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Olaug Nilssen har skrevet bøger til både børn, 
unge og voksne. Hun er en meget læst forfatter, 
som ofte kommenterer på samfundsproblematikker 
i sine bøger.  
Tung tids tale blev i 2017 hendes helt store 
gennembrud og indbragte hende Brageprisen  
for bedste norske roman samme år.

Dette er en kærlighedshistorie  
på trods

Olaug Nilssen

Tung tids tale
En lille dreng mister sproget og forandrer personlighed. For moren 
begynder en lang og sej kamp, først for at forstå, hvad der sker med 
drengen, og så for at få hjælp til at give ham den omsorg, han behøver. 
Familien er pludselig i en yderst udfordrende situation, da drengen får 
en autismediagnose. Mødre skal aldrig give op, bliver det sagt, men 
hvad er at give op, og hvad er at acceptere sit barn, som det er?
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Vinder af 

Brageprisen


”Olaug Nilssen tager pusten  

fra læseren med sin lille roman.”

VG


 ”Tung tids tale gør det,  

god litteratur skal gøre.”

Hamar Arbeiderblad


”Olaug Nilssens inderlighed, det  

præcise sprog og refleksionerne  

omkring det at være et individ, noget 

helt for sig selv, er dybt medrivende.”

Dagbladet


”Olaug Nilssen har nok en gang vist, 

at hun er en af Norges skarpeste 

forfatterstemmer. Tung tids tale  

lægger du ikke upåvirket fra dig.”

Fædrelandsvennen



Spørgsmål til læsegruppe

1) Hvordan føler Olaug, at omverdenen bedømmer hendes evne til at være mor?

2) Hvorfor vil Olaug ikke have, at Daniel skal diagnosticeres som psykisk 

udviklingshæmmet? Se f.eks. på samtalen med børnepsykologen s. 77.

3) ”Jeg var ofte ved lægen, fordi jeg hele tiden troede, det ville være nok med én 

uges sygemelding,” står der på s. 19. Hvorfor tror Olaug det? Hvad er det for 

nogle følelser, der står i vejen for, at hun kan indrømme over for sig selv, at hun 

har brug for mere hjælp?

4) På s. 20 beskrives det, at Olaug hele tiden må skubbe Daniel væk, for at han ikke 

skal bide hende i ansigtet. Hun siger: ”Der er meget symbolik i denne skubben.” 

Hvad er den skubben et symbol på?

5) På side 23 ringer Olaug til Forvaltningen for at søge orlov. ”Nja, svarede de,” står 

der. Hvorfor står der mon ”de” og ikke ”han” eller ”hun” om den person, Olaug 

snakker med?

6) I løbet af romanen er der mange samtaler med myndighedspersoner, der 

ikke kan hjælpe, f.eks. samtalen med lederen på Solglimt s. 18 og samtalen 

med Forvaltningen s. 23-24. Hvorfor kan de ikke hjælpe? Hvad er det for en 

samfundskritik, vi ser her?

7) På s. 79-80 taler Olaug med lærerne på Daniels specialskole. I løbet af de to 

sider er der tre replikker fra lærerne: ”Mmm,” ”Hmm,” og ”Mmm.” Hvorfor er 

det den eneste reaktion, Olaug kan få? Hvordan ville hun mon ønske, de ville 

reagere?

8) På s. 114 går Olaug til psykolog og fortæller om sin fortvivlelse. Psykologen 

svarer: ”Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er barske erfaringer.” Olaug er 

”tilfreds med det en stund.” Hvorfor gør dette svar Olaug tilfreds?  På hvilken 

måde er psykologens svar anderledes end de andre myndighedspersoner i 

bogen, som frustrerer Olaug?

9) Et par sider efter mødet hos psykologen (s. 116-117), siger specialpædagogen til 

Olaug, at hun ”må bare være i det.” Olaug bliver irriteret, men i bagklogskabens 

lys synes hun senere, at specialpædagogens tilgang er den rigtige, og bedre end 

psykologens. Hvorfor?

10) På s. 125 kommer Olaug til en anden og bedre psykolog. Hvad er det, denne 

psykolog kan, som den første ikke kunne?
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11) På s. 121 konstaterer Olaug efter endnu en forgæves snak med Børne- og 

familieafdelingen, at ”De kan ikke frigøre sig fra kategoriinddelingerne.” 

 Hvad minder det om? Hvad er problemet med systemet?

12) Et gennemgående tema i Tung tids tale er, at systemet på overfladen virker 

kompetent og ansvarligt, men i virkeligheden ikke ligger inde med svarene på 

alt. Hvordan kan dette ses i udredning af Daniel? Og i mødet med Olaugs første 

psykolog (se f.eks. s. 123)?

13) Efter Olaug endelig har ladet Daniel diagnosticeret som psykisk 

udviklingshæmmet, taler hun med lederen på Solglimt (s. 151). Der står: 

”— Han forstår meget mere, end vi tror, sagde hun. — Og de videoer, tilføjede hun. 

Og jeg takkede og græd.” 

Hvorfor græder Olaug? Hvilken betydning har det, der bliver sagt, og hvilken 

betydning har det, at det er lederen på Solglimt, der siger det?
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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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https://turbine.dk/produkt/laererindens-sang/
https://turbine.dk/produkt/arv-og-miljoe-vigdis-hjorth/
https://turbine.dk/produkt/en-moderne-familie/

