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En roman om beboerne på Klinten og deres midlertidige fællesskab omkring kystsikringen af den 
klint, der har givet vejen navn. Hovedpersonen er den ca. 35-årige Jeppe, der for en tid har 
installeret sig i sine forældres hus for at færdiggøre et projekt om forholdsord i maskinoversættelser.  
Initiativtageren til et beboermøde, Sigrid, kommer dog snart til at spille en anderledes dramatisk 
rolle i hans liv, alt imens han også må forholde sig til flere andre – mere eller mindre – moderlige 
kvinder: Birgitte, Lise, hans mor. Og orkanen Mona. Og en særling der opfatter ham som sendt af 
Gud. De mange fortællespor spejler sig i hinanden: en gammel mands død og begravelse, Jeppes 
opvågnen fra teknologisk tørhed til sanselig kærlighed, villavejens kortvarige fællesskab omkring 
kystsikringen. 
 
Klinten anlægger et afslørende, men varmt blik på sine personer, og løfter læseren ved sin 
beskrivelse af åbninger og skred i ellers fastlåste liv.  
 
 
 
JENS SMÆRUP SØRENSEN (f. 1946) har skrevet en lang række berømmede romaner og fik et 
kæmpe læsergennembrud med Mærkedage, 2007, som han fik boghandlerprisen De gyldne laurbær 
for. Romanen er blevet en moderne klassiker ved sin beskrivelse af det gamle bondesamfunds 
afvikling og velfærdsstatens fremvækst. Herefter fulgte Hjertet slår og slår, 2012, Feriebørn, 2015, 
og senest den selvbiografiske Jens, 2018. Smærup Sørensen har indtil foråret 2020 været medlem af 
Det Danske Akademi. Han har gennem årene modtaget en lang række priser for sit forfatterskab. 
 
 
Se mere på forfatterens hjemmeside: https://www.smaerupsoerensen.dk/ 
 
  



SPØRGSMÅL TIL ROMANEN 
 
 

1. Prøv	at	genlæse	åbningen	frem	til	øverst	side	9	–	hvordan	knytter	beskrivelsen	af	Jens	
Kristian	Jensens	ansigt	sig	til	landskabet	og	romanens	atmosfære	og	fortælling?	
	

2. Prøv	at	få	et	overblik	over	Klintens	persongalleri	og	huse.	Hvilke	fantasier	knytter	der	
sig	fx	til	det	mystiske	hus	i	nr.	1,	hvad	tror	du/I,	der	foregår	derinde	–	og	hvorfor	bor	
der	ikke	nogen	i	nummer	5?	
	

3. Forholdsord	står	helt	centralt	i	Jeppe	Jakobsens	arbejde	med	maskinoversættelser	i	
EU.	Hvilket	forhold	har	han	til	de	andre	beboere	på	vejen,	inden	han	møder	Sigrid?	
	

4. Hvad	er	det,	Sigrid	reagerer	på,	når	hun	siger,	at	hun	ikke	kan	mærke	Jeppe?	Og	
hvordan	forholder	Jeppe	sig,	når	hun	bebrejder	ham,	at	han	lyder	som	en	maskine?	
	

5. Jeppes	ophørte	isolation	i	forældrenes	hus	i	nummer	7	bliver	til	et	besøg	i	villavejens	
andre	huse,	hvordan	lever	beboerne	inde	i	dem?	
	

6. Andreas	Andreassen,	hvem	er	han,	og	hvordan	er	han	skildret?	
	

7. Skalborgerne,	Aage	og	Emily	i	nummer	8,	der	har	boet	der	næstlængst,	længe	før	”hele	
parcelhuspøblen”	(p.	72),	hvordan	stiller	de	sig	i	forhold	til	villavejens	fællesskab?		

 
8. Hvilket	venskab	og	relation	har	Hanne	Olsen	og	Jan	Lundby	fra	nummer	6	med	Bette	

og	Per	Jørgensen	i	nummer	13	–	og	hvilken	rolle	spiller	sex	i	deres	venskab?	
	

9. Hvordan	bliver	Peter	Justesen	fra	nummer	17	beskrevet?	
	

10. Hvordan	forholder	Jes	sig	til	den	klub,	som	konen	Mette	Mark-Nissen	er	kommet	ind	i	–	
og	hvordan	stiller	han	sig	i	forhold	til	datteren	og	geologen	Nannas	vurdering	af	
Klinten?	

 
11. Hvordan	vil	du/I	karakterisere	ægteparret	Mazdakis	i	nummer	10,	deres	position	i	

villavejens	fællesskab	–	og	hvad	længes	især	konen	Susanne	efter?	
 

12. Kvinderne	spiller	en	central	rolle	omkring	Jeppe	–	prøv	at	beskrive	Birgitte,	Lise	og	
Jeppes	mor	–	og	deres	indbyrdes	relationer.	
	

13. Hvordan	har	Lises	og	Birgittes	ægteskaber	været?	Og	hvordan	knytter	
flagstangsscenen	på	side	98	sig	til	kvinderne,	deres	ægteskaber	og	mænd?		
	

14. Hvordan	udfolder	kønsforholdet	sig	i	romanens	mange	erotiske	spil?	Og	hvorfor	har	
mændene	så	svært	ved	at	finde	deres	ben	i	tilværelsen	i	forhold	til	deres	koner	–	og	
hvorfor	ser	livet	i	kvindehuset	mere	uproblematisk	ud	end	i	de	andre	huse?	
	



15. I	Jeppes	barndom	var	livet	anderledes	med	vejfester,	kissemissen	i	buskene	og	
børnenes	leg.	Er	der	en	generationsforskel	mellem	de	nye	og	gamle	villabeboere,	deres	
erhverv	og	klasser?	–	Har	villavejens	beboere	overhovedet	brug	for	et	fællesskab	i	dag?	

 
16. Hvordan	foregår	begravelsen	af	Jens	Kristian	Jensen	og	gravøl	bagefter	på	Café	

Valhalla?	Understøtter	det	villavejens	sammenhold?	
	

17. Kystsikringen	og	fællesskabet	er	tæt	forbundne	for	Sigrid,	men	hvordan?	Og	hvad	vil	
Jeppe	bruge	notaterne	på	sin	computer	til:	»Kystsikring.	Aktiv/passiv.	
Skråningsbeskyttelse.	Blød	og	hård.	Diger.	Høfder.	Marehalm.	Træpalisader.	
Sandfodring.	Tørv.	Pilefaskiner.	Betonblokke.	Jordskredsforebyggelse.	Og	ja,	
kokosmåtter.	Og	drænrør.«	(p.	144)?	

 
18. Hvordan	opfatter	du/I	fællesmødet	hjemme	hos	Sigrid	–	og	ikke	mindst	sammenstødet	

mellem	Kamal	Mazdaki	og	Andreas	Andreassen?	
	

19. Klimaforandringerne	åbner	for	Klintens	liv,	men	åbner	klimakrisen	også	for	et	skred	i	
villavejens	fastlåste	liv	og	peger	på	nye	muligheder?	
	

20. I	slutningen	af	afsnit	3	står	Jeppe	pludselig	midt	i	orkanen	Monas	øje.	Hvordan	opfatter	
du/I	den	scene?	

 
21. Klinten	er	blevet	kaldt	”en	roman	om	tiden	til	tiden”.	Ser	du/I	nogle	paralleller	til	den	

aktuelle	klimadebat	eller	øvrige	politiske	diskussioner?		
	
	

 
Se også https://forlagetgrif.dk/ for yderligere materiale. Du er også velkommen til at skrive til 
forlaget – ros, kritik, forslag, spørgsmål til materialet, kommentarer mm. – på e-mail: 
charlotte@forlagetgrif.dk 


