
Diskussionsoplæg til Stine Askov: Katalog over katastrofer 

 

På s. 11 får vi at vide at Helles forældre Bengt og Lizzie er skilt og at Helle bor hos Bengt. ”Hun kan ikke 
spørge ham, hvorfor hun skal bo hos ham. Lizzie har fjernsyn.”  

• Hvad tror I Helle synes om at det er blevet, som det er blevet?  

• Hvis hun havde ønsket det anderledes, hvorfor tror I så ikke at hun siger det?  

 

Om Helles forhold til Lizzie står der bla. på s. 13: Lizzie sender et postkort med planen for weekenden, ugen 

inden Helle skal besøge hende… Helle minder hende ikke om, at hun er fjorten, at hun er for stor til kjolen 
og seværdighederne. Lizzie ser hende ikke til daglig og glemmer, at hun vokser.”  

På s. 17: ”Lizzie er som en prinsesse eller en ballerina, når hun går op ad en havegang. Det lyse hår bølger 
om hovedet, læbestiften er lyserød, og hendes hæle klikker på fliserne. Det gør ondt i brystet at se hende.” 
På s. 20: ”Hun kan se uforstyrret på Lizzie i bilen, hun sidder med ryggen til. Helle kan ikke få nok af det.”  

• Hvilken rolle spiller Lizzie i Helles liv? 

• Hvordan har Helle det med sin mor?  

• Hvad er det for en smerte i brystet, Lizzie fremkalder hos Helle?  

 

Helle kalder ikke sine forældre mor og far men deres navne. Hvad mener I om det, hvad tror I, der ligger i 
det?  

 

Om Lizzie og Bengt hører man dette på s. 11: ”Han mødte Lizzie i Studentercafeen. Hun studerede, det 

troede hun også Bengt gjorde. Han spillede harmonika på det lille podie. Det er svært at forestille sig ham i 
København og ikke i Skibstrup. Han er natur, som må bo i natur.”  

• Hvad fortæller det om Bengt som menneske?  

 

I det hele taget er det to forskellige verdner hos Bengt og Lizzie s. 19: ”Hos Lizzie er alle kopperne ens og 
står på en underkop. Hos Helle og Bengt er de i alle farver og skårede.”  

På s. 20: ”Lizzie rækker hende en slikpose… Helle vil ikke hugge det i sig, som hun gjorde, da hun var lille. 

Hun tager et stykke og nipper små bidder af det. Det kræver al hendes viljestyrke. – Vi siger ikke noget til 
Bengt. – Slik er gift, det siger han. – Det er jo lørdag, siger Lizzie.” 

• Hvordan er det for Helle at være hos Lizzie? 

• Hvordan er Lizzie?  

• Hvad mener hun om Bengts måde at leve på og den indflydelse det har på Helle?  

 

En af følgerne af Bengts måde at opdrage Helle på er, at Helle er konstant på vagt, hvilket f.eks. ytrer sig på 
s. 52, hvor de er hjemme hos Tommy: ”Helle passer på ikke at hygge sig og lade munden løbe.”  

S. 65: ”Man skal passe på hos Lizzie, man kommer hurtigt til at slappe af, Helle glemmer at være på vagt.”  

• Hvad kan faren være ved at hygge sig, snakke og ikke være på vagt?  

• Hvad gør det ved et menneske at have det sådan, aldrig at kunne slappe af?  

 

I starten af bogen er Tommy Helles bedste ven. Men han er også vidt forskellig fra Helle, hvilket de 

nedenstående passager tydeligt viser. F.eks. står der på s. 26: ”Helle har lovet Tommys mor, at hun ikke vil 

skræmme ham, han kan ikke tåle det. Bengt må flå de rødspætter, han sælger til Balle, Tommys far. –Alle i 
den familie er sarte, siger Bengt. I Helles og Bengts familie skubber de bare skindet til side og piller benene 
ud, når de støder på dem, de er ikke sarte.”  

Helle hjælper Tommy på s. 29, hvor han bliver holdt fast af en anden dreng: ”Han skubber Tommy fra sig. 

Hun ranker sig, da hun går forbi. Tommy småløber, han er rød i ansigtet. Han kan vel ikke gøre for, at han 
er en svækling, han har kun Balle til far.”  

På s. 33: ”Hjemme ved Tommy skal man smage på maden. Det er Bengt ligeglad med, ingen sulter sig selv.” 
S. 34: ”Tommy havde aldrig klaret at se krabben i gryden. Han græder for det mindste.”  

S. 34: ”Hvis man ser hende og Tommy ved siden af hinanden, er det ikke til at vide at de er samme art. De 

kommer fra to forskellige riger, som dyreriget og planteriget. Han er tegnet med en blød sort pensel, hun er 
hugget ud af en sten. Han er lille og blød, hun er høj og spids. Hun er altid forrevet med sorte negle og 
striber af skidt på halsen. Tommy er ren. Hun har aldrig haft en bamse, hun har Tommy”  

• Hvordan er forholdet mellem Helle og Tommy?  

• Hvad er styrkerne og svaghederne ved de to måder at opdrage børn på?  

 

I løbet af bogen ændrer forholdet mellem Tommy og Helle sig. F.eks. står der på s. 53: ”Hun har altid ejet 
Tommy, haft ham ved sin side, som en hund. Nu er det fodbold det hele.” 



Det hele bliver værre af at Tommy forelsker sig i Mette, mens hun forelsker sig i Tommy. På s. 140: ”Hvad 
fanden er det for en sult? Hun kender den ikke… En hul, buldrende følelse af at hun må og skal spise ham.” 

På s. 141: ”- Er du forelsket i Mette? – Hvad ved du om det? …- Jeg kan godt lide hende. – Men hun kan jo 
ikke noget. – Det er da ikke det, det kommer an på. – Hvad så? – At hun er flot. Og sød. At hun er sød at 
tale med”  

• Hvad betyder det for Helle at Tommy begynder at fjerne sig fra hende og gå mere op i fodbold og 
drengevenner end at være sammen med hende?  

• Hvorfor tror I at han gør det?  

• Hvad betyder det for Helle at finde ud af, at det ikke er det at være den stærkeste, der gør at man 

er attraktiv?  

• Set i det lys, hvad kommer forholdet til Troels til at betyde for Helle?  

 

I de udvalgte passager om f.eks. Tommys familie og Lizzie er det tydeligt, at Bengt ikke har meget til overs 

for andre menneskers måde at leve på. Dels lever andre mennesker usundt og dels er andre mennesker 
sarte og svage væsner, der hurtigt vil bukke under, hvis katastrofen indtræffer.  

• Hvad mener I om det menneskesyn?  

• Hvor tror I at Bengt har det fra?  

• Hvordan tror I at Bengt er blevet, som han er blevet?  

• Hvor tror I, hans angst for katastrofer stammer fra?  

 

Andre mennesker har det omvendt også svært med Bengts måde at se tingene på. F.eks. fortæller Tommy 

dette til Helle på s. 46: ”Min mor siger, din far er kuleskør. Killingen bider med sine bittesmå tænder.- Ikke 
så skør, altså, siger han, da hun ikke svarer.”  

• Hvordan påvirker det Helle, at andre ser på hendes far som skør?  

• Hvordan tror I at Tommy har det med at høre den slags derhjemme og samtidig være ven med 
Helle?  

 

Da katastrofen indtræffer i form af ulykken i Tjernobyl, reagerer Bengt og Helle på denne måde på s. 258: 

”Han læner sig mod køkkenbordet og trækker vejret dybt, han hoster, så sveden bryder frem. Han tænder 

for radioen, to gange hører de radioavisen. -Jeg stoler ikke på dem, siger han… Hun må på toilettet og lave 
både det ene og det andet… det er ikke skræk og rædsel, der fylder hende, men en ulidelig spænding, som 
at være lille og have fødselsdag.”  

• Hvordan synes I at Bengt tackler katastrofen – ikke bare i starten men helt generelt?  

• Hvordan ser I rollefordelingen mellem Helle og Bengt efterhånden som dagene i isolation går?  
 

Hvad mener I om slutningen, at Helle vender tilbage for at finde sin far? Hvad tror I er hendes motiv til at 
gøre det?  

 

Bengt ser tegn på undergang overalt, også klimamæssigt, f.eks. på s. 45, hvor en masse bier er døde i et 

bistade: ”- Det er et tegn, siger Bengt. – Et tegn? På hvad? – Vent og se. – Arh, siger Balle. – hent nu den 
bajer, inden vi fortaber os i spekulationer. Hvornår er du blevet overtroisk, Bengt? –Det er ikke overtro, det 
er i gang, økosystemerne er overbelastede.” 

• I et større perspektiv, kan Bengts angst for katastrofer så ses som en kommentar til klimadebatten? 

• Kan I genkende noget af angsten for katastrofer fra 80’erne med Barsebäck, den kolde krig og 
andre katastrofescenarier, der fyldte meget i den periode?  

 

Hvad synes I om bogen? Vil I anbefale den til andre? Vil I anbefale den til andre læsekredse? 

 

Minder bogen jer om andre bøger, I har læst?    

 

 

Dette er blot nogle ideer til emner, der kan diskuteres. Listen er bestemt ikke udtømmende og I kan sikkert 

finde mange flere aspekter af bogen at debattere. Men det kan være en måde at komme i gang med 
snakken. Andre generelle tips til at få en god debat i læsekredsen kan findes i folderen Læseklub, der ligger 
på vores hjemmeside: https://www.bibliotekerne.frederikssund.dk/klub  

 

Derudover kan det være interessant at gå ind på forfatterweb og læse deres portræt af forfatteren:  

• Gå ind på vores hjemmeside: https://www.bibliotekerne.frederikssund.dk/  

• Gå ind under fanen ”Ebøger og medier” Her får I en alfabetisk liste frem med de online kilder, vi betaler for 

at have adgang til. Forfatterweb ligger på side 2.  

https://www.bibliotekerne.frederikssund.dk/


• Tryk på ”Se online”  

• Log på med dit cpr-nummer (uden bindestreg) og den 4-cifrede kode, du bruger til at låne med. Husk også 

at vælge Frederikssund som bibliotek.  

• Find din forfatter, enten ved at søge vedkommende frem i søgefeltet eller få en alfabetisk liste frem under 

fanebladet ”voksne”  

 

Det kan ligeledes være interessant at gå ind og se DR Romanklubbens onlinedebat om bogen: 
https://litteratursiden.dk/ I finder debatten nederst på siden under anmeldelsen af bogen.  

 

Endelig kan det også være nyttigt at se, hvad anmelderne har ment om bogen. Find anmeldelserne her:  

• Gå ind på vores hjemmeside: https://www.bibliotekerne.frederikssund.dk/  

• Log ind ved at klikke på det røde ”Log ind” øverst i højre hjørne  

• Søg bogen frem i søgefeltet øverst i billedet, over den grønne bjælke  

• Klik på titlen, når du har fundet den rigtige bog frem. Vær opmærksom på at det er bogudgaven, I klikker 

jer ind på, nogle af dem vil også findes på lydbog ol.  

• Under ”Se alle eksemplarer” og ”Detaljer om materialet” ligger ”Anmeldelser”. Disse kan læses direkte ved 

at klikke på de tilhørende links – men kræver at man er logget ind. Derfor er det en god ide at starte med:-)  

 

God fornøjelse:-) 

https://www.bibliotekerne.frederikssund.dk/

