
Diskussionsoplæg Carsten Müller Nielsen: de døde fylder dagene med en smag af 

mønter 

 

 

Romanen er bygget op af en fragmenteret struktur bestående af korte kapitler og krydsklip i 

tid og sted. Hvad betyder strukturen og formen for fortællingen og for oplevelsen af 

den? 

Rammen om fortællingen er soldaten Olegs samtale med den prostituerede og udspiller sig 

over en enkelt nat. I løbet af denne nat kommer vi vidt omkring i forhold til tid og sted. Alt er 

fortalt af en alvidende fortæller, der har adgang til både mennesker og dyrs indre og kan 

skildre, hvordan ulykken har påvirket dem. Hvordan adskiller Olegs kapitler sig fra de 

kapitler, der har dyrene i fokus? Hvilken rolle spiller dyrene og naturen i bogen? 

Hvilken rolle spiller Oleg for historien? Hvilken rolle spiller den prostituerede for 

historien? Hvordan udvikler deres relation sig igennem bogen? 

 

Sproget er præcist og dvæler ved detaljer og sansninger. Strukturen gør at de enkelte 

sætninger og sansninger kommer til at stå stærkt. Samtidig kan der læses en masse symboler 

ind i teksten, f.eks. i den store hanbjørn, der vågner i starten (s. 29) dør til sidst (s. 173). 

Hvad synes I om sproget i bogen? Hvad betyder sproget for læseoplevelsen? 

 

Romanen består af en række spor, bl.a. disse: 

*Ulykken på Tjernobyl 

*Oprydningsarbejdet (der hænger nøje sammen med soldatens historie) 

*Soldaten i nutiden, Estland 

*Soldaten i fortiden 

*Soldatens mormor 

*Naturen generelt og naturen og dyrelivet omkring katastrofeområdet 

*Den prostituerede og hendes historie 

Hvilke passager eller spor i romanen har gjort mest indtryk på jer? Er der passager, I 

synes kunne undværes?  

 

Hvad synes I om slutningen? 

Hvilke temaer finder I i bogen? 

 

Minder bogen jer om andet, I har læst? 

 

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

læsekredse? 

 

 

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:  

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


• 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.  

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

