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MIT HJERTE ER EN AUTOMAT af Olivia Wenzel LÆSEGRUPPEMATERIALE

Olivia Wenzel (1985) er født i Weimar 
og bor i dag i Berlin. Hun skriver 
teater og laver musik under navnet 
Otis Foulie. I 2020 var hun nomineret 
til Deutcher Buchpreis for sin 
debutroman Mit hjerte er en automat.

Olivia Wenzel

Mit hjerte er  
en automat
En ung kvinde øver sig i at sove alene i Berlin. I New York sidder hun på et hotelværelse 
og ser Trump vinde valget. I en uspecificeret tysk skov farer hun vild under granerne, og 
i en flyvemaskine mod Hanoi tænker hun på dengang, hun troede, man kunne lave sine 
egne vinger ud af pap. 

Mellem lange nætter i Neukölln og en kasse med gamle fotografier sætter hun sig for 
at forsøge at forstå sin familie. Hendes mor, der var ung punker i DDR og aldrig fik den 
frihed, som hun drømte om. Hendes mormor, der fandt sikkerhed i livet som partisoldat. 
Hendes far, der var den eneste sorte i den østtyske landsby, indtil han blev sendt tilbage 
til Angola. Hendes tvillingebror, der styrtede i døden som 17-årig. Wenzel skriver om 
livsglæde og ensomhed og knuste hjerter, om de roller, som samfundet tildeler dig, og 
om jagten på noget at spejle sig i. 

”Jeg har flere privilegier end nogen i 

min familie nogensinde har haft, og 

alligevel er jeg fuldstændig lost.” 



Spørgsmål til læsegruppe

1) Størstedelen af bogen består af spørgsmål og svar, hvor den spørgende stemme 

er skrevet MED STORT, mens svarene er skrevet med småt. Hvad er det for en 

spørgende stemme? Hvor stammer spørgsmålene fra?

2) Samtidig er der sætninger i kursiv. Hvad er det for nogle udsagn? Hvor stammer 

de fra?

3) ”I USA er jeg mere sort end i Tyskland,” konstaterer jeget (s. 19). Hvad skal det 

betyde?

4) Hvad fortæller Mit hjerte er en automat om, hvordan det er at være sort i det 

offentlige rum? Tænk f.eks. på beskrivelsen af ”højreekstremistisk terror” på s. 

29-30, hvor en gruppe nynazister ankommer til den skovsø, hvor jeget bader.

5) ”Problemet med klichéer er jo ikke, at de ikke har rod i virkeligheden./ HVAD ER 

DET SÅ?/ Tit stemmer de jo overens med sandheden. Problemet er, at de altid kun 

viser de samme perspektiver,” står der på s. 40. Hvilke klichéer har i Mit hjerte er 

en automat rod i virkeligheden? Og hvilke klichéer gør romanen op med?

6) Jeget tænker på ”BANANENS TREFOLDIGE PROBLEM”: problemerne ved at spise 

en banan i det offentlige rum, når man er sort, når man er østtysker, og når 

man er kvinde (s. 46-47). Hvad fortæller bananens trefoldige problem om, hvilke 

fordomme og stereotyper jeget bliver mødt med i det offentlige rum? Kan man 

være undertrykt på flere vidt forskellige måder på samme tid?

7) Jeget spørger: ”Hvad skal min hvide mormor svare, når jeg spørger, om hun har 

nogen som helst anelse om, hvad det vil sige ikke at kende et eneste sted, hvor 

man selv tilhører normen?” Den spørgende stemme svarer: ”DU SIDDER PÅ EN 

GANSKE UDMÆRKET RESTAURANT, DER LANGSOMT ROTERER OM SIG SELV FOR 

AT GIVE DIG EN SPEKTAKULÆR UDSIGT. DU HAR RÅD TIL AT BETALE ENTRÉPRIS, 

DU HAR RÅD TIL AT SPISE HER, TIL DIN LILLE ETVÆRELSES I NEUKÖLLN, TIL 

TØJ PÅ KROPPEN, FERIE [...] HVOR MEGET NORM HAR DU EGENTLIG BRUG 

FOR?” (s. 76). Hvad fortæller Mit hjerte er en automat om at være på samme tid 

privilegeret og undertrykt? Kan man det? Hvordan?

8)  I Marokko møder jeget en mand ved navn Hafik, som er fisker. ”Så fortæller han 

om sit andet job, det, han udfører i højsæsonen. Vandrer rundt langs vandet 

med lokale olier for at massere spanske turister. Jeg spørger ham, hvilket job han 

bedst kan lide. Han ser forvirret på mig. Da jeg skal til at stille spørgsmålet igen, 

går det op for mig, hvad sådan et spørgsmål siger om mig.” (s. 86). Hvad siger 

sådan et spørgsmål om jeget?
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10)  ”I virkeligheden kæmper du også med spørgsmål, som terapi i grunden ikke kan 

besvare,” siger den første psykolog, jeget konsulterer (s. 177). Hvad er det for 

spørgsmål? Hvordan hænger jegets angst sammen med det samfund, hun lever 

i?

11)  Jeget spiser på kinesisk restaurant med sin mormor og fortæller hende, at 

tjenerne faktisk er vietnamesiske, og at maden snarere er tilpasset tyske 

smagsløg, end den har noget at gøre med kinesisk eller vietnamesisk mad. 

Mormoren sender hende et skuffet blik, der siger: ”Intet er godt nok til dig, hva’?” 

(s. 208). Hvordan opfatter mormoren det, jeget siger om restauranten? Hvordan 

mon jeget selv opfatter det? 

12)  Den tyske digter og dramatiker Bertolt Brecht skrev i sit mest berømte digt, ”Til 

efterkommerne”: ”Hvad er det for tider, hvor/ En samtale om træer næsten er 

en forbrydelse/ Fordi den rummer tavshed om så mange ugerninger!” Olivia 

Wenzel skriver lignende: ”ER DU STADIG SUR OVER, AT DER FINDES CA. 300 

GANGE SÅ MANGE AFHANDLINGER OM DE TYSKE SKOVE SOM OM DEN TYSKE 

KOLONIALISME?” (s. 221). Hvad er det for en tilgang til politik, Brecht og Wenzel 

har her? Hvilke forskelle og ligheder er der mellem de to citater?

13) Jeget ser på en ældre vietnamesisk kvinde og tænker: ”Man må formode, at hun 

har oplevet landets to seneste krige. Og overlevet. Og ligegyldigt hvor meget 

du end ville anstrenge dig for at lære hendes sprog, ville I alligevel aldrig rigtig 

kunne snakke om det.” (s. 282). Hvorfor ikke? Findes der ting, man aldrig vil 

kunne forstå? Hvilke?
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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
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