det bildet», fortsetter han, «er hva et menneske er, og hva det blir 

til i. Mennesket som helt nakent, er ikke det det egentlige mennesket?» (Ibid.): «Hvis vi 

tenker oss en verden uten språk, uten land og uten navn, ville vi alle levd et liv som det, som 

nakne, navnløse kropper i en navnløs verden […] Dette livet ville utspille seg midt i verden, 

[…] men det ville likevel være et liv utenfor. Utenfor hva? Utenfor det menneskelige» (Ibid.). 

Hva innebærer den utskillelsen av «det egentlige mennesket» fra det «menneskelige» som 

Knausgård beskriver her? 

Som vi ser, refereres det til Giorgio Agamben i refleksjonen ovenfor.17 I Remnants of 

Auschwitz (2002) gir Agamben en analyse av hvilke menneskelige mekanismer som lå til 

grunn for nazistenes behandling av jøder i konsentrasjonsleirene: «From a historical 

perspective, we know […] the most minute details of how the final phase of the extermination 

was executed […] We can enumerate and describe each of these events, but they remain 

singularly opaque when we truly seek to understand them» (Agamben 2002: 12). Med andre 

ord: Vi vet nøyaktig hva som skjedde, men ikke hvordan det kunne skje. Agambens analyse 

kretser rundt én sentral skikkelse i konsentrasjonsleirene, the Muselmann, som med 

Agambens ord betegner de fangene som var så utsultede at de gikk over i en ubevisst tilstand 

der de ikke lenger besatt en bevissthet om seg selv som mennesker. Slik jeg leser Agamben, 

                                                 
17 Knausgård oppgir følgende verk av Agamben i litteraturlista til Min kamp 6: Midler uten mål. Notater om 
politikk (2008) og Homo Sacer, Den suveräna makten och det nakna livet (2010). 
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transformerer han the Muselmann, denne høyst konkrete skikkelsen, til en metafor på de 

abstrakte, menneskelige mekanismene som muliggjorde nazistenes behandling av 

konsentrasjonsleirfangene. Det er et hovedpoeng for ham at the Muselmann er uutholdelig for 

det menneskelige øyet, også for bødlene, fordi denne skikkelsen viser at idet den 

menneskelige bevisstheten opphører, fortsetter menneskekroppen likevel å eksistere. Slik 

synliggjør the Muselmann at den grensen vi setter opp for når noe opphører å være 

«menneskelig» i bunn og grunn er en abstraksjon: «this proves not the inhumanity of human 

beings but, instead, the insufficiency and abstraction of the limit» (Ibid.: 63). Ifølge Agamben 

var det nettopp dette at the Muselmann faller utenfor vårt begrep om det «menneskelige» som 

muliggjorde bødlenes behandling av jødene i konsentrasjonsleirene. Den eneste måten 

bødlene kunne beholde sitt begrep om seg selv som mennesker på, var ved å støte the 

Muselmann ut av begrepet om det «menneskelige». Dette gjorde bødlene i stand til å utføre 

umenneskelige handlinger uten å erfare det umenneskelige ved handlingene som en del av seg 

selv: «This is why they remained ‘humans’» (Ibid.: 78). 

Agambens analyse av at det vi kaller «menneskelig» er en abstraksjon, gjenfinner jeg i 

«Navnet og tallet»s resonnementer om Holocaust: 

 

De menneskene han [Hitler] fikk utryddet, kunne bare utryddes ved å støte dem ut av språket, 

ta fra dem navnet, gjøre dem til ett med sine kropper, uforbundet med det sosiale, som er det 

menneskelige, i en reduksjonsprosess som endte med at de ble intet, det vil si tall, noe de 

fortsatt er. (Knausgård 2011: 784) 

 

Nazistenes rasehierarki anskueliggjør i ekstrem forstand det relative og forhandlingsbare ved 

menneskenes sosiale orden. Rasetenkningen muliggjorde å omskrive betydningen av liv og 

død i abstrakte vendinger. Rasen sto over livet og døden, hvilket betød at andre raser enn den 

ariskes død ble tappet for mening. I Remnants of Auschwitz fremholder Agamben nettopp at 

idet man trår over den terskelen the Muselmann betegner, mister ordet «død» sin betydning. 

Der vi vanligvis legger i begrepet «død» at den menneskelige bevisstheten slipper taket i 

kroppen i og med dødsøyeblikket, opphører bevisstheten hos the Muselmann å være 

«menneskelig» forut for dødsøyeblikket. Dette medfører at det ikke lenger foreligger noen 

avstand mellom begrepet «død» og kroppen som dør; begrepet «død» er fullstendig absorbert 

i «the torment of dying» (Agamben 2002: 76): «it is not possible to maintain even the 

slightest distance between real person and model, between life and norm. […] The bare life to 
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which human beings were reduced neither demands nor conforms to anything. It itself is the 

only norm; it is absolutely immanent» (Ibid.: 69). 

På likskuet til Knausgårds far åpner det seg stikk i strid med dette en avgrunn mellom 

sønnens begrep om «faren» og farens døde kropp. Det er nettopp den avgrunnen som åpner 

seg mellom farsrollen og -kroppen som utgjør det frigjørende elementet for jeg-et. 

Utskillelsen av farens navn betegner et øyeblikk av selvbevissthet der han ved synet av ‘den 

andres’ navnløse kropp blir var sin egen potensielle navnløshet. Dette gir en opplevelse av at 

de relasjonelle betydningsdannelsene som determinerer ham i det sosiale livet for et øyeblikk 

slipper taket; jeg-et blir bevisst sin egen tilstand som bare kropp. På denne måten peker 

bevisstheten om det navnløse og kroppslige i retning av den autentisiteten jeg-et lengter etter i 

det sosiale livet. Avgjørende er det at dette er den samme bevisstheten som utgjør 

gjenkjennelsesmomentet i møte med nazismens forestillingsverden. Jeg-ets innlevelse i 

nazismens forestillingsverden er å betrakte som en gjenkjennelse av individets sårbarhet og 

avhengighet av andre, som jeg har vist at han fortrenger med sine uttalte holdninger overfor 

sammenslutningene i samfunnet. Der han i sitt eget liv projiserer følelsen av eksistensiell 

utrygghet på det sosiales inautentisitet, fremtvinger møtet med historien et nytt blikk på det 

sosiales betydning i et samfunnsperspektiv; han innser at de sosiale, kollektive løsningene er 

en forutsetning for det vi kaller «menneskelig», som nazistene nettopp rev ned. Det som 

kompliserer dette ytterligere, er at nazismen selv var en sosial bevegelse – muligheten for å 

redefinere det «menneskelige» ligger i det sosiale. Med andre ord rommer det sosiale som 

størrelse både et potensial for det gode og et potensial for det onde. Slik jeg ser det, er det 

dette iboende potensialet i den menneskelige eksistensen til ondt og godt som essayets tittel 

blant annet henspiller på. Heller enn at essayet befester ‘navnet’ som det gode og ‘tallet’ som 

det onde, er det grensedragningene mellom de to kategoriene det dreier seg om – mellom 

nærværet av individet og fraværet av det. Man kunne si at ‘navnet’ og ‘tallet’ impliserer den 

sosiale forhandlingen om kroppen. 

 

 

2.8 Unndragelse av selviske motiver 

Vi har sett at historieforståelsen i «Navnet og tallet» preges av den spenningen mellom 

individet og det sosiale som kjennetegner Min kamp. Jeg vil undersøke betydningen av dette 
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nærmere gjennom perspektivet på ondskap i essayet.18 Som nevnt ovenfor, mener jeg å se at 

det gode og onde er innreflektert i kategoriene ‘navnet’ og ‘tallet’. Det er gjennomgående for 

«Navnet og tallet» at ondskap kun unntaksvis benevnes på uttalt vis, og at kategorier som det 

gode og onde snarere er innreflektert i innlevelsens forhandlinger mellom individet og det 

sosiale, i hvordan jeg-et forstår enkeltmenneskets rolle i forhold til nazismen som et kollektiv. 

I det følgende skal vi se at essayet tenderer mot å sette det onde i forbindelse med det 

overindividuelle, med vilkår utenfor selvet. 

Mot slutten av essayet trekker Knausgård en analogi mellom navnet og det nære 

perspektivet i det menneskelige, i motsetning til det distanserte: 

 

Denne veldige menneskemengden forandrer seg alt etter hvilken avstand vi står i til den. Står 

vi langt unna, ser vi den langt ovenfra, ser vi den som bare kropper […] det er mennesket som 

biologi og materialitet, og det var det som gjorde det mulig å brenne dem, og det var det 

brenningen av dem gjorde synlig, som et nytt perspektiv i det menneskelige, vår verdiløshet, 

vår utbyttbarhet […] Menneskelivet som en klase skjell på et havsskjær, mennesket som biller 

og kryp, mennesket som en sprellende fiskestim på vei opp i noten. Går vi imidlertid helt inntil, 

inn mot hver enkelt av dem, så nær at vi kan høre navnet når det blir hvisket, og se inn i 

øynene, hvor den enes sjel viser seg, unik og umistelig […] er det det motsatte som viser seg, 

den ene, ikke som jeg, men som jeg-ets betingelse. Og det er du. (Knausgård 2011: 784, min 

kursivering) 

 

Sammenligner man denne analogien med beskrivelsen av jeg-ets far på likskue i Min kamp 1, 

blir det etter mitt syn påtagelig at det han her fremholder som «et nytt perspektiv i det 

menneskelige» skriver seg fra et nytt perspektiv i hans eget liv: «Nå var det det livløse jeg så. 

At det ikke lenger var noen forskjell mellom det som en gang hadde vært min far, og det 

bordet han lå på, eller det gulvet bordet stod på, eller stikkontakten i veggen under vinduet, 

eller ledningen som løp over til lampetten ved siden av det» (Knausgård 2009a: 435). I Min 

kamp 1 beskrives møtet med det livløse som på en og samme tid forsonende og 

meningstappende: «Og døden, som jeg alltid hadde betraktet som den viktigste størrelsen i 

                                                 
18 Knausgård gir ingen definisjon av hva han legger i begrepet ondskap. De få gangene han nevner det eksplisitt, 
er det gjerne i form av en negasjon eller spørsmål: «Er Hitler ondere enn Mann? Når ingen har gjort noe galt? 
Hva er ondskap?» (Knausgård 2011: 700). Når jeg diskuterer ondskap i sammenheng med «Navnet og tallet», 
legger jeg til grunn Arne Johan Vetlesens definisjon: «to intentionally inflict pain and suffering on another 
human being, against her will, and causing serious and foreseeable harm to her» (Vetlesen 2005: 2). 
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livet, mørk, dragende, var ikke mer enn et rør som springer lekk, en gren som knekker i 

vinden, en jakke som glir av en kleshenger og faller ned på gulvet» (Ibid.). 

Vektleggingen av navnet i passasjen ovenfor er representativ for forståelsen av 

Holocaust i «Navnet og tallet». Jødene «kunne bare utryddes ved å støte dem ut av språket, ta 

fra dem navnet, gjøre dem til ett med sine kropper» (Knausgård 2011: 784), skriver 

Knausgård. Jeg finner vektleggingen av navnet interessant blant annet fordi essayet på dette 

området fremmer en lignende forståelse av ondskap som den Arne Johan Vetlesen kritiserer: 

forståelsen av at ondskap alltid fordrer menneskelig distanse. I Min kamp 6 legger Knausgård 

frem flere fordringer om å løfte ansiktet, feste blikket og forplikte seg på et du. Igjen knytter 

han an til sin far: «Presten som gravla ham, sa en ting som jeg alltid kommer til å huske. Det 

gjelder å feste blikket, sa han. Det gjelder å feste blikket. Det gjelder å feste blikket» (Ibid.: 

364). «Men hvis verden er meningsløs», spør han videre, «hva hjelper det å feste blikket på 

den?», og svarer: «Spørsmålet er hva mening er» (Ibid.: 365). Dette siste utsagnet tror jeg 

peker på noe vesentlig: Fordringen om å feste blikket er ikke utelukkende etisk motivert, men 

den er vel så mye motivert av en søken etter epistemisk sannhet, der det handler om å se sine 

omgivelser som de er. Vi husker Felskis skille mellom en epistemisk og etisk form for 

anerkjennelse, der gjenkjennelse fortrinnsvis innebærer førstnevnte, «a claim to truth» heller 

enn «a call for justice» (Felski 2008: 29–30). I «Navnet og tallet» oppfatter jeg at teksten 

slutter fra en epistemisk til en etisk sannhet i analysene av Holocaust. I så måte kan det tenkes 

at den etiske kompleksiteten forenkles på en måte som gjør at slutningen svarer mer til et 

epistemisk anliggende enn til et etisk. I sitatet ovenfor, der det står at den veldige 

menneskemengden forandrer seg alt etter hvilken avstand vi står i til den, slår Knausgård fast 

at dersom vi står langt unna, «ser vi den som bare kropper», «som biologi og materialitet», og 

slår videre fast: «og det var det som gjorde det mulig å brenne dem, og det var det brenningen 

av dem gjorde synlig, som et nytt perspektiv i det menneskelige». Her tar jeg meg i å være 

usikker på ladningen av ordet «mulig». Går man setningen etter i sømmene, blir det uklart om 

ordet «mulig» impliserer det uetiske i å brenne kroppene, eller om det impliserer det nye 

perspektivet i det menneskelige. Men hvem er det nytt for? For Knausgård eller for nazistene 

som iverksatte folkemord og brenningen av menneskekropper? Selv om dette var et nytt 

perspektiv i det menneskelige, i den forstand at et industrialisert folkemord som dette ikke 

hadde funnet sted før, er det dermed sagt at det var perspektivet som sådan som muliggjorde 

folkemordet? 
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Til forsvar for essayet kan man innvende at det distanserte perspektivet ikke først og 

fremst er et fysisk perspektiv, men et mentalt et, hvilket vil si at man kan gå helt inntil et 

annet menneske og se det i øynene, men likevel ikke feste blikket. Et sentralt argument i 

«Navnet og tallet» er nettopp at Holocaust var «lite, nært og lokalt» (Knausgård 2011: 786), i 

den forstand at produksjonen av død, som Knausgård kaller det, ikke var abstrakt, men 

konkret og stedbunden. Hva angår et mentalt perspektiv, er det igjen til jeg-ets egen erfaring i 

det knytter an: «Jeg vet hva det vil si å se noe uten å feste seg ved det. Alt er der, husene, 

trærne, bilene, menneskene, himmelen, jorden, men noe er likevel borte, for det betyr 

ingenting at det er der. Det kunne like gjerne vært noe annet, eller ingenting. Det er den 

meningsløse verden som ser slik ut» (Ibid.: 365). Her vender vi tilbake til spørsmålet om «hva 

mening er»: 

 

Hvis man tar oppfordringen om å feste blikket på alvor, må det være slik at det ikke er tingen i 

seg selv som er viktig, og ikke mennesket i seg selv som er viktig […] At det er blikket som er 

det vesentlige, ikke det blikket ser. […] Slik er det fordi ingenting betyr noe i seg selv. For når 

noe blir sett, blir det noe. All betydning oppstår i blikket. (Ibid.) 

 

Slik argumenterer han på sett og vis underforstått for at menneskelig nærhet – nærhet i fysisk 

forstand – kan sameksistere med det meningstappende blikket som ser menneskemengden 

som bare kropper, som biologi og materialitet. Spørsmålet vi da må stille oss er om denne 

erfaringen av meningstap er overførbar som en forklaring på noe sånt som ondskap? Det er 

påfallende i lys av dette spørsmålet at jeg-et i forlengelse av sitatet ovenfor karakteriserer det 

å gi verden mening i blikket som et særlig menneskelig ansvar, «vår plikt» (Ibid.: 366). 

Oppfordringen om å feste blikket «er i slekt med den som sier at det gjelder å være et godt 

menneske» (Ibid.). Underforstått er det å feste blikket et etisk anliggende; epistemisk viten 

har med etikk å gjøre. Men hvem er det jeg-et har i tankene her? Det er sin far: «Min far festet 

ikke blikket, og han var ikke god» (Ibid.: 367). Det antydes ingen steder i Min kamp at faren 

utviste ondskap, bare, som her, at han ikke var et godt menneske. Det å ikke være et godt 

menneske er åpenbart ikke det samme som å utvise den formen for ondskap det er å brenne 

menneskekropper. På bakgrunn av dette stiller jeg meg spørrende til om analysen av 

Holocaust i «Navnet og tallet» beror på dyptgripende etiske slutninger om ondskap fra 

gjennomsnittsmenneskets erfaringer av meningstap og forsømmelse av omgivelsene – 

erfaringer jeg-ets far langt på vei tilskrives. Knausgårds anliggende med «Navnet og tallet» er 



72 

 

nettopp å trekke radikale, kollektive erfaringer som Holocaust ned på nivå med 

gjennomsnittsmennesket, med seg selv. Hva er det egentlig som skjer i denne overføringen? 

I mine øyne skjer det en tilbakeføring av ondskap fra selvet til de omkringliggende, 

epistemiske forutsetningene for ondskapen. Når jeg-et i Min kamp 1 opplever synet av faren 

på likskuet som på en og samme tid forsonende og meningstappende, forstår jeg dette som en 

altomgripende erkjennelse av døden, av dens epistemiske forutsetninger, en erkjennelse som 

dermed også retter seg mot Knausgård selv, hans egen dødelighet. Det er snakk om en 

gjenkjennelse av egen dødelighet i ‘den andres’ død. I tilfellet med Holocaust omfatter 

derimot det meningstappende perspektivet utelukkende ‘de andre’ – det omfatter ikke 

bøddelens egen person, han eller hennes eget selv. Snarere kan man mene at bøddelen, i 

agambensk forstand, verner seg selv og sin menneskelighet ved å se menneskemengden som 

bare kropper, med andre ord at perspektivet er fundert i selvinteresse. I Adolf Eichmanns 

møte med Berthold Storfer i Auschwitz dreier det seg ikke om en menneskemengde sett på 

avstand, men om to tidligere kollegaer som møtes ansikt til ansikt under ekstreme 

omstendigheter. Men skal vi tro Vetlesen, er det som om selvets egeninteresser intensiveres 

av en slik nærhet snarere enn at ‘den andres’ nærhet trenger gjennom til selvet. Vetlesens 

fortolkning av møtet impliserer at menneskelig nærhet ikke nødvendigvis fremtvinger å se 

‘den andre’, men snarere å se seg selv, å bli var sin egen menneskelighet. Eichmann velger i 

så måte å fokusere på de små uvesentlighetene i Storfers situasjon – slik som at han skal 

slippe det tyngste arbeidet i leiren – fremfor det fundamentale ved den, fordi det tillater ham 

selv å utvise menneskelighet i situasjonen og på den måten bevare sitt eget selvbilde. 

Eichmann utviser ikke menneskelighet på vegne av ‘den andre’, Storfer, men på vegne av seg 

selv, sitt eget selv. 

Dette viser at Knausgårds epistemiske anerkjennelse av ‘de andre’ med sin 

gjenkjennelse i Holocausts beveggrunner svarer mer til hans egen etiske sans enn til de han 

søker å forstå – det vil si gjerningspersonene. Der han gjenkjenner sin egen dødelighet i sin 

døde far, forklarer han nazistenes unnlatelse av dette med at de fratok sine ofre navnet, og 

med det distanserte seg fra dem. Men i tilfellet med faren er det jo nettopp utskillelsen av 

navnet som frembringer gjenkjennelsen. Kan det være at den egentlige forklaringen på 

nazistenes umenneskeliggjøring av sine ofre ikke ligger i omkringliggende forutsetninger, 

men i bødlene selv? I deres vesentlig selviske motiver? Jeg-ets innlevelse i Holocausts 

beveggrunner uttrykker derimot hvilke eksistensielle forutsetninger som muliggjør en slik 

form for ondskap. Med dette anskueliggjøres det faktum at ondskapen ikke er isolert til den 
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enkelte, men svarer til epistemiske forhold i verden. På dette punktet står det derfor noe uklart 

for meg om jeg-et, i tråd med Nussbaums forståelse, anser gjerningspersonenes følelser for å 

være kognitivt styrt, eller om han gir dem karakter av å være affekter i rommet? I alle tilfeller 

er det påfallende at essayet tenderer mot å søke de punktene i eksistensen som utligner 

selviske motiver – i tråd med det fortellende jeg-ets litterære vilje til å skrive av seg det 

fortalte jeg-et, det vil si selvet. Det er altså en litterær vilje, en poetikk, som kan anses som 

førende for den forståelsen av menneskelig ondskap essayet leder ut i. 

 

 

2.9 Navnet som dehumaniserende 

Jeg har vist at navnet som analogi til det nære perspektivet i det menneskelige tilskrives 

avgjørende betydning som etisk størrelse i «Navnet og tallet». Min påstand er imidlertid, som 

vi har sett, at navnets etiske valør i essayet fremstår som en forveksling av dets epistemiske 

valør. Som etisk størrelse er navnet forhandlingsbart og slett intet sikkert vern mot folkemord. 

Desto mer påfallende er det at essayisten forsøker å fastholde navnet som et slikt vern. Dette 

forsøket på fastholdelse av en etisk, sosial størrelse utgjør en selvmotsigelse i «Navnet og 

tallet», all den tid vi har sett at essayet innreflekterer det sosiales relativitet og iboende 

potensial til både ondt og godt. Der essayisten forsøker å fastholde en permanent sannhet om 

navnets valør19, vil jeg mene at essay- og romanteksten er mer flertydig i dette henseendet. 

Dette vil jeg vise i det følgende. 

Vektleggingen av navnet som etisk størrelse i «Navnet og tallet» er nærliggende å se i 

sammenheng med Knausgårds innskriving av sin fars navn på side 1003 i Min kamp 6. Dette 

er første gang i hele verket at Knausgård navngir faren, etter å ha omtalt ham som «far» eller 

«pappa» frem til da. I «Navnet og tallet»s innledende parti handler det nettopp om dette – om 

forfatterens bruk av egennavn i sitt romanverk, og da i særdeleshet sin fars navn. Vi får vite at 

det er farens bror, onkel Gunnar, som har nektet ham å bruke det ekte navnet til faren og gått 

så langt som til å true med rettssak dersom han gjør det. Derfor er det påfallende når vi i 

romanverkets niende og aller siste del plutselig kan lese farens navn: «Historien om ham, Kai 

Åge Knausgård, er historien om meg, Karl Ove Knausgård. Den har jeg fortalt. Jeg har 

                                                 
19 På dette punktet kan essayisten Knausgård oppfattes som å motsette seg essayets – ifølge Graham Good – 
kjennetegn av å utelukkende fremme sannheter som er «partikulære og handler om her og nå» (Melberg 2013: 
22). 
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overdrevet, jeg har lagt til, jeg har trukket fra, og det er mye jeg ikke har forstått. Men det er 

ikke ham jeg har beskrevet, det er mitt bilde av ham. Det er ferdig nå» (Knausgård 2011: 

1003). 

Kjersti Irene Aarstein argumenterer i sin doktoravhandling for at «Knausgårds forsøk 

på å utvikle en egennavnets etikk i lys av holocaust, fremstår først og fremst som et svar på 

den kritikken Gunnar målbærer i del åtte, om at romanen krenker noen av de menneskene den 

handler om» (Aarstein 2018: 166): «tesen om at egennavnet og det nære perspektivet kan 

forebygge folkemord, ser ut til å være forpliktet på den offentlige debatten om Min kamp» 

(Ibid.: 229). Egennavnet betraktes med andre ord som en retorisk figur av Aarstein. Der hun 

ser innskrivingen av farens navn som en offensiv handling, er Kasper Green Munk blant dem 

som anser det som en forsonende handling: 

 

I lyset af hans nazismefascination og Hitlerlæsning må vi […] betragte Knausgårds Min kamp 

som én lang bestræbelse på at forene kroppens det med et du. Hans fars lig er ikke bare en tom 

og neutral genstand i rummet, men de jordiske rester af en afdød […] Derfor tager Knausgård 

mod til sig og trodser onkel Gunnars forbud, når han i sidste del giver faderen navn og ansigt, 

‘Kai Åge Knausgård’. (Krejberg 2016: 74) 

 

Tatt i betraktning at jeg anser fastholdelsen av navnets etiske valør i essayet for å ligge utenpå 

tekstens mer flertydige fremstilling av det sosiale som størrelse, er det et visst gehør for både 

Aarsteins og Munks lesninger i min egen: I alles lesninger er det forfatterstemmens vilje som 

trer frem i tesen om egennavnets etikk. Der min lesning skiller seg fra Aarsteins og Munks er 

ved at jeg anser det som avgjørende hvordan teksten er motsetningsfull i dette henseendet. Det 

finnes motsetninger i både essay- og romanteksten mellom navnets negative og positive 

konnotasjoner som muliggjør at innskrivingen av farens navn ikke nødvendigvis svarer til den 

betydningen forfatterstemmen tilskriver navnet i sammenheng med Holocaust. Det er nettopp 

ikke en enhetlig identitet vi møter i teksten, men «a generalized other» (Felski 2008: 32). 

I essayet «Passions» (1993) skriver Jacques Derrida om egennavnet at det snarere enn 

å uttrykke dette stedet som er deg, «the place toward which something could return» (Derrida 

1995: 12), utgjør «the ability to disappear in your name» (Ibid.: 13). Jeg leser teksten 

«L'aphorisme a contretemps» (1986) som en videreføring av dette argumentet. Her gjør 

Derrida en lesning av Romeo og Julie der han diskuterer hvordan Julie i Romeos fravær 

påkaller sin kjæreste med hans egennavn. Derrida nyttiggjør seg av dette eksempelet til å si 

noe om hva som skiller egennavnet fra fellesnavnet. For ham er Julies påkallelse av Romeo i 
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hans fravær betegnende for at egennavnet betinger fravær snarere enn nærvær av et 

menneske. Dette viser seg ikke minst ved at navnet til et menneske lever videre også etter 

menneskets død. Samtidig, og her skiller det seg fra fellesnavnet, er egennavnet unikt 

forbundet med det mennesket det betegner: «A rose remains what it is without its name, 

Romeo is no longer what he is without his name» (Derrida 1992: 427). I motsetning til navnet 

«rose» rommer ikke navnet «Romeo» noen generalisert mening, men er unikt forbundet med 

Romeo. Likevel rommer det ikke det fysiske nærværet av ham, den kroppen som er ham. 

Dette utgjør et paradoks for Derrida, idet han ser muligheten av å påkalle et menneske i dets 

fysiske fravær som betegnende for at egennavnet er umenneskelig på en utpreget menneskelig 

måte: «A proper name does not name anything which is human, which belongs to a human 

body, a human spirit, an essence of man. And yet this relation to the inhuman only befalls 

man, for him, to him, in the name of man. He alone gives himself this inhuman name» 

(Ibid.).20 

Knausgårds betoning av egennavnet som etisk størrelse i sammenheng med Holocaust 

står ikke i et en-til-en-forhold til den betoningen egennavnet har i jeg-ets eget liv. Vi husker at 

han opplever navnets utskillelse fra farens døde kropp som å åpenbare en hemmelig verden 

for ham; han opplever at verden trenger gjennom hans forestilling om den. Synet av farens 

navnløse kropp utløser i så måte et mer intuitivt blikk på omgivelsene, som innebærer at gitte 

betydningsdannelser hos jeg-et destrueres. Det ligger noe uforpliktende i dette, samtidig som 

det åpner for å se ‘den andre’ på en ny måte, en måte som ikke bekrefter ens egen forestilling. 

På sett og vis forplikter man seg da i større grad på ‘den andre’ enn på seg selv; man 

forplikter seg til å feste blikket. Denne måten å se på er det jeg oppfatter at Toril Moi er inne 

på når hun skriver om det hun kaller «den etiske vendingen» i Min kamp: 

 

Hos Knausgård fullføres bevegelsen bort fra skammens selvopptatthet i den gripende 

fremstillingen av kona Lindas sammenbrudd som avslutter Min kamp. […] Han forstår endelig 

at de to er forskjellige, at dagliglivet faktisk koster Linda mer enn ham. Endelig trenger 

virkeligheten helt inn til det dypeste i ham: Han gråter hele veien hjem fra sykehuset. Her 

åpner Karl Ove seg for det filosofene kaller den andres nærvær, for det han selv kaller «duet». 

I dette øyeblikket unnslipper Karl Ove skammens egoisme og blir et medmenneske, en person 

som er i stand til å se Linda som hun er. (Moi 2011) 

                                                 
20 Nicholas Chare trekker en analogi mellom Agambens begrep om det «umenneskelige» og Derridas begrep 
om différance, i sin omtale av Remnants of Auschwitz fra 2006: 
https://www.jstor.org/stable/pdf/4489257.pdf?refreqid=excelsior%3A7381c222f5283aac81d01c5e593d226b  

https://www.jstor.org/stable/pdf/4489257.pdf?refreqid=excelsior%3A7381c222f5283aac81d01c5e593d226b
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Det er nettopp et slikt blikk jeg-et opplever at han ikke har evnet å se sin far med: «Jeg har 

aldri klart å se min far som et menneske i sin egen rett, slik jeg ser meg selv, han eksisterer 

bare i kraft av sin relasjon til meg» (Knausgård 2011: 367). I så måte kan det frigjørende 

elementet ved synet av farens navnløse kropp på likskue – der jeg-et ser kroppen adskilt fra 

farsrollen som en gang fylte den – tas til inntekt for egennavnets reduktive egenskaper. I tråd 

med Derridas forståelse rommer egennavnet det fysiske fraværet snarere enn nærværet av et 

menneske. Dette kan avlede oss fra å se et annet menneske på den intuitive måten Moi er inne 

på, der man forplikter seg på ‘den andres’ nærvær, og gjøre at vi i stedet forplikter oss på våre 

egne betydningsdannelser og forestillinger om ‘den andre’. Dermed kan egennavnet stå i 

veien for gjenkjennelse i den betydningen Felski tillegger det. Ser man kun navnet og ikke 

kroppen, opprettholder man skillet mellom «sameness» og «otherness» snarere enn å oppheve 

det; man kjenner ikke sin egen dødelighet på ‘den andres’ død. Som bøddelen verner man sin 

egen menneskelighet ved å se menneskemengden som bare kropper, men det er ikke 

kroppenes navnløshet som muliggjør dette; det er fordi man ikke forplikter seg på ‘den 

andres’ kropp. Der forfatterstemmen i «Navnet og tallet» fastholder navnløshet som 

beveggrunn for ondskap, knytter denne lesningen beveggrunnene til selvet – til den etiske 

kompleksiteten som ligger i bøddelens blikk på sitt offer. 

Det er ikke kun ved å sammenligne egennavnets betoning i forbindelse med Holocaust 

med den betoningen det har i jeg-ets eget liv at essayet åpner for en slik lesning. Også i flere 

av essayets resonnementer omkring Holocaust impliserer navnet både noe meningsgivende og 

noe reduktivt, selv om forfatterstemmen fastholder det meningsgivende ved det. Jeg-et 

reflekterer eksempelvis over «Hvilken makt det er i navnet» (Ibid.: 784) i en sammenligning 

av ofrene for Holocaust og de ansvarlige for folkemordet, som jeg delvis har sitert fra 

tidligere: «Misforholdet er slående: Hitler er et av de store navnene, som alle mennesker 

kjenner og fortsatt forbinder noe med. De menneskene han fikk utryddet, kunne bare utryddes 

ved å støte dem ut av språket, ta fra dem navnet, gjøre dem til ett med sine kropper» (Ibid.). 

Han fortsetter: «Reiser man i tankene de seks millionene menneskene som ble utryddet i ly av 

den andre verdenskrig, fra sine graver, samler dem på slettene i Polen og setter Hitler blant 

dem, vil det sanne forholdet mellom dem bli åpenbart, for hans navn ville bare være ett blant 

millioner navn […]» (Ibid.). Handler dette utsagnet utelukkende om hvor galt det kan gå når 

mennesker fratas navnet? Eller kan man også lese det som en påvisning av noe potensielt 

misvisende eller bedragersk ved en overdreven tiltro til navnet? Forteller det ikke at det sanne 
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forholdet mellom Hitler og ofrene for Holocaust ville ha blitt åpenbart dersom man, i overført 

betydning, forpliktet seg på det fysiske nærværet av disse menneskene fremfor navnene 

deres? I så måte kan navnet, eller også selve fordringen av navnet, virke dehumaniserende.21 

Gitt at navnet, slik jeg fremlegger det ovenfor, står i veien for gjenkjennelse i den 

betydningen Felski tillegger det, åpner det for en perspektivering av den lesemåten sistnevnte 

tar til orde for. Hvis navnets etiske implikasjoner ligger i tiltroen til det heller enn i 

fratakelsen av det, kan det å se ‘den andre’ på en ny måte oversettes til å lese på en måte der 

man ikke fastholder hvilke erfaringer teksten vil vekke, men stiller seg åpen for de 

umiddelbare reaksjonene hos den individuelle leser. En slik perspektivering åpner for å se 

styrkene ved den fenomenologiske lesemåten, men også en mulig kritikk av den. Vi kan tenke 

oss at en forpliktelse utelukkende på kroppen og ikke på navnet kan bli i overkant 

uforpliktende, dersom den ikke kontekstualiseres. Der man ser ‘den andre’ på en ny måte, må 

man ikke slutte å spørre seg hvem ‘den andre’ er til forskjell fra en selv, og hva som gjør at 

det er slik. 

 

 

2.10 En vesensforskjell mellom hvordan og hva 

Som vi har sett, er forfatterstemmen i «Navnet og tallet» orientert mot epistemiske 

forutsetninger, slike som navnet, når det gjelder å identifisere beveggrunnene for menneskelig 

ondskap. Jeg anser essayets ‘forfatterstemme’, essayisten, for å fylle samme funksjon som det 

Camilla Schwartz kaller ‘det fortellende jeg-et’. Spørsmålet jeg stiller meg er om det 

                                                 
21 I lys av dette er det interessant å merke seg ved Knausgårds takketale for Svenska Akademiens nordiske pris i 
Stockholm 3. april 2019, gjengitt i Klassekampen 27. april under tittelen «Språket, bildene og litteraturen». I et 
forsøk på å utlegge hvor skrivingen hans befinner seg nå, etter Min kamp, forteller han om «de mange bøkene 
om gnostisisme som jeg har lest denne vinteren og våren» (Knausgård 2019): «Blant de gnostiske sektene som 
fantes på Kristi tid og i hundreårene etter, var det mange som mente at Bibelens Gud egentlig var djevelen. Og 
det er en besnærende og egentlig nærliggende tanke, for det løser jo med et slag problemet med Guds godhet 
og verdens ondskap» (Ibid.). Med henvisning til fotografiet som oppfinnelse, til det maskinelle og teknologiske 
«som gjør vår tid annerledes enn fortiden» (Ibid.), kommer han til følgende: «Djevelen er jo tradisjonelt 
forbundet med det kroppslige, med det materielle og konkrete, med det som i Bibelen kalles kjøttets lyst, mens 
Gud og det guddommelige handler om sjelen og ånden, det immaterielle og himmelske. Også gnostikerne, som 
vanligvis snudde alt på hodet, så det sånn. Men hva om det forholder seg omvendt?» (Ibid.) Dette spørsmålet 
vil jeg påstå at er overførbart på den dobbelte betydningen navnet gis i Min kamp 6: Hva om det er navnet 
som, i kroppens fravær, bereder grunnen for det onde snarere enn det navnløse? Kanskje innvarsler dette, 
takketalen tatt i betraktning, et nytt perspektiv i Knausgårds litteratur: «Omtrent der befinner skrivingen min 
seg nå, i en ganske annen og mye mer konkret forståelse av det kollektive: ikke hvem vi er for hverandre, men 
hva vi gjør med oss selv» (Ibid.). 
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fortellende jeg-et i «Navnet og tallet» tenderer mot å avskrive ondskap som individuelt 

betinget fenomen? Omsettes dette jeg-ets vilje til å skrive av seg det fortalte jeg-et, selvet, i en 

litterær fordrivelse av individuell ondskap? 

Det kan tyde på dette når Knausgård skriver om en scene i Claude Lanzmanns 

dokumentarfilm Shoah der en polsk mann ved navn Czeslaw Borowi, «som bodde ved siden 

av jernbanestasjonen i Treblinka under krigen, da en ung mann som hver dag så togene 

komme, fulle av jøder, så dem vente på tur, etter hvert fullt innforstått med hva som hendte 

bare noen hundre meter bortenfor» (Knausgård 2011: 779), forteller og viser hvordan han 

pleide å gjøre et visst tegn til jødene som passerte i togene: «Han førte hånden raskt over 

strupen, som for å vise at den ble kappet av» (Ibid.). Borowi var ikke den eneste som ga dette 

tegnet: «to brødre som bodde der, på gården ved siden av leiren, og som hørte redselsskrikene 

og kjente lukten av råtne og brente lik […] gjorde også det tegnet, flere ganger etter 

hverandre» (Ibid.). «Den åpenbare antisemittismen de utviser», skriver Knausgård om disse 

mennene, «har noe uskyldig ved seg […] Den er smålig, sosialt innlært, knyttet til manglende 

utdannelse og fattigdom. Men er den ond? Er det onde mennesker som tok over jødenes hus 

og var glade for løftet i levestandard det ga dem?» (Ibid.: 781–782). Her stiller jeg meg 

undrende til Knausgårds motvilje mot å karakterisere det disse mennene utviser for ondskap, 

all den tid de viser en total mangel på empati med de jødene de både ser og hører. Når han går 

direkte fra å spørre «er den ond?» om antisemittismen mennene utviser til å spørre «Er det 

onde mennesker?» om de samme mennene, som om disse spørsmålene skulle tangere 

hverandre, kan det tyde på at han motsetter seg muligheten av en iboende ondskap i den grad 

at han underkjenner muligheten av onde handlinger. Sagt på en annen måte assosierer han, i 

den skrivende stunden, onde handlinger med en iboende ondskap. 

Der jeg-et i «Navnet og tallet» i størst grad synes å ta innover seg – erkjenne – 

ondskap som fenomen, er der han betrakter Holocaust som en overindividuell hendelse i det 

menneskelige. Igjen er det dokumentarfilmen Shoah som er objektet for innlevelsen: «bare to 

ganger i løpet av de ni timene filmen varte, gikk det opp for meg hva det var som hadde 

hendt, i all sin gru, i et glimt av innsikt, det vil si at jeg grep det med følelsene, ikke 

forstanden» (Ibid.: 460). Han redegjør for den ene av disse to gangene, som dreier seg om en 

jernbanefunksjonær som hadde jobbet like i nærheten av en tysk leir i Polen i 1942, og som en 

morgen da han ankom stasjonen ikke kunne begripe at det var helt stille fra leiren, hvorfra det 

kvelden før hadde bredt seg utover området «rop, barnegråt, prat, mumling» (Ibid.: 461). 

Jernbanearbeiderens minne blir definerende for Knausgårds erkjennelse av jødeutryddelsen 
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langt senere i essayet, når det er nøyaktig den samme stillheten han vender tilbake til: «Den 

stillheten som møtte den polske jernbanearbeideren som blir intervjuet i Shoah, er det det 

handler om. Den stillheten, det var jødeutryddelsen. Lyden av det menneskelige som plutselig 

opphørte, stillheten som ligger over landskapet det nettopp hadde gjenlydt i» (Ibid.: 778). 

Knausgård konkretiserer så denne stillheten over landskapet ytterligere: «Vinden som nå og 

da suser gjennom trærne, slag fra noen som banker i det fjerne, øde lyder» (Ibid.). Han inntar 

jernbanearbeiderens perspektiv: «Hvordan var det mulig at så mange mennesker, over tusen, 

kunne stilne? Hvor var de?» (Ibid.), og svarer generelt: «Stillheten, det er intetheten, når det 

som var ikke lenger er, og det er det som gjør hendelsen umulig å gripe, jødeutryddelsen er 

det som ikke er» (Ibid.). Spørsmålet han stiller får en dobbelt klangbunn ettersom det både 

kan leses kontekstuelt, som det spørsmålet jernbanearbeideren stilte seg den morgenen, men 

også som et spørsmål Knausgård stiller seg selv her og nå, da i en mer ontologisk forstand. I 

tråd med Gerhard Haas’ karakteristikk av essayet er spørsmålsstillingen på en og samme tid 

perspektivistisk og subjektivt fundert. 

Det er som om jeg-et ved å tre inn i jernbanearbeiderens sted og hans umiddelbare 

sansning av stillheten først da kan begripe det han, i motsetning til jernbanearbeideren, vet 

med forstanden. Ulikt jernbanearbeideren besitter Knausgård det historiske overblikket som 

tillater ham å sette begrep på det som for jernbanearbeideren er uoverskuelig, men det er 

likevel sistnevntes uforstand som utløser erkjennelsen hos ham av hva begrepet rommer. 

Nettopp fordi jernbanearbeiderens opplevelse er begrepsløs, anskueliggjør den for jeg-et hva 

jødeutryddelsen er for noe, hva begrepet om jødeutryddelsen rommer. Han kan bare gripe 

dette når begrepet er fraværende – som vil si å gripe det med følelsene, og på en spesifikt 

kroppslig måte, kan man tenke seg, ettersom det er stillheten i form av fraværet av «rop, 

barnegråt, prat, mumling» han griper, altså noe sansbart. Jeg-ets erkjennelse er en 

gjenkjennelse, i den forstand at han kjenner sin egen forstand på ‘den andres’ uforstand. På en 

og samme tid repeterer og utvider gjenkjennelsen jeg-ets betydningsdannelser: «it denotes not 

just the previously known, but the becoming known» (Felski 2008: 25). Det er ikke som at 

han blir klar over noe han ikke visste fra før, men han kjenner det han forstandsmessig 

allerede vet. Denne transaksjonen blir anskueliggjort ved at essayistens og ‘den andres’ 

perspektiver trekkes sammen i språket, i stedet for å holdes fra hverandre. 

Som nevnt, merker jeg meg ved at det er Holocaust som en overindividuell hendelse 

jeg-et i «Navnet og tallet» lar seg ryste av. Om de polske mennenes smålige, sosialt innlærte 

antisemittisme skriver Knausgård: 
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Jødeutryddelsen som tyskerne organiserte og utførte var noe kvalitativt annet, forbundet med 

noe annet og større enn det folkelige jødehatet. […] ser man på hendelsesforløpet, hvordan det 

kom i stand og ble effektuert, er viljen nesten helt fraværende, det er nettopp noe som bare 

skjer, nesten kraftløst og utmattet, noe som må holdes ut. Bøndene på den polske landsbygda 

hadde ikke forstått hva som hendte og hva det innebar. […] For det var ikke de enkle bøndene 

på den polske landsbygda med sin uopplyste antisemittisme som utryddet jødene. (Knausgård 

2011: 782) 

 

Her fortolker han langt på vei Holocaust som et utslag av byråkratisk ondskap, som en 

utilsiktet konsekvens av et system som begynner å leve sitt eget liv, heller enn at det er en 

reell menneskelig vilje til å destruere andre som får Holocaust til å skje. Hvis vi legger Arne 

Johan Vetlesens analyser av ondskap til grunn i stedet for Hannah Arendts, åpner det seg en 

diametralt annen måte å betrakte dette på: Den antisemittismen de polske mennene utviser er 

kanskje uopplyst og simpel, men den er ikke frakoblet jødeutryddelsen, ettersom disse 

mennene ser og hører menneskene som skal gasses, og de vet at de skal gasses. De tar ikke 

innover seg det fundamentale ved hva menneskene på togene utsettes for, fordi disse 

menneskene er jøder. Det folkelige jødehatet tillot enkeltmennesker å avlede det 

fundamentale ved det de bar vitne til, å fokusere på de smålige og sosialt innlærte 

forestillingene om jøder fremfor å la det fundamentale ved det de så trenge gjennom. Dette 

innebærer å fortrenge andres menneskelighet, som er rasehatet i dets ytterste konsekvens. Er 

det dette som muliggjør brenningen av menneskekropper – å la være å forplikte seg på ‘de 

andres’ menneskelighet ikke ved å «støte dem ut av språket, ta fra dem navnet, gjøre dem til 

ett med sine kropper, uforbundet med det sosiale» (Ibid.: 784), men ved å underordne deres 

kropper av smålige og sosialt innlærte forestillinger? 

Det kan tenkes at jeg-et projiserer sin egen erkjennelsesform på de menneskene han 

forsøker å forstå handlingene til. For er det egentlig en forutsetning i de polske mennenes sted 

at de hadde «forstått hva som hendte og hva det innebar» for å agere mer empatisk på 

gassingen av andre mennesker? Hvordan kunne de på den ene siden være «fullt innforstått 

med hva som hendte» og på den andre siden ikke forstå? Forveksler Knausgård ignoranse 

med uforstand? Jeg stiller spørsmål ved om betoningen av ordet «forstå» i passasjen ovenfor 

handler mer om Knausgårds egen forståelse enn om de polske mennenes. Essayistens 

anliggende er ikke å agere på gassingen av mennesker, men å forstå hendelsen i etterkant. 

Rasehatet de polske mennene i Treblinka utviste var smålig og sosialt innlært, og i så måte 
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sterkt kontekstuelt bundet. Kanskje nettopp derfor opplever jeg-et det som mer 

meningsgivende på egne vegne å erkjenne hatet ikke som noe overordnet, men som 

underordnet kontekstuelt overskridende forutsetninger? Da er det utryddelsen som 

tilgrunnliggende mulighet i verden han forholder seg til. Når han så trer inn i 

jernbanearbeiderens sted og tar innover seg lyden av at et menneskelig mylder stilner over 

natta, opplever han det som så rystende ikke først og fremst fordi opphøret av lydene var 

mulig, men fordi det faktisk skjedde. Eller er det så enkelt? 

Her er vi ved et avgjørende punkt i spørsmålet om «Navnet og tallet»s potensial som 

historiografisk innspill. Vi har sett hvordan jeg-ets innlevelse i en kontekst fjern og fremmed 

fra eget liv medfører at innlevelsen i en betydelig grad retter seg mot overindividuelle, 

kontekstuelt overskridende forutsetninger – mot hvordan det som skjedde kunne skje snarere 

enn hva som skjedde. Samtidig gir det ikke mening å skille kategorisk mellom hvordan og 

hva når det gjelder historiske hendelser. Når vi rystes over at noe har skjedd, er det fordi det 

bryter med oppfatningen vår av hva som kan skje, hva som er mulig, og dermed også: hva vi 

er villige til å vedkjenne oss muligheten av. Det er dette, tenker jeg, som virkelig er å ta en 

hendelse innover seg, i motsetning til å holde den på en armlengdes avstand. Jeg-et rystes av 

at menneskemylderet i Treblinka ble utradert over natta, fordi det rokker ved oppfatningen 

hans av hva som kan skje. Agamben er inne på noe lignende når han fremholder at 

erkjennelsen av det «menneskelige» som en abstraksjon avdekker en slags bunnløs avgrunn i 

det menneskelige: «It is this capacity, this almost infinite potentiality to suffer that is inhuman 

– not the facts, actions, or omissions» (Agamben 2002: 77). Det er essensen av hva det vil si å 

være menneske som rokkes ved av hendelser som den i Treblinka, dersom man virkelig 

slipper den innpå seg. Som Knausgård skriver, er det «et glimt av innsikt» som «varte kanskje 

to, kanskje tre sekunder, og så var det forbi» (Knausgård 2011: 460). Hvorfor klarer han ikke 

å holde fast ved denne innsikten? Hvorfor opplever han den som så annerledes enn der han 

annetsteds erkjenner muligheten av å betrakte andre mennesker som bare kropper, som 

biologisk materie? 

Etter min mening avdekker jeg-ets innlevelse i Holocaust en vesensforskjell mellom å 

erkjenne det mulige i å se andre mennesker som bare kropper og å erkjenne at andre 

mennesker ble sett som bare kropper. Førstnevnte erkjennelse stiller jeg-et overfor to motsatte 

perspektiver på mennesket som på en og samme tid er mulige. Dette er for eksempel tilfellet 

der jeg-et ser nazistenes blikk på mennesker i forlengelse av sitt eget blikk på trær: «Når jeg 

så et tre, så jeg det blinde og vilkårlige ved det, noe som hadde oppstått og ville forgå, og som 
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i mellomtiden vokste. […] Når jeg så bilder fra de nazistiske utryddelsesleirene, så jeg 

mennesket også slik. Lemmer, hoder, mager, hår, kjønn» (Knausgård 2011: 168). Men, som 

Knausgård skriver videre, dette «hadde ingenting med blikket mitt å gjøre, det jeg så, var 

måten disse menneskene ble betraktet på den gangen, og som gjorde det mulig å vite om 

skjenselsgjerningene og til og med delta i dem uten å løfte en finger» (Ibid.): «Jeg så et tre, og 

jeg så meningsløsheten. Men jeg så også livet, i sin rene, blinde form, det som bare vokste. 

Kraften og skjønnheten i det» (Ibid.). Denne innsikten ryster ikke lik innsikten om Treblinka, 

fordi de eksisterende betydningsdannelsene opprettholdes gjennom et av perspektivene: 

Kraften og skjønnheten står side om side med det blinde og vilkårlige. Innsikten om 

Treblinka, om hva som faktisk skjedde, er mer nådeløs. Her er valget mellom perspektiver tatt 

en gang for alle, jeg-et har ikke noe det skulle ha sagt. Det dreier seg om graden av 

opphevelse mellom «sameness» og «otherness». 

En påstand kan dermed være at en tvers gjennom sann historieskrivning må være en 

der subjektet oppgir seg selv til fordel for historien som objekt, der øyeblikket av 

selvbevissthet opphører. Dette er det motsatte av den formen for innlevelse Knausgård 

bedriver. Heller enn historien i seg selv er det, som vi har sett gjennom det hele, møtet med 

historien som motiverer «Navnet og tallet», der det handler om de umiddelbare og uforutsette 

erfaringene som oppstår i dette møtet. Essayet bryter dermed i utstrakt grad med idealet om 

innføling og Rankes mantra om å rekonstruere «hvordan det virkelig var» (Kjeldstadli 1999: 

59). I en historiografisk sammenheng har Knausgård mer til felles med Hegel, som også er 

den filosofiske tradisjonen Felski bygger på. Hegel mente at den historistiske skolen trakk et 

illusorisk skille mellom historien og fortellingen av den: «but we cannot completely separate, 

Hegel believes, facts and narrative, because the narrative itself becomes part of history» 

(Beiser 2011: 345). Jeg merker meg særlig ved Hegels argument, slik det utlegges av 

Frederick C. Beiser, om den historistiske skolens kildekritikk: 

 

As Hegel explains it, critical history is essentially an examination of, and judgment upon, the 

credibility of sources. Its aim is to get down to hard facts and to remove all the accretions of 

tradition that have contaminated historical sources. But such history, Hegel charges, is only 

the history of history, not history itself. (Ibid.) 

 

Hegel mente altså at historien og historieskrivningen ikke kan holdes adskilt, men at 

sistnevnte blir en del av historien idet den skrives. 
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Dette avdekker en mulig sammenheng mellom skjønnlitteratur og historieskrivning i 

«Navnet og tallet». Som vi husker, er det vesentlig at jeg-ets responser på det historiske 

materialet tar form i språket, og at det er materialets fremmedhet som fremtvinger den 

språklige formen. På denne måten er essayet å betrakte som en fremvisning av hva 

skjønnlitteratur kan være, eller mer presist, hva som utgjør det fiktive elementet i 

skjønnlitteratur. Vel så mye som i fiksjon består dette elementet om mulig i fremmedhet? Det 

å skrive av seg selvet blir en måte å aktualisere det fremmede selvet på, hvilket vil si den 

heterogene veven av «stories, histories, beliefs, and ideals that frame and inform our 

individual histories» (Felski 2008: 33). Den heterogene veven kan betraktes som del av vår 

felles historie. I et essay som «Navnet og tallet» dreier det seg ikke så mye om å forhandle 

mellom historien og språket som om å fastholde denne transaksjonen. Essayet synliggjør 

dragningene mellom historien og mennesket som skriver den på en måte som den mer 

tradisjonelle historieskrivningen ikke nødvendigvis kan eller vil gjøre. 

 

 

2.11 René Girard og den kollektive volden 

Vi har sett at det er Holocaust betraktet som overindividuelt som definerer Knausgårds 

forståelse av menneskelig ondskap. Dette gjelder for hele «Navnet og tallet». Men til forskjell 

fra ellers i essayet gir jeg-ets erkjennelse av gassingen i Treblinka inntrykk av å signalisere 

historiens hva heller enn dets hvordan, der det er sistnevnte som tar form i språket via jeg-ets 

responser. Spørsmålet er om dette hvordan neglisjerer noe, neglisjerer historiens hva? Hvis 

historiens hvordan blir til i språket, er det da historiens kroppslighet det neglisjerer? Vi husker 

at «Navnet og tallet» rommer et mulig perspektiv om at navnet, i kroppens fravær, bereder 

grunnen for det onde. Ondskap er da å forstå som det å ikke forplikte seg på ‘den andres’ 

kropp, å ikke gjenkjenne sin egen dødelighet i ‘den andres’ død. Når jeg-et tar innover seg 

historiens hva, er det, som vi så, vissheten om den menneskelige kapasiteten som rammer 

ham, som løsgjør historiens innhold fra dens form og gjør det virksomt her og nå – virksomt 

nettopp ikke i språket, som er grunnen til at erkjennelsen om Treblinka ikke lar seg fastholde. 

Her husker vi Agambens forståelse av hvordan sammenfallet mellom kroppslig og begrepslig 

død medfører at begrepet mister sin betydning for bødlene i møte med the Muselmann. I så 

måte kan resonnementet mitt tyde på at erkjennelsen av ondskap fordrer en slags opphevelse 
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av skillet mellom offer og gjerningsperson. Vil det si at en reell innlevelse i offerets 

dødsøyeblikk krever at man i en viss forstand ser offeret med gjerningspersonens blikk? 

For å forstå nærmere hvilke funderinger som ligger bak jeg-ets forståelse av ondskap 

som overindividuelt, vil jeg ta utgangspunkt i essayets fremstilling av Hitlers individuelle 

ondskap. Som vi husker, trekker Knausgård et skarpt skille mellom det Hitler gjorde – hans 

handlinger – og den han var. Når han skal forklare Hitlers ondskap, er det blant annet til 

Bibelen han går, til fortellingen om Kain og Abel – om Kain som dreper sin bror Abel etter at 

Gud har anerkjent Abels offer, et dyreoffer, men ikke Kains grødeoffer. Vi ser at essayisten 

søker til eldgamle litterære tekster på utkikk etter de menneskelige arketypene som utligner 

tid og sted. Kain er en slik arketype, som Knausgård sammenstiller mer eller mindre direkte 

med Hitler – her binder han sammen «det oväntade» (Melberg 2017: 267). Kain løfter ikke 

ansiktet mot Gud og motsetter seg dermed forpliktelsen til ikke å drepe. På lignende vis, 

argumenterer Knausgård, lot Hitler være å løfte ansiktet, i den forstand at han ikke forbandt 

seg til noe du. Frafallet av du-et utgjør voldens grunn (Knausgård 2011: 657), fremholder han. 

Kains drap på Abel er, som sagt, relatert til at Kain står utenfor offeret. Dette fremholder 

Knausgård med henvisning til René Girards forståelse av at offerets funksjon i et samfunn er 

å være stedfortredende for den egne volden: Ritualene er «måter å tilnærme seg punktet hvor 

kreftene er kontrollerte, siden ritualenes gjentagelser opphever tilfeldighetene og behersker 

følelsene» (Ibid.: 658). Samtidig er gjentagelse «en trussel mot kollektivet, gjennom at det 

ikke tenker volden individuelt» (Ibid.: 659), men signaliserer likheten mellom partene og slik 

gjenskaper volden serielt. Til slutt står kun volden tilbake, mens det opprinnelige objektet for 

den er forsvunnet inn i serialiteten. Dette, at etterligning i dypet er forbundet med vold, er 

ifølge Girard grunnen til Platons avskrivelse av mimesis. 

Når Knausgård tilskriver Hitlers ondskap hans handlinger og ikke den han var, kan det 

tyde på at han tillegger menneskelig handling noe av den samme betydningen som Aristoteles 

gjør. Aristoteles’ syn om at tragedien ikke er en etterligning av mennesker eller karakterer, 

men av menneskelig handling (Aristoteles 2013: 32–33), signaliserer at handlingene ikke er 

betydningsfulle i kraft av hva de uttrykker om menneskenes karakter, men i kraft av å 

uttrykke et felles og bestandig innhold i det menneskelige. Dette innebærer, slik jeg ser det, at 

handlingene har et virkefelt som strekker seg utover det enkelte menneskets horisont eller 

utsyn – det er nettopp dette virkefeltet tragedien viser oss. Verdt å merke seg i så måte er den 

oppsummeringen Knausgård gjør av at Girards tenkning omkring offerets funksjon peker på 

et aspekt ved volden som nesten har forsvunnet i vår tid: «Girards tenkning omkring offeret 
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og etterligningen er ikke-psykologisk» (Knausgård 2011: 660), i den forstand at «den tenker 

volden som en strukturell størrelse» (Ibid.). Dette står i motsetning til vår tids beherskelse av 

volden gjennom å føre den «til den enkelte, i et system hvor fellesskapet trer inn i det 

øyeblikket voldens overskridelse inntreffer og slik regulerer den og forhindrer at den 

eskalerer, noe som har fått oss til å betrakte den som en individuell størrelse, og gjort oss 

blinde for dens kollektive side» (Ibid.). Jeg forstår dette som en indirekte innrømmelse av 

essayistens litterære vilje i «Navnet og tallet», som er å gjøre oss oppmerksomme på voldens 

kollektive side. 

Der volden opptrer serielt, fortsetter Knausgård, råder ikke menneskene selv over 

destruksjonskraften. Som vi husker, er det også dette aspektet som vektlegges i essayets 

analyser av Holocaust, når det står at dersom man ser på «hendelsesforløpet, hvordan det kom 

i stand og ble effektuert, er viljen nesten helt fraværende, det er nettopp noe som bare skjer, 

nesten kraftløst og utmattet, noe som må holdes ut» (Ibid.: 782). De polske bøndene «hadde 

ikke forstått hva som hendte og hva det innebar. Spørsmålet er om vi gjør det. For det var ikke 

de enkle bøndene på den polske landsbygda med sin uopplyste antisemittisme som utryddet 

jødene» (Ibid.). De polske bøndenes karakter, deres uttrykte holdninger, det fullstendige 

fraværet av empatisk vilje tillegges ingen videre betydning. Snarere er det handlingens 

fullbyrdelse jeg-et retter oppmerksomheten mot. I tillegg er det interessant hvordan det 

trekkes en forbindelse mellom bøndenes forståelse, vår forståelse og selve utryddelsen. 

Forbindelsen gir inntrykk av at vår manglende forståelse består i at vi feilaktig tillegger slike 

som de polske bøndene ansvaret for Holocaust og med det «behersker» volden gjennom å føre 

den til den enkelte. Med dette uttrykker vi en tilsvarende uforstand som dem – det er som om 

jeg-et gjenkjenner vår egen uforstand i deres. I de polske bøndenes sted må ‘den enkelte’ være 

dem selv, hvilket betyr at de fører volden til seg selv, til sitt folkelige jødehat, i stedet for å 

slippe det og slik få øye på det fundamentale i situasjonen. Dette bringer tankene tilbake til 

Aristoteles’ vektlegging av handling fremfor karakter: De polske bøndenes uforstand besto i 

at de manglet utsyn over sin egen antisemittismes virkefelt, synes det som at teksten sier. 

I lys av Aristoteles’ handlingsbegrep, som nødvendiggjør å uttrykke sin karakter 

gjennom handling, kan de polske bøndenes fravær av empatisk vilje settes i sammenheng med 

at de ikke hadde valget om å handle. De var under okkupasjon og ble, i likhet med jødene, 

behandlet som undermennesker av nazistene. Vi kan tenke oss at der man er fullstendig 

handlingslammet, velger man å heller ikke føle. I tilfellet med de polske bøndene forholder de 

seg imidlertid ikke følelsesløst passive, men velger å ikle seg følelser av hat og skadefryd. 
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Kanskje gjør de dette for å beskytte seg selv, på et noe lignende vis som Vetlesen fremholder 

at Eichmann beskyttet eget selvbilde i møte med Storfer? Men trenger dette å bety at hatet og 

skadefryden ikke var ond? Måten dette fremstilles på i «Navnet og tallet», tror jeg skriver seg 

fra at essayisten trekker et så rigid skille mellom handling og karakter. Han motsetter seg å 

føre volden til den enkelte, fordi hans litterære vilje er å identifisere den kollektive voldens 

konsekvens. På bakgrunn av dette vil jeg hevde at det fremmes en type konsekvensetikk i 

essayet, der det onde defineres etter handlingers konsekvenser snarere enn motiver. Jeg får 

inntrykk av at det som motiverer teksten i dette henseendet er å oppdrive et slags intellektuelt 

vern mot at det samme skal skje igjen. Essayisten vil ha oss til å få øye på det som ligger 

utenfor oss selv. Knausgård skriver at felles for den egne volden og den kollektive volden er 

at de utviser en sublimitet i det menneskelige, der «det individuelle og egne, menneskets jeg, 

opphører. Der hvor det menneskelige forbinder seg med naturens øvrige krefter, og mister 

kontrollen over seg selv» (Knausgård 2011: 656). Det er som om essayet tillegger folkemord 

et slikt felles og bestandig innhold som Aristoteles tillegger tragediehandlingen, men at gude- 

og skjebnetroen er erstattet med krefter i det menneskelige. 

Med dette vil jeg hevde at Knausgård i én forstand er på linje med Vetlesen når det 

gjelder å erkjenne individets sårbarhet og avhengighet av andre. Vektleggingen av 

menneskelig handling fremfor karakter signaliserer at våre handlinger inngår i et menneskelig 

samspill større enn oss selv. Dersom vi ikke tar innover oss dette og kun betrakter våre 

handlinger som å være på vegne av oss selv, vår karakter, risikerer vi å fortrenge 

konsekvensene av handlingene. Der Knausgård skiller lag med Vetlesen og skriver seg inn i 

den funksjonalistiske tolkningstradisjonen, er når han lar teksten fremstille individets 

handlinger nærmest som viljeløse sett i forhold til konsekvensene. Teksten muliggjør å 

erkjenne konsekvensene av våre handlinger i en større sammenheng, men bidrar samtidig til å 

nedtone at de samme handlingene er motivert i oss selv, kanskje nettopp som en impuls til å 

verne oss mot konsekvensene. På dette punktet finner jeg at Knausgård passer som objekt for 

Rankes kritikk av Hegel: 

 

The ultimate reason for Ranke’s resistance to Hegel’s holism was his belief in human 

freedom. Ranke feared that if every individual were nothing but a product of its relations 

within a whole, its actions would be a function of the laws governing it. There would be no 

space for what all freedom requires: the power to do otherwise. (Beiser 2011: 340) 
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Det ligger to motstridende krefter i «Navnet og tallet»: Der den litterære viljen i essayet 

trekker mot å sette individet inn i en større sammenheng, gir essayteksten inntrykk av å være 

assosiativ og intuitiv, med andre ord individuelt forankret. Sammenhengene som oppstår i 

teksten, peker alltid tilbake på jeg-et. I så måte vil jeg mene at det ikke er selvforlengelsen 

som sådan som krever å nedtone handlingers selviske motiver. Snarere bidrar selvforlengelsen 

som litterært grep til å anskueliggjøre hvordan fremstillingen av handlinger er motivert i jeg-

et. 

 

 

2.12 En mening i det onde 

Passasjen om Kain og Abel referert til ovenfor er det tekststedet i «Navnet og tallet» som er 

mest eksplisitt hva angår å begrepsliggjøre det onde. Det er når Knausgård i sammenstillingen 

av Hitler med Kain skriver at «Det nedadvendte ansiktet er direkte forbundet med det onde» 

(Knausgård 2011: 655, min kursivering). Det onde står da i motsetning til det gode: «for Gud 

sier: ‘Hvis du vil gjøre godt, løft opp’» (Ibid.). I forlengelse av fortellingen om Kain og Abel 

omtaler Knausgård historien om Abraham og Isak, før han avslutningsvis trekker frem en 

scene fra Det nye testamentet, der Jesus griper inn overfor en mengde som er i ferd med å 

steine en kvinne som har brutt loven. Jesus oppløser gruppen med utsagnet: «Den av dere som 

er uten synd, han skal kaste den første steinen» (Ibid.: 681). Gjennom dette utsagnet, skriver 

Knausgård, «tilbakefører han ansvaret for volden til hver og en av dem» (Ibid.). Interessant i 

vår sammenheng er det når det i neste vending står å lese: «Men det gode […] er ikke uttrykk 

for sivilisasjonen, men noe radikalt annet. […] Voldens motsetning er ikke det gode, men det 

sosiale» (Ibid.). Når Jesus tilbakefører ansvaret for volden til den enkelte, uttrykker dette altså 

det gode. Samtidig er det dette essayet motsetter seg – å føre volden til den enkelte. Det er 

som om teksten vil mene at det gode er en sak for den enkelte, og at det var en overdreven tro 

på det gode som gjorde oss blinde for voldens kollektive side og i så måte utløste den første 

verdenskrig og den serieindustrielle død: «men da folketallet steg tidevannsaktig mot slutten 

av attenhundretallet og spredte seg langs de nye strukturene industrialismen åpnet, kom dets 

vold […] helt ut av kontroll» (Ibid.: 682). Men hvis ansvaret ikke ligger hos den enkelte, hvor 

ligger det da? 
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Jeg tror ikke det er så enkelt som at ansvaret ikke ligger hos den enkelte – snarere er 

det som om teksten legger ansvaret over på alle og enhver. Oppmerksomheten om den 

enkeltes godhet – eller ondskap – tåkelegger det faktum at handlingene våre til sammen 

uttrykker noe mer og vesentlig annet enn vår karakter. Her er vi tilbake ved inngangen til min 

lesning av perspektivet på ondskap i essayet: I «Navnet og tallet» blir det sosiale som 

størrelse tildelt et potensial for både det gode og det onde. Snarere enn at det gode og onde er 

noe som er, fremstilles det som noe som skjer; det fremstilles a posteriori, som sosialt eller 

intersubjektivt bestemt. I dette henseendet vil jeg mene at jeg-ets uttalte fremmedhet overfor 

det sosiale eller kollektive i eget liv spiller inn for at det er akkurat denne fremmedheten han 

søker å aktualisere i skriften. Mer presist er det ikke det sosiale som sådan som er fremmed 

for ham, men aspekter ved det sosiale, lik de han kjenner på i vi-et etter 22. juli. Som Felski 

skriver om selvforlengelse, dreier det seg nettopp om å se aspekter ved seg selv i noe fjernt og 

fremmed. 

Når forfatteren gjør det til sitt litterære eksperiment å aktualisere disse aspektene i 

nazismen som objekt, er det, kan hende, fordi det vesentlig fremmede, radikale og onde ved 

nazismen gir ham den motstanden han trenger for å si noe nytt om seg selv. Han leter etter en 

mening i det onde som kan vendes imot det, eller i det minste forklare det, og tilskriver denne 

meningen det sosiale. I så måte kan man si at han bruker noe så destruktivt som nazismen til å 

skape et språk for sin egen erfaring. Dette perspektivet på Knausgårds essay slår meg som 

interessant i en større estetisk teoretisk sammenheng. Synet på kunsten som voldelig opptrer 

til stadighet. Senest i 2019 har filmskaperen Lars von Trier kommet med filmen The house 

that Jack built, som i grove trekk handler om en mann som «anser det å drepe som en 

kunstform» (Koritzinsky 2019). Grunnen til at jeg trekker inn von Triers film, er fordi jeg 

merker meg ved et perspektiv på denne filmen som fremkommer i en omtale av den på 

Montages av forfatteren Roskva Koritzinsky: 

 

Det er noe i sammenligningen mellom kunstneren og sosiopaten som skaper resonans i meg. 

[…] Flere av historiens største kunstnere har vært drevet av noe destruktivt – det være seg 

utenforskapsfølelse, sinne, redsel, skam – men i kunstverkene har dette mørke blitt til 

skjønnhet. Det som for enkeltmennesket er et uløselig problem, blir i kunsten gitt en form. 

Uten at kunstneren har til hensikt å manipulere, er det likevel noe paradoksalt – og i mine øyne 

nærmest magisk – ved kunstens evne til å gjøre mørke til lys, destruktivitet til skjønnhet, uten 

at dette lyset nødvendigvis reflekterer tilbake på vedkommende som har skapt verket. (Ibid.) 
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I den grad dette stemmer for «Navnet og tallet», er det ikke det mørke og destruktive 

Knausgård forskjønner eller gir en form, men det sosiale på tross av nazismen – det som 

opphever skillet mellom dem og oss. Det er som om han setter seg fore å føre sin egen 

erfaring av det å være menneske gjennom nazismens historie på en måte som utvider 

erfaringen, som bygger den opp i stedet for å destruere. Slik sett vil jeg påstå at noe av det 

mest kjennetegnende for essayet er at det vil godt, ikke ondt. Knausgård spekulerer ikke i det 

onde, men han leter etter en mening i det onde som kan vendes imot det. 
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3 Konklusjon 

 

I denne oppgaven har jeg ønsket å vise hvilket potensial som ligger i «Navnet og tallet» som 

historiografisk innspill: Hva er relevansen av Knausgårds innlevelse i nazismen i en større 

offentlighet? I hvilken forstand kan sammenstillingen av en roman som Min kamp og et essay 

som «Navnet og tallet» – det private og historisk radikale – være relevant og meningsfull? 

Ved å betrakte «Navnet og tallet» som et genuint forsøk fra forfatteren på å erkjenne en 

historisk problematikk, har jeg anlagt en lesemåte som langt på vei sympatiserer med den 

uttalte intensjonen i teksten. Holdningen jeg har inntatt til teksten minner i dette henseendet 

om den innlevende lesemåten Rita Felski tar til orde for, og om den sympatiske lesemåten 

Atle Kittang lanserte på 1970-tallet. 

Motsatt denne holdningen har Knausgård gjerne blitt kritisert for å bruke historien om 

Hitler og nazismen kun for å tilføre tyngde og affeksjon til sitt eget litterære prosjekt. I 

resepsjonen av essayet har den mest gjennomgående tendensen vært, både med negativt og 

positivt fortegn, å lese det fortrinnsvis som en «Hitlerlesning», der Hitler er tegnet i det 

knausgårdske bildet på en måte som gjør det til en selvfremstilling. Der historiefaglige 

kritikere som Sten Reinhardt Helland mener at dette gir et feilaktig og manipulert bilde av 

Hitler som historisk skikkelse og av nazismen som politisk bevegelse, mener 

litteraturkritikere som Kjersti Irene Aarstein at Knausgårds historiefortolkning mer enn noe 

annet må leses som til dels fordekte litterære strategier for å styrke legitimiteten til 

forfatterens etikk og utleveringer av andre mennesker i Min kamp. 

Et sentralt premiss i min egen lesning har vært å betrakte «Navnet og tallet» som et 

essayistisk romanparti. «Navnet og tallet» representerer ikke noe brudd med Min kamp der 

forfatter-jeg-et går over i et historiker-jeg, men må leses som et modusskifte heller enn et 

sjangerskifte. I dette henseendet trekker jeg veksler på en kritiker som Kasper Green Munk, 

som nettopp har fremholdt at «Navnet og tallet»s primære funksjon er å åpne forfatter-jeg-ets 

historie mot en større historie og gjennom det belyse de forbindelsene som finnes mellom 

nazismen og vår egen tid. Imidlertid undersøker ikke Munk nærmere den formen for 

innlevelse Knausgård foretar i de litterære og visuelle kildene; han undersøker ikke hva som 

kjennetegner denne innlevelsesmåten og hva som utgjør dens relevans i en større offentlighet. 

I likhet med det som er tendensen i resepsjonen tenderer han mot å begrunne essayet i 

Knausgårds kunstner- og forfatterego, og i en nazismefascinasjon hos forfatteren. 
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Mitt bidrag har vært å vise at det er de litterære kvalitetene ved innlevelsesmåten som 

gjør det mulig for Knausgård å formidle relevante innsikter om Hitler, nazismen og 

Holocaust. Det har jeg gjort ved å ta i bruk Felskis begrep om selvforlengelse. Felskis 

nytolkning av anagnorisis belyser hvordan gjenkjennelse snarere enn å begrense seg til en 

subjektiv identifikasjon med ‘den andre’ åpner for å anskueliggjøre intersubjektive 

sammenhenger som går forut for subjektivitet. Knausgårds innlevelse i de litterære og visuelle 

kildene er ikke selvrefleksiv, men han gjenkjenner ennå uartikulerte følelseserfaringer i seg 

selv – aspekter ved seg selv som er fremmede. Når resepsjonen av «Navnet og tallet» har vært 

dominert av en oppmerksomhet mot Knausgårds ego og de direkte likhetene til Hitler, skriver 

resepsjonen seg inn i nettopp den tendensen Felski kritiserer til å gi et for snevert syn på 

gjenkjennelse som ensbetydende med identifikasjon. Ved å fokusere på de direkte likhetene 

mellom Knausgård og Hitler gis det inntrykk av at essayet begrenser seg til Knausgårds 

selektive persepsjon og ego. Dette står ikke i samsvar med bredden i det perspektivet 

Knausgård faktisk anlegger i «Navnet og tallet», der han bruker vel så mye plass på å 

undersøke hvilke kollektive erfaringer nazismen og Holocaust innbefatter. Med lesningen min 

påviser jeg at den begrensningen resepsjonen har lagt på essayet angivelig skriver seg fra en 

tendens i resepsjonen selv snarere enn i den litterære teksten – en tendens til å individualisere 

og intimisere offentligheten. 

 

3.1 «Navnet og tallet» som historiografisk innspill 

Hva er den historiografiske relevansen av «Navnet og tallet»? Jeg har vist at Knausgård 

motsetter seg å forklare nazismens appell og forestillingsverden med tilhengernes karakter og 

individuelle psykologi. Dette ser jeg som symptomatisk for at han nettopp ikke identifiserer 

seg med nazismens tilhengere, men at han snarere gjenkjenner noen menneskelige vilkår som 

setter nazismens tilhengere i forbindelse med ham selv. Når han lever seg inn i det nazistiske 

vi-et, er det sin egen lengsel etter vi-et – etter samhold og tilhørighet – han gjenkjenner. 

Videre lever han seg inn i krigens beveggrunner via sin egen lengsel etter «noe annet», som 

han tilskriver en menneskelig lengsel etter mening. Knausgård tenderer i det hele tatt mot å 

betrakte nazismens appell som manipulasjoner av reelle, epistemiske vilkår; han identifiserer 

det Martha Nussbaum kaller grunnen for følelsen. På denne måten muliggjør hans 

selvforlengende innlevelse å gripe distinksjonen mellom det epistemisk sanne og det etisk 
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usanne ved nazismen. Denne distinksjonen anser jeg som en viktig historiografisk innsikt i 

essayet, ettersom den fremtvinger at man tar innover seg nazismens oppslutning som 

menneskelig mulig også på tvers av historisk kontekst og ikke bare kan skyve den fra seg som 

noe som gjelder ‘de andre’. 

Viljen til å gjøre seg selv til gjenstand for tilsvarende vilkår som for nazismens 

tilhengere, er det også som frembringer essayets innsikter om nazismens kollektive vold. 

Knausgård fremholder Holocaust som «lite, nært og lokalt», som noe som skjedde midt blant 

oss. Det må påpekes at han på dette punktet skriver seg inn i et perspektivskifte i den 

internasjonale forskningen på jødeutryddelsen, der forskningen har gått fra å forstå Holocaust 

fortrinnsvis som et sentralt koordinert, byråkratisk massedrap til å ta et mer lokalt 

utgangspunkt.22 Likevel er det, paradoksalt nok, det nære perspektivet, uttrykt ved 

egennavnet, Knausgård fremholder som et vern mot kollektiv vold. Jeg har pekt på 

utilstrekkeligheten av hans innlevelse i dette henseendet. Empirien jeg finner hos Arne Johan 

Vetlesen rokker ved Knausgårds holdning om at menneskelig ondskap ikke utspringer fra 

selviske motiver – slik denne holdningen gir seg utslag når han avskriver Borowi og de polske 

bøndenes antisemittisme fra å være uttrykk for de samme mekanismene som muliggjorde 

jødeutryddelsen. Snarere enn å avdekke den etiske kompleksiteten som ligger til grunn for 

ondskap, viser Knausgård at ondskapen svarer til epistemiske forhold. Imidlertid har jeg 

påvist en motsigelse i essayet hva angår perspektivet på ondskap. Der forfatter-jeg-et 

fastholder egennavnet som et vern mot kollektiv vold, impliserer betoningen av navnet både 

noe meningsgivende og noe reduktivt i tekstens fremstilling av det sosiale som størrelse. Når 

Knausgård minnes at han så sin far på likskue, fremstilles navnet som å ha stått i veien for en 

gjenkjennelse i faren, en forpliktelse på ‘den andre’. På denne måten rommer essayet et 

perspektiv som implisitt åpner for å knytte beveggrunnene for kollektiv vold til selvet. 

Kritikken Knausgård foretar av Ian Kershaws biografiske metode er av de mer 

åpenbare historiografiske innspillene i «Navnet og tallet», og det innspillet som har blitt 

tilskrevet kanskje størst historiografisk relevans i resepsjonen. I resepsjonen har det imidlertid 

vært en tendens til å ta kritikken av Kershaw til inntekt for at Knausgård lar seg ramme i sitt 

eget forfatterego, og at det er dette som driver ham til å holde Hitler som ung og mislykket 

                                                 
22 Her baserer jeg meg på forordet i Marte Michelets bok Den største forbrytelsen. Ofre og gjerningsmenn i det 
norske Holocaust, utgitt på Gyldendal i 2014. Michelet siterer den tyske historikeren og Holocaust-forskeren 
Peter Longerich på at Holocaust «ikke kan forstås som et ‘skrivebordsdrap’ – en byråkratisk gjennomføring av 
en diskret drapsordre. Gradvis går det opp for oss at vi har å gjøre med en massakre som foregår over mange 
år, i en ufattelig skala, der hundretusenvis av gjerningsmenn og deres hjelpere, over store deler av Europa, 
myrdet millioner av ofre» (Longerich sitert etter Michelet 2014: 10). 
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kunstnerspire adskilt fra de ugjerningene Hitler senere skulle begå. Jeg har vist at Knausgårds 

kritikk av den biografiske metoden snarere er symptomatisk for den underliggende motviljen i 

essayet til å begrunne nazismen i Hitlers personlighet og karakter. Knausgårds innlevelse i 

Hitler kjennetegnes av at han gjenkjenner følelsesmønstre, og at dette i sin tur fremtvinger en 

oppmerksomhet om de sosiale omstendighetenes innvirkning på Hitlers liv. I den grad 

Knausgård identifiserer seg med den unge Hitler, er virkningen det gir for det samlede 

resonnementet i essayet at nazismen som en sosialt betinget erfaring løftes frem, heller enn at 

forfatteren fremhever sitt eget ego. 

Oppsummert kunne man si at «Navnet og tallet» gjør seg relevant som historiografisk 

innspill gjennom å aktualisere et historisk og kontekstuelt bundet innhold i en annen kontekst. 

Ved å tenke nazismen som uttrykk for tilsvarende epistemiske vilkår som vi selv er underlagt, 

frembringer Knausgård en forståelse av at det er måten vi medierer disse vilkårene på som 

skaper historien, og at det slik sett er disse vilkårene vi må ta innover oss for å motvirke at 

historien gjentar seg. På denne måten anskueliggjør essayet distinksjonen mellom 

identifikasjon og gjenkjennelse, og flytter tyngdepunktet over fra historien som objekt til det 

lesende subjektets oppfatning av historien. I den tekstnære analysen har jeg vist hvordan 

språket i «Navnet og tallet» – dets essayistiske preg av å være assosiativt og prosessuelt – 

muliggjør og forsterker inntrykket av at teksten synliggjør transaksjonen mellom historien og 

mennesket som skriver den. Her vil jeg minne om at Felskis begrep om gjenkjennelse 

muliggjør å lese litterære tekster som en åpning mot en større historie, der 

gjenkjennelsesmomentet i teksten ikke kan fastsettes på forhånd, men vil variere hos den 

enkelte leser. 

 

3.2 «Navnet og tallet» som sosial diagnose 

Jeg har vist at «Navnet og tallet», til tross for de nevnte innsiktene, har klare begrensninger 

som historiografisk innspill, og at disse knytter seg til Knausgårds måte å posisjonere 

enkeltmenneskets rolle på i forhold til nazismen som et kollektiv. Der essayet anskueliggjør 

nazismen som kollektivt betinget og motsetter seg å føre volden til den enkelte, viser 

Knausgård samtidig en motvilje mot å gi avkall på individets autonomi. Den selvforlengende 

innlevelsen kommer til kort som historiografisk innspill når det gjelder å gi slipp på egne 

følelser, slik tilfellet er når forfatter-jeg-ets egen lengsel etter vi-et tilskrives en sannhetsverdi 
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på vegne av det nazistiske vi-et. I dette tilfellet legger gjenkjennelsen begrensninger på 

forståelsen av at enkeltmenneskets motiver for å slutte seg til det nazistiske vi-et opphører å 

være autonome. Som Vetlesen fremholder, er en viktig beveggrunn for folkemord at det 

enkelte menneskets identitetsfølelse opphører å være et individuelt anliggende. I tillegg 

vanskeliggjør sosiale konstruksjoners manipulerte følelsesuttrykk å gjenkjenne en 

umiddelbar, generalisert sannhet. Når Knausgård lever seg inn i Hitlers appell som taler, 

tenderer han mot å gjenkjenne seg i den impliserte tilskueren for propagandaen snarere enn en 

heterogen gruppe av reelle tilskuere. 

Det er betegnende for essayet at det tenderer mot å skille den nazistiske raseideologien 

fra det formspråket den ble fremsatt i, og at formspråket tilskrives en sannhetsverdi i kraft av 

de følelsene det vekker i forfatter-jeg-et. Vi husker hvordan potensialet for manipulasjon ikke 

svekker tiltroen til følelsers erkjennelsespotensial hos Knausgård, men at det springende 

punktet i essayet er en streben etter en reell forståelse av følelsene. Raseideologien betraktes i 

så måte som en manipulasjon av den egentlige grunnen for følelsene. Dette underspiller at 

nazismen hadde hat og vold ikke bare som sin konsekvens, men som sitt motiv; den kollektive 

volden var i større grad viljestyrt på individnivå enn det Knausgård erkjenner. Hans argument 

om at Holocaust var «lite, nært og lokalt», kan nettopp tas til inntekt for den betydningen 

antisemittismens folkelige utbredelse spilte for at jødeforfølgelsene ikke møtte større grad av 

motstand i de europeiske landene.23 

Der «Navnet og tallet» kommer til kort som historiografisk innspill, slik tilfellet er når 

forfatter-jeg-et projiserer egne følelser på kollektive erfaringer, gjør essayet seg desto mer 

gjeldende som sosial diagnose. Dette samsvarer med måten Felski betegner gjenkjennelse på 

når hun fremholder at den «interfuses personal and public worlds», ettersom «the desire for 

knowledge and the demand for acknowledgement are folded together» (Felski 2008: 36). Jeg 

har vist at den eksistensielle utryggheten Knausgård viser med sin gjenkjennelse i det 

nazistiske vi-et bekrefter Vetlesens analyse av hvordan en tiltagende individualisering av 

identiteten på en og samme tid gjør individet mer sårbart samtidig som det muliggjør en 

forestilling om selvtilstrekkelighet. I «Navnet og tallet» vil jeg mene at der Knausgårds uttalte 

holdninger overfor det kollektive – der han tilskriver det egenskapen av å være inautentisk – 

                                                 
23 Dette fremkommer også av Marte Michelets Den største forbrytelsen. Michelet skriver om den internasjonale 
konferansen i Évian i Frankrike i 1938, der man «diskuterte problemet med den store strømmen av jødiske 
flyktninger fra Tyskland og Østerrike» (Michelet 2014: 95): «Men av de 32 landene som var representert på 
konferansen, var det ingen som var villige til å ta imot et betydelig antall jøder. Unnskyldningene de kom med, 
gjorde ikke mye for å skjule de antisemittiske begrunnelsene. […] Heller enn å styrke jødenes situasjon ga 
dermed Évian-konferansen indirekte grønt lys til nazistenes jødeforfølgelser» (Ibid.). 
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fortrenger hans egen sårbarhet og avhengighet av andre, er gjenkjennelsen i det nazistiske vi-

et å betrakte som en påvisning av den samme sårbarheten og avhengigheten. Dette viser at 

Felskis nytolkning av anagnorisis kan være et litteraturvitenskapelig bidrag til å motvirke den 

utviklingen Vetlesen forespeiler mot at individets utilstrekkelighet og avhengighet av andre 

underkjennes som et menneskelig grunnvilkår. 

 

3.3 Forhandlingen mellom offer og gjerningsperson 

Vi har sett at «Navnet og tallet» i visse henseender bekrefter Vetlesens analyse av en 

tiltagende individualisering av identiteten. Vetlesen setter individualiseringen i sammenheng 

med en tilbøyelighet til å identifisere seg med gjerningsperson heller enn med offer: 

 

Why has sheer survival become such a paramount issue in the individual’s life? While there 

are many aspects to this question, a central one certainly has to do with current tendencies to 

transform societal contradictions into individual-biographical problems: the individual is 

affected, victimized, by developments and problems not of his making, yet he is affected by 

them alone, as it were, all on his own. He has to fend for himself in struggling to cope with 

them […] (Vetlesen 2005: 138–139) 

 

Dermed kan Knausgårds innlevelse i Hitler og hans tilhengere forstås som et symptom på et 

samfunnsanliggende. Jeg har vist at forfatter-jeg-et i «Navnet og tallet» tenderer mot å 

avskrive ondskap som individuelt betinget fenomen. I tillegg har jeg vist at kategorier som det 

onde og det gode er innreflektert i essayets tittelfigurer ‘navnet’ og ‘tallet’, og at disse 

impliserer den sosiale forhandlingen om kroppen. Til sammen reiser dette spørsmålet om 

Knausgårds innlevelse i nazismen kan betraktes som en litterær forhandling om hans egen 

eksistensielle utrygghet på vi-et? På det sosiale? Er innlevelsen i gjerningspersonen(e) en 

måte å styrke sin egen eksistensberettigelse på? 

Her kunne man innreflektere vår tids underholdningsindustri og tendensen til å 

objektivere offeret til fordel for en fascinasjon for gjerningspersonens psykologi. Dette gjør 

seg særlig gjeldende i den vestlige kulturens kriminalsjanger og true crime-sjanger. Den 

svenske forfatteren Sara Stridsbergs nyeste roman Kjærlighetens Antarktis (2019) er ifølge 

forfatteren et forsøk på å gjøre motstand mot denne tendensen. Romanen omhandler det 

brutale drapet på en prostituert kvinne, der selve dødsøyeblikket ikke opphører med å gjenta 
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seg gjennom romanens om lag 300 sider. I en omtale av romanen skriver Bjørn Ivar Fyksen i 

Klassekampen at det som skiller Stridsbergs roman fra den formelbaserte kriminalsjangeren er 

at den ikke tilbyr en forløsning; gjerningsmannen går fri, mens offerets skjebne fremstilles 

som skjebnebestemt. Hvorfor skjebnebestemt? Fordi hun ikke yter motstand. Spenningen 

knytter seg ikke til gjerningspersonens handlinger, men til offerets mangel på sådan. Det 

interessante med Fyksens leseropplevelse er at han finner dette ubehagelig: 

 

Det er en tillært vane for meg å se etter samfunnsstrukturer: At folk faller utenfor og blir 

rusmisbrukere eller forbrytere, må ha en rot, det må komme av noe […] Hos Stridsberg 

merker jeg at denne tanken får motstand; det er som om Inni sier at hun er slik, hun er ikke et 

produkt av samfunnet, og det plager meg. […] Men kanskje er det nettopp ved samfunnets 

fravær i romanen at Stridsberg peker på fordringen til Innis omgivelser – oss: Samfunnet må 

komme på banen. Vi må greie å favne også slike mennesker, som ikke kan ta vare på seg selv, 

og som derfor blir lette ofre. (Fyksen 2019) 

 

Fyksens opplevelse bekrefter langt på vei Vetlesens karakteristikk av vår tid om at en reell 

identifikasjon med offeret «is tantamount to utter powerlessness – and that is a destiny too 

terrible to contemplate, since ours is a world where power is the only currency» (Vetlesen 

2005: 137). 

I «Navnet og tallet» er Knausgård på linje med Vetlesen når det gjelder å 

anskueliggjøre individets sårbarhet og avhengighet av andre – samtidig er det 

gjerningspersonen(e) han søker å forstå. Min påstand er at dette skyldes det underliggende 

premisset i essayet om at det gode og det onde er sosialt betingede størrelser. 

Gjerningspersonen er underlagt de samme menneskelige vilkårene som offeret, og som 

forfatteren selv; heller enn individets karakter er det de sosiale betingelsene som betraktes 

som førende for at noen påtar seg rollen som gjerningsperson, mens andre blir ofre. Med 

andre ord er rommet mellom offer og gjerningsperson forhandlingsbart, hvilket muliggjør 

subjektets handlingsrom. På bakgrunn av dette anser jeg Knausgårds essay som et uttrykk for 

en tendens i tiden til å påta seg byrden av gjerningspersonens handlinger heller enn å ta 

innover seg ofres manglende handlingsrom. Man kunne si at det uttalte ubehaget i kulturen i 

større grad innreflekterer det mennesket som begår onde handlinger enn det mennesket som 

blir påført handlingene. 

Jeg har vist hvordan det begrepsløse er representert ved ett tilfelle i «Navnet og tallet». 

Det er når Knausgård rystes av et vitnesbyrd i filmen Shoah, der en jernbanearbeider på 
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jernbanestasjonen i Treblinka forteller om hvordan lyden av menneskemylderet fra 

konsentrasjonsleiren ved siden av stilnet over natta. Knausgård opplever dette som «et glimt 

av innsikt», som «varte kanskje to, kanskje tre sekunder, og så var det forbi» (Knausgård 

2011: 460) – innsikten lar seg med andre ord ikke holde fast ved, lar seg ikke begrepsliggjøre. 

Den utraderer subjektets handlingsrom og setter den selvforlengende innlevelsen ut av spill. 

Jeg har vist hvordan rystelsen knytter seg til hva som ugjenkallelig skjedde heller enn til 

hvordan det som skjedde kunne skje; der hvordan tar form i språket, er hva i Knausgårds 

tilfelle språkløst – han kan bare referere til det som et fravær. Vi husker også Agambens 

analyse av at nazistenes behandling av jøder i konsentrasjonsleirene betinget et sammenfall 

mellom kroppslig og begrepslig død – en uttømming av begrepet. 

«Navnet og tallet» reiser på denne måten spørsmålet om hvilke mekanismer som gjør 

seg gjeldende for våre forhandlinger mellom offer og gjerningsperson, slik de manifesterer 

seg språklig. Knausgårds gjenkjennelse i gjerningspersonen(e) retter seg ikke mot 

subjektiviteten, men anskueliggjør intersubjektive sammenhenger. Når går gjerningspersonen 

over til å være offer, og offeret over til å være gjerningsperson?24 Er en reell innlevelse i 

menneskelig ondskap en som beveger seg ned til et punkt der skillet mellom offer og 

gjerningsperson oppheves i språket, slik Agambens analyse lest opp mot Knausgårds rystelse 

over Treblinka kan tyde på? Kanskje er gjenkjennelse mest av alt en måte å skille hva vi er 

villige til å vedkjenne oss fra hva vi er i stand til? 

Med dette i mente mener jeg å ha vist relevansen av Felskis begrep om gjenkjennelse i 

en større offentlighet. Med sin selvforlengende innlevelse i nazismen tar Knausgård oss et 

godt stykke på vei i å reforhandle forholdet mellom individ og kollektiv, ved å gjøre seg selv 

til gjenstand for kollektive spørsmål i den litterære teksten. Vi har sett at essayistens litterære 

vilje er orientert mot å avskrive nazismen som individuelt betinget fenomen – å leve seg inn i 

de overindividuelle, kontekstuelt overskridende forutsetningene for nazismen. Jeg har vist at 

denne viljen er motivert i hans egen eksistensielle utrygghet på vi-et. På denne måten skriver 

Knausgård seg inn i vår tids diskusjon om identitetspolitikk: Der identifikasjon er en 

forutsetning for å slutte seg til fellesskap og skape sosial mobilitet, kan det stå i veien for å 

                                                 
24 Jeg vil gjøre oppmerksom på i denne sammenhengen at Knausgård var en av de mest kompromissløse 
forsvarerne av tildelingen av Ibsen-prisen til den østerrikske forfatteren og dramatikeren Peter Handke i 2014. 
Handke blir av kritikere beskyldt for å bruke sin forfatterstemme til å så tvil om alvorlighetsgraden av serbernes 
krigsforbrytelser mot bosniere under krigen på Balkan og derigjennom bidra til en moralsk sidestilling av offer 
og gjerningsperson. Se for eksempel her: https://morgenbladet.no/ideer/2015/11/handkes-anforselstegn. Jeg 
anser dette som en påminnelse om at en innlevelse i gjerningspersonen vil kunne bidra til en relativisering av 
skillet mellom offer og gjerningsperson, der forfatteren unndrar seg å plassere ansvaret hos ‘den andre’, fordi 
man i ‘den andre’ gjenkjenner seg selv. 

https://morgenbladet.no/ideer/2015/11/handkes-anforselstegn
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forstå og anerkjenne de utfordringene som er kontekstuelt overskridende. Det er dette siste 

Knausgård viser i «Navnet og tallet», i så stor grad at man kan stille spørsmål ved om det 

tenderer mot å relativisere skillet mellom offer og gjerningsperson. For å oppfatte disse 

mekanismene fordrer det imidlertid at leseren knytter seg affektivt til teksten på en måte som 

gjør en til gjenstand for de samme spørsmålene som forfatter-jeg-et. Slik kan tekstens 

flerstemmighet og dialogiske kvaliteter i større grad slippe frem enn dersom leseren reduserer 

teksten til et uttrykk for forfatterens subjektive identifikasjoner. Denne oppgaven munner 

dermed ut i en bekreftelse på den påstanden jeg fremmet innledningsvis om at en sympatisk 

lesemåte muliggjør et mer komplekst blikk på «Navnet og tallet» enn det resepsjonen så langt 

har anlagt. 
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