
Ungeenheden holder til på femte sal. Her møder 
vi Lasse, Marie, Waheed, Sara, Hector og den 
navnløse fortæller. De har alle fået tildelt ophold 
efter en paragraf i Serviceloven og bor nu i det 
tidligere plejehjem, der udgør bostedet. Over en 
lang, varm sommer følger vi de små rutiner og 
store katastrofer, der tegner de unges hverdag 
med hinanden, personalet og det psykiatriske sy-
stem. Alt imens de øver sig i at leve et almindeligt 
liv: at koge en suppe, at sove om natten, at undgå 
at dø for egen hånd. 

UNGEENHEDEN er en undersøgelse og en kritik 
og et smukt fortalt indblik i et ømt og ustabilt 
fællesskab.
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Fine Gråbøl (f. 1992) debuterer 
med UNGEENHEDEN. Hun er en 
del af skriftkollektivet BMS, som i 

fællesskab har udgivet digtsamlingen 
KNOGLEMARV LAVENDEL (2018). 

“Vi går ind og ud af hinandens værel-
ser på skift, åbner dørene og lægger 
os i en sovesofa, ser tv eller lægger 
puslespil, vi vander planter og bager 
boller, vi læner os op ad væggene 
som for at synliggøre en berøring, 
vi åbner en pakke cigaretter med 
samme urolige lethed, vi ser på hin-
andens oppustede maver og blinker 
hemmeligt. Vi trapper op i medicin 
og ned i medicin og ud af medicin og 
gør det hele forfra, vi spiser oxapax 
og griner af psykiaterne, vi prøver 
at dø på forskellige måder mens livet 
og boligen og systemet fastholder os 
her, vi græder sjældent, vi drikker øl 
på terrassen om fredagen, vi hører 
de gamle syges yndlingsmusik fra 
stueetagen.”
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FINE GRÅBØL for romanen UNGEENHEDEN

“Fnuglet debut … Det er den poetiske og  
usentimentale tone, som gør Fine Gråbøls debut til 
en læseoplevelse, et sindslidelsens skatkammer.”

– information

”En stærk debut om at stå svagt i samfundet,  
men dog at stå sammen. ”

– politiken

”En utrolig rørende og gribende bog …  
Så sikker, tydelig, vibrerende,  

chiffon- og cigaretagtig.”
– olga ravn

”En af de fineste og mest sårbare  
danske romaner, jeg længe har læst.”  

– elle


