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En roman om moderne samliv. Om troskab og
utroskab, om seksualitet og moderskab – og om
kunsten at finde vejen tilbage til sig selv

Heidi Linde

Hvad hun klager over,
når hun klager over
husarbejdet
Efter 22 års ægteskab vil Vigdis ikke mere. Men hvordan kan hun retfærdiggøre at
forlade en mand, som ikke slår, som ikke drikker eller er utro, og som er en god far?
Måske handler det om forventninger, om at sætte barren lavt. Men hvor lavt kan barren
sættes, før selvforagten tager overhånd, før man kvæles, før man dør?
Linn har altid været smuk. Nu opdager hun, at mænd ikke længere vender sig efter
hende. Hvis tiltrækningskraften er forsvundet, hvem skal hun så være?
Vigdis’ og Linns historier flettes ind i hinanden ved tilfældigheder. Af nødvendighed
ender de begge et helt andet sted, end hvor de begyndte.

Heidi Linde er født i Asker i Norge i 1973. Hun
har gået på forfatterskolen i Bø og er uddannet
manuskriptforfatter på den Norske Filmskole
i Lillehammer. Hun debuterede med børnebogen
Myggstikk i 1998, og i 2002 udkom hendes første
roman Under bordet.
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Spørgsmål til læsegruppe
1)

Hvad klager hun over, når hun klager over husarbejdet?

2)

Hvilke forskelle er der på Linns og Vigdis’ forhold til husarbejdet?

3)

På hvilke måder ligner Linns og Niklas’ forhold Vigdis’ og Runes? Hvem ligner
hvem?

4)

”Tilgængelighedens pris, tænker Vigdis, mobiltelefonens forbandelse.” (s. 54).
Hvad er tilgængelighedens pris? – Hvilken betydning har mobiltelefonen for
forældrerollen i Hvad hun klager over ...?

5)

”Vigdis tænker på de nybagte forældre fra tidligere i dag. Alt dette nye og
magiske, de nu er opfyldt af, og som skal sidde i dem i dage, uger, måske år.
Men bagefter – alt det, der siden kommer, dette, som de vil blive tvunget til at
se hos sig selv og i den anden, alt det, de endnu ikke ved noget om eller aner
omfanget af.” (s. 125). Hvordan beskriver Heidi Linde alt dette, som man bliver
”tvunget til at se hos sig selv og i den anden”? Hvilke detaljer hører vi f.eks. om
Rune i den scene på s. 111-134, hvor Vigdis laver mad, mens Rune kommer hjem
fra cykeltur som King of the Mountain – og hvilket indtryk giver det jer som
læsere af ham?

6)

Linn husker en børnefødselsdag, hvor børnenes forældre var med hjemme ved
hende, og ”det var der, det virkelige ubehag havde ligget; følelsen af at blive
invaderet, betragtet og vurderet.” (s. 144-45). Hvilken betydning har andre
menneskers blikke på hende generelt for Linn?

7)

Hvilken betydning har andre menneskers blikke for Vigdis? Tænk f.eks. på
fortællingen om hendes barndom, pubertet og universitetstid (s. 226-234).

8)

Vigdis, Rune, Beate og hendes daværende kæreste snakker om et par,
der er blevet skilt, efter kvinden havde haft brystkræft. ”Er der ikke lidt dårlig
stil [...] at dumpe sin mand, så snart man bliver rask?” spørger Rune. Beates
kæreste siger: ”man skylder vel ikke sin partner at blive hos ham for evigt og
altid, bare fordi han var fin, da man var syg?” (s. 225). Gør man det? Hvilken
betydning har taknemmelighed i henholdsvis Linns og Niklas’ og Vigdis’ og
Runes forhold? Hvilket ”mere” end taknemmeligheden skal der til for at
blive sammen?

9)

Hvorfor ender Linn og Niklas med at blive sammen? Hvorfor ender Vigdis og Rune
med ikke at gøre det?
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10)

Kan I genkende noget af jer selv i hhv. Vigdis og Linn? Hvem relaterede i mest til?
På hvilke måder?

11)

Er Hvad hun klager over, når hun klager over husarbejdet en komedie eller en
tragedie?
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Anbefalinger til andre romaner,
der egner sig til læsegrupper

Læs mere, og ﬁnd læsegruppemateriale her.

Læs mere, og ﬁnd læsegruppemateriale her.

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!
Hilsen Turbine
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