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MISS KØBENAVN af Camilla Hjørnholm Olsen LÆSEGRUPPEMATERIALE

Camilla Hjørnholm Olsen (f. 1975) er cand.mag. og har studeret  
dansk og litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Hun er også  
master i rusmidler fra Aarhus Universitet og har i en årrække arbejdet 
 med politisk kommunikation på social- og sundhedsområdet. Desuden 
 har hun gået på Gladiator skolen og Vesterbro Forfatterskole. Hun har  
tidligere skrevet punktromanen SAMPLE og romanen MØRKEKAMMERET,  
som begge er udgivet på Turbine Forlaget. 

Generationsroman om at flytte  

til København i 90’erne 

Camilla Hjørnholm Olsen

Miss København 
For at få en frisk start flytter Kamma i midten af 90’erne fra Jylland til København for 
at studere litteratur på universitet. Hun vil også gerne stoppe med at ryge hash, men 
det er ikke let at slippe gamle vaner – og fri af fortiden – og finde sig til rette i storbyen. 

Livet i København viser sig snart at være helt anderledes end livet i provinsen, og det er 
ikke let at blive en rigtig storbypige, når man ikke kan finde rundt i brokvarterene, hvor 
suspekte typer gramser på og forfølger Kamma. 

De nye venner på kollegiet tænker mere på at ryge hash og score damer end på at 
tage en uddannelse, og når underviseren på universitetet kun interesserer sig for 
litteratur skrevet af mandlige forfattere, og for Klaus Rifbjerg i særdeleshed, så er det 
svært at være en ung kvinde med ambitioner.

Venskaber, sex, junkfood, grungemusik, joints, rendyrket misogyni og studierne 
blandes til en hvirvlende cocktail for Kamma, der snart føler, livet virker som én stor 
konkurrence, hun egentlig ikke har lyst til at deltage i. Hvem er smukkest? Hvem får de 
højeste karakterer? Hvem kan score Philip? Og hvorfor kan man ikke bare have små, 
faste gajolbryster ligesom Gunilla?

Miss København er en fortælling om at forsøge at passe ind i nye omgivelser og finde 
sin egen vej.

Camilla Hjørnholm Olsen skriver med stor indlevelse om at flytte til København i 1996, 
en tid, som næsten virker helt eksotisk i dag, hvor meget har forandret sig. Om at se 
København og indtage byen med åbent hjerte.
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Spørgsmål til læsegruppe

1) Hvilken rolle spiller titlen i romanen? Hvilke paralleller er der mellem en 

skønhedskonkurrence og beskrivelsen af livet i romanen?

2)  I romanen er to spor: Fortællingen om Kamma i 90’erne og nogle 

logbogsoptegnelser fra nutiden. Hvad fletter de to spor sammen? Og hvor er de 

forskellige?

3) Hvad er det Kamma vil i København – og lykkes hendes projekt?

4) Ambition efter at præstere godt præger begge spor. Hvorfor stræber jeg-

fortællerne efter gode karakterer, gode anmeldelser og litterære priser? 

5) Ligesom i eventyret om Snehvide handler romanen i høj grad om at se på sig selv 

og sammenligne sig med andre. Hvordan bruges referencerne til eventyret om 

Snehvide ellers?

6) Romanen er fyldt med dyr og referencer til Charles Darwins evolutionsteori fx 

”survival of the fittest” og ”missing link”? Hvorfor mon?

7) Der er meget fokus på udseende, krop, vægt i romanen. Hvorfor tror I Camilla 

Hjørnholm Olsen fokuserer så meget på kvindekroppen?

8) Samfundet har ændret sig siden 1990’erne. Hvordan beskrives udviklingen i 

bogen? Og er der noget som ikke har ændret sig?

9) Der er i romanen et gennemgående fokus på kapitalistisme med referencer til 

brands og reklamer. I mange af de relationer romanen beskriver, er økonomi en 

del af forholdet. Hvordan påvirker penge magtbalancen mellem karaktererne? 

10) Der er et forvandlingstema igennem romanen som både kendes fra skuespil, 

eventyr og evolution. Kan man ændre eller udvikle sig til at blive et andet eller et 

bedre menneske eller er det noget man lader som om?
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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!

Hilsen Turbine

Læs mere, og find læsegruppemateriale her. Læs mere, og find læsegruppemateriale her.

Læs mere, og find læsegruppemateriale her.
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