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Monica Isakstuen brød igennem i Norge med 
Brageprisvinderen Vær god ved dyrene. Raseri 
har vist sig at være en endnu større succes ved de 
norske anmeldere end forgængeren, og Isakstuen 
har høstet masser af ros samt læssevis af 
femstjernede anmeldelser. For tiden spiller hendes 
første skuespil, Se på meg når jeg snakker til deg, 
desuden for fulde huse.

Roman om den tabubelagte vrede

Monica Isakstuen

Raseri
I Monica Isakstuens roman udforskes en ukontrolleret vrede. En vrede, 
der bobler op i hovedpersonen i hendes omgang med sine nærmeste. 
Mod børn og mand, mod dem, hun elsker højest. Er det den person, 
hun vil være? Og hvor kommer dette raseri fra?

Raseri er en roman, som på mange måder følger i fodsporene på 
Isakstuens tidligere bog, Vær god ved dyrene, men her er det et helt 
nyt liv, der formes med nye forhold, nye børn og nyt hus. Og det er 
her, raseriet virkelig opstår: Hvordan er det at leve med og opdrage 
små børn, den invasion af livet og opgivelsen af selvet, det medfører, 
frustrationen og den nogle gange totale hverdagshåbløshed?
Kun få kan skrive sådanne eksistentielle erfaringer så stærkt, og 
humoristisk, som Monica Isakstuen. Raseri er en roman, der virkelig 
brænder – og som brænder sig fast.

RASERI af Monica Isakstuen LÆSEGRUPPEMATERIALE

”Undervejs i Raseri fik jeg  

trang til at træde ind i teksten  

og lægge armene om hende  

[fortælleren]. Sjældent har  

jeg følt en sådan omsorg for  

så usympatisk en karakter.”

Weekendavisen


”Isakstuen har denne  

uforlignelige evne til at lade alvoren  

og håbløsheden ledsage af  

en velgørende galgenhumor,  

som er et skjold mod livet,  

når det er mest udfordrende.”

Nordjyske


“Følelser og intellekt brager  

sammen i “Rase”, som er  

et interessant studie,  

formidlet med intensitet,  

tempo og kraft.” 

 Dagbladet 

“Monica Isakstuens nye  

roman er en pageturner  

om ubehaget i familien.” 

 Morgenbladet



Spørgsmål til læsegruppe

1)  Har I sympati for hovedpersonen?

2)  Hvordan er hovedpersonen og hendes mand forskellige? Hvilke forskellige roller 

har de i familien?

3)  Hovedpersonen spørger flere gange: ”Hvilket menneske er jeg egentlig?” (f.eks.  

s. 27). Hvad er det, hun ikke kan genkende i sig selv? Hvorfor?

4)  Romanen indledes af et citat af den franske oplysningsfilosof Jean-Jacques 

Rousseau. I citatet siger Rousseau, at moderen af natur skal være omsorgsfuld 

og øm; hvis omsorgen ikke kommer til moderen naturligt, men er noget, hun skal 

tvinge sig selv til, vil det ligefrem betyde menneskehedens undergang! Er Monica 

Isakstuen mon enig med Rousseau? Hvordan kan man se i bogen, hvad hun 

synes om Rousseaus mening om moderskab?

5)  På bogens første side står hovedpersonen i kø i supermarkedet og har lyst til 

at udstøde et suk eller et støn, men vil ikke ”være uciviliseret” (s. 7). Det er en 

konflikt mellem, hvordan man umiddelbart har lyst til at reagere, og hvordan 

man bør reagere. Hvordan kan man se allerede her på første side, hvad romanen 

handler om?

6)  Noget, der er karakteristisk for Monica Isakstuen, er, at hun har blik for 

detaljerne i hverdagen. Et godt eksempel er s. 12, hvor hovedpersonen oplister 

ting, hun gerne ville kunne for at være en god mor. Hvad er kommet med på 

listen? Er der detaljer, der er overraskende, eller som meget præcist rammer lige, 

hvad man forbinder med en ’god mor’?

7)  På s. 19 forsøger hovedpersonen at retfærdiggøre, at hun slog ud efter sit 

barn med et håndklæde. Der nævnes to vidt forskellige grunde: På den ene 

side står der: ”De voksne skal på deres side være tydelige i, hvad der adskiller 

uacceptabel adfærd fra acceptabel adfærd, det gælder om at være god til at 

trække tydelige grænser.” På den anden side: ”Mor bliver frygtelig træt af det 

her, mor er også kun et menneske.” Hvad er forskellen på de to måder at tale om 

hændelsen på? Hvilken af de to grunde mon er den egentlige grund til, at hun 

slog med håndklædet?

8)  På s. 79 får hovedpersonen at vide, at det er ”naturligt for børn at grine mindst 

halvtreds gange om dagen.” Hvordan har hun det med den oplysning? Hvorfor 

frygter hun, at hendes børn ikke har en ”naturlig” barndom?
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9)  På s. 174 bliver børnene uvenner, mens de bygger lego. Storesøsteren siger: 

”Dumme unger. I gør det med vilje. I ødelægger alt det, jeg kan lide.” Hvad 

minder hendes måde at tale til tvillingerne om?

10)  Da manden smadrer blomsterbedet, tænker hovedpersonen: ”Jeg har aldrig før 

følt mig så tæt på dig.” (s. 191). Hvorfor?

11)  Til sidst er familien til koncert på biblioteket, og en af tvillingerne bliver 

inviteret op på scenen for at synge. ”Er det din dreng?” spørger en kvinde 

hovedpersonen, men hun ryster på hovedet (s. 218). Hvorfor ryster hun på 

hovedet? Hvad er det, der går op for hende til allersidst, og hvorfor er det så 

forløsende?

12)  Er hovedpersonen en god mor? Hvad siger romanen om, hvad det er at være en 

”god mor”?
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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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