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Om våren Karl Ove Knausgård boken PDF "April befinner sig mellan den stora sömnen och det stora

språnget. April är längtan efter något annat, där det andra ännu är okänt."

I romanen Om våren får vi följa en far och hans tre månader gamla dotter under en dag i april, från det att
solen går upp tills den går ner. Tillsammans ska de genomföra en resa i ett vårvaknande Skåne för att besöka
dotterns mor som ligger på sjukhus, vilket i sin tur väcker frågor för fadern att besvara, frågor om landskapet
som sträcker ut sig, frågor om honom själv och hans sätt att handskas med livets stora och små frågor. Han
berättar om sig själv och om kärleken, den kravlösa som glöder svagt genom hela livet, den kärlek som han

nu vill ska låta omsluta dottern.

Om våren, den tredje delen i Karl Ove Knausgårds årtidsböcker, är en roman om livets begynnelse, om ljuset
men också om mörkret. I romanen ingår också flera målningar av den uppmärksammade svenska konstnären

Anna Bjerger.

 

"April befinner sig mellan den stora sömnen och det stora språnget.
April är längtan efter något annat, där det andra ännu är okänt."

I romanen Om våren får vi följa en far och hans tre månader gamla
dotter under en dag i april, från det att solen går upp tills den går ner.
Tillsammans ska de genomföra en resa i ett vårvaknande Skåne för
att besöka dotterns mor som ligger på sjukhus, vilket i sin tur väcker
frågor för fadern att besvara, frågor om landskapet som sträcker ut
sig, frågor om honom själv och hans sätt att handskas med livets

stora och små frågor. Han berättar om sig själv och om kärleken, den



kravlösa som glöder svagt genom hela livet, den kärlek som han nu
vill ska låta omsluta dottern.

Om våren, den tredje delen i Karl Ove Knausgårds årtidsböcker, är
en roman om livets begynnelse, om ljuset men också om mörkret. I
romanen ingår också flera målningar av den uppmärksammade

svenska konstnären Anna Bjerger.
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