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Værelse samlet af kvinder

Findes der noget mere sølle end en midaldrende kvinde, der ikke kan
beherske sig?
Ja, en midaldrende kvinde, der kan beherske sig …
En kvinde bryder op fra sin materielt velpolstrede tilværelse med
mand og teenagebørn og flytter ind hos en veninde. Romanen følger
hende det første skelsættende år efter skilsmissen. Hun vælger sin
egen vej i krisen, i lysten til livet, hun vælger at følges med sin
veninde, mor, nabo og datter, og sammen med dem, båret af dem, at
smide hammen og vakle, løbe, flyve som en begyndelse til noget nyt.

Værelse samlet af kvinder er en barsk og humoristisk, vild og frisættende sorg- og kriseroman, der
udfordrer vores forestillinger om den midaldrende kvinde.

KATRINE GRÜNFELD, f. 1968, debuterede 2008. Hun har udgivet
i alt fem romaner, senest Stormskader, 2015. Hendes nye
roman, Værelse samlet af kvinder udkom i marts 2021.
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SPØRGSMÅL TIL ROMANEN:
1) Prøv at genlæse åbningsscenen, hvilken stemning bliver der skabt?
2) Hvilket liv forlader hovedpersonen – og hvilket liv træder hun ind i?
3) Hvordan oplever hovedpersonen at skulle begynde forfra med Ikea-møbler, piskeris og
køkkengrej?
4) Hvorfor er Thomas Helmigs sang ”Nu hvor du har brændt mig af” så ulidelig at lytte til?
5) Hvad er det hovedpersonen søger, når titlen spiller på en reference til forfatteren
Virginia Woolfs feministiske parole ”Sit eget værelse”?
6) Prøv at læse teksten op fra side 50 – 52. Hvad tænker du/I om morens replikker til
hovedpersonen, og hvad mener hun med, at ”Alle har fortjent at blive skilt, skilsmisse
slanker, man bliver klogere af at blive skilt (…).”
7) ”Børnene bevæger sig på hjerteplan”, står der på side 17 og senere på side 24, står der
”lejligheden stinker af sure børn”. På hvilke måder reagerer teenagebørnene?
8) Og hvordan knytter skyld, sorg og skam sig til deres reaktioner?
9) Hvordan karakteriserer M. stemningen i hovedpersonens nye lejlighed – og hvad er det
for et hus, som datteren har lavet i Sims?
10)Hvordan vil du/I beskrive forholdet til M.? Og til romanens andre kvindelige figurer?
11)Hvilke følelser opstår i hovedpersonen, da hun træder ind i det hjem, som hun har
forladt?
12)På hvilken måde forholder hovedpersonen og M sig til deres krop efter menopausen,
som fx på side 56, hvor der står ”deres latter over kødets nedbrydning løber ned ad de
bare hvide fliser.”?
13)Hvilken rolle spiller festen, humor og rusen?
14)Hvilke faser oplever hovedpersonen ved sin rejse i slutningen af romanen?
15)Er en skilsmisse næsten værre end et dødsfald, som moren siger?
16)Hvordan synes du/I romanens form forholder sig til bogens indhold?
17)Synes du/I, at romanen udfordrer forestillingerne om den midaldrende kvinde? Og
hvilke forestillinger har I om kvinder i den alder?
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18)Bogen er ”tilegnet kvinderne i mit liv, min datter allermest” – efter at have læst og
diskuteret bogen, hvad tænker du/I om tilegnelsen?
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
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