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Helga Flatland (f. 1984) bor i Oslo. Hun 
debuterede med den anmelderroste roman  
”Bli hvis du kan. Reis hvis du må” i 2010.  
Hun har vundet Tarjei Vesaas’ debutantpris  
og flere andre – og blev i 2017 hædret  
med ”Bokhandlerprisen” for netop  
”En moderne familie”.

Hvad binder par og familier sammen?  
Kærlighed, vane eller pligt?

Helga Flatland

En moderne 
familie
Efter et 40 års langt ægteskab beslutter Torill og Sverre at lade sig 
skille. De er begge 70 år, pensioneret – og føler sig færdige med 
familieprojektet.

Men det gør deres tre voksne børn ikke. For dem er familien et vigtigt 
omdrejningspunkt og ophav til deres værdier, valg og ambitioner.  Det 
rokker ved grundlaget for alle tre søskende, da forældrene lader sig 
skille – men også ved balancen og dynamikken i familien.

Gennem de tre søskendes forskellige synsvinkler fortælles historien om 
tilhørsforhold, opbrud og konsekvenser – og spørgsmålet stilles: Hvad 
det er, der egentlig udgør en familie?

Helga Flatland skriver træfsikkert og genkendeligt om søskendeforhold 
og om at se tingene fra forskellige synspunkter og giver på den måde 
forskellige indblik i den samme fortælling.
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Spørgsmål til læsegruppe

1) På første side tænker Liv om sin familie: ”De kunne være hvem som helst. Vi kunne 

være hvem som helst” (s. 7). Hvorfor mon Helga Flatland har valgt at begynde 

bogen med denne tanke?

2) Hvad er Livs forhold til kontrol og faste rammer? Hvilken indvirkning har det på, 

hvordan hun reagerer på skilsmissen?

3)  Hvordan påvirker forældrenes skilsmisse Livs eget ægteskab? Hvorfor?

4)  Hvilken betydning for hendes forhold til forældrene og deres skilsmisse har det, at 

Ellen uden held forsøger at blive gravid?

5)  Alle tre søskende har ret klare forestillinger om, hvad det vil sige at være ældst, 

mellemst og yngst i en søskendeflok. Hvordan kan man mærke, at Liv er ældst, 

Ellen mellemst og Håkon yngst? Er det roller, I kan genkende i jeres egne familier?

6)  En moderne familie handler bl.a. om, hvordan en familie og dens historie opfattes 

på vidt forskellige måder af de forskellige familiemedlemmer. Et eksempel er for-

tællingen om Ellen, der en sommerferie væltede gryden med krabber, som genfor-

tælles af både Liv og Ellen og til sidst opsummeres hos Håkon (s. 236). Hvordan er 

historien anderledes, alt efter hvem der fortæller den? Hvorfor?

7)  Da Håkon og hans mor diskuterer frihed kontra ægteskabets faste rammer, siger 

moren: ”Åh, Håkon, hvilket menneske er frit” (s. 210). Hvordan er personerne i En 

moderne familie ufrie? 

8)  Håkon har i sin ungdom troet, at han kunne frigøre sig fra samfundets normer om 

ægteskab og monogami. Er det i En moderne familie muligt at gøre sig helt fri af 

den slags rammer — ikke kun intellektuelt, men også følelsesmæssigt?

9)  Håkon siger: ”Ingen familier kan vel se hinanden helt tydeligt, andet end gennem 

de slør, relationen skaber” (s. 259). Hvad mener han med det? Hvordan kan man 

se det i hans familie?
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Anbefalinger til andre romaner,  
der egner sig til læsegrupper

Vi anbefaler også disse romaner  

til din læsegruppe.

Tryk på linket under forsiderne,  

og læs mere. 

Her finder du også 

læsegruppematerialet til  

de pågældende titler. 

God læselyst!
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