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HEMMA – BORTA
KARL OVE KNAUSGÅRD & FREDRIK EKELUND
Karl-Ove Knausgård sitter hemma i Skåne med fru, fyra
små barn och hund. Han ser fotbollsmatcherna på teve
och somnar framför apparaten. Han gillar 0–0-matcher,
cigaretter, kaffe och Argentina.
Fredrik Ekelund är borta, på plats i Brasilien. Där spelar han fotboll på stranden och tittar på matcherna tillsammans med folk på stan. Fredrik älskar matcher som slutar
4–3 och lag som spelar vacker fotboll. Han gillar caipirinha
och Brasilien.
Hemma–Borta är en bok om fotboll utöver det vanliga.
Författarna använder VM i Brasilien som en utgångspunkt
för reflexioner kring liv och död, konst och politik, klass
och litteratur – och vad det innebär att vara hemma i en
globaliserad värld. Brevväxlingen öppnar nya rum, ger oss
berättelser från två skapande författarliv i vilka vi kommer
under huden på båda samtidigt som breven ger en inblick
i författarnas förhållande till samtiden, fotbollens plats i
deras egna liv och spelets betydelse för mänsklig samvaro
samtidigt som de ställer frågan: Är VM 2014 helt enkelt
det bästa som någonsin har spelats?
årets bok av Morgenbladets läsare. Knausgård är nu även aktuell
med essäsamlingen Själens Amerika.
Knausgård bor på Österlen i Skåne och har spelat i det norska
författarlandslaget i fotboll, som mittback.

Karl Ove Knausgård, född 1968, debuterade 1998 med romanen
Ute av verden, för vilken han som första debutant någonsin erhöll
det prestigefulla Kritikerprisen. År 2004 kom den fristående
fortsättningen, romanen En tid för allt (på svenska 2006). Han
fick därefter ett enormt internationellt genombrott för sin
romansvit Min kamp och för den första delen belönades han
med Norges stora litterära pris, Brageprisen. Min kamp utsågs i
Verdens Gang till en av de senaste tio årens bästa böcker och till
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Fredrik Ekelund, född 1953, författare, dramatiker och
översättare. Han debuterade med hamnarbetarskildringen och
generationsromanen Stuv Malmö, kom! 1984 och har sedan
dess gett ut ytterligare sexton böcker. Han belönades med
Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris 2009 för romanen M/S
Tiden. ”Årets bästa svenska roman”, skrev Svenska Dagbladet och
Dagens Nyheters recensent fyllde i: ”Jag vet inte om jag någonsin
sett det Ekelundska språkfyrverkeriet i en mer bländande
uppvisning än här”.
I sin självbiografiska bok Fadevår, tack för ljuset! (2010)
”… skriver Fredrik Ekelund in sig i den långa rad av barndomsskildrande författare som den svenska litteraturen förfogar
över, och han gör det dessutom med både språklig elegans och
en lyhörd känsla för minnenas komplexitet.” (SvD)
Ekelund bor i Malmö och har spelat i det svenska författarlandslaget i fotboll, som anfallare.
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