
Diskussionsoplæg til Dy Plambeck: Til min søster 

 

Bogen begynder med at Aya føder Nola. Hvilken betydning har fødslen, oplevelsen af at 

føde og det at blive mor for Aya og dermed for historien?  

 

Aya er hele vejen igennem bogens jeg-fortæller. Er hun en troværdig fortæller? Hvordan 

vil I karakterisere Aya?  

 

Forholdet mellem de to søstre er meget tæt, og de forbliver tætte selvom deres livsforløb 

bliver meget forskellige og deres forhold alligevel ændrer sig fra at de ofte sover tæt sammen i 

samme smalle seng til at Aya ikke vil have Andrea med til fødslen. Undervejs dukker også 

Anna Michelsen op som en slags tredje søster (s. 195: ”Jo flere af Annas breve og digte, jeg 

læste, jo mere kom jeg til at holde af hende. Der var en genkendelighed i brevene… Hun blev 

en veninde, jeg aldrig havde mødt, men alligevel kendte, søster, der både kunne være en 

lillesøster og en storesøster, jeg var fuld af ømhed og omsorg for hende og irritation over 

hende.”), og hendes historie kommer til at optage begge søstre. Hun spiller en vigtig rolle for 

dem personligt på hver sin måde men også for deres forhold, se f.eks. s. 234: ”Det slog mig, 

at vi så hinanden i øjnene gennem Anna. Hendes blik var mellem os. Det var som om vi 

gennem Anna kunne sige noget til hinanden, som vi ikke før havde haft ord for.” Hvilken 

betydning har Anna for Aya og Andrea, deres forhold og dermed for historien?  

 

Fortællestrukturen er med til at beskrive relationen mellem søstrene. I starten omtaler Aya 

søsteren Andrea som ”hende” og i sidste del af bogen bliver Andrea til et ”du”. Hvad tror I at 

dette skift betyder? Hvordan påvirker det oplevelsen af den historie, der bliver 

fortalt? 

 

For begge søstre er forholdet til mænd afgørende for deres liv, men også litteraturen spiller en 

stor rolle for dem begge og har stor indflydelse på deres liv. Hvad betyder søstrenes 

forskellige livsforløb for deres forhold til mænd og litteratur? Hvilke roller spiller de 

to faktorer i hver af søstrenes liv?  

 

Sproget er meget sanseligt, udpenslende, gør brug af nogle vilde metaforer og gør desuden 

flere steder naturen kønsspecifik? F.eks. s. 42: ”Jeg stak hånden ind mellem benene og 

mærkede efter. Mellemkødet var opsvulmet. Jeg så det i spejlet på badeværelset. Det lignede 

et krater, en abe, der vendte sin opsvulmede røde røv til…” S.117: ”I Amazonas, i de indfødtes 

mytologi, er skoven et væsen, der både er kvinde, mor, et begærsobjekt og et offer for vold.”  

S. 123: ”Næste morgen hang solen som en mands kønspung neden under skyerne og skabte 

et blåhvidt skær over skoven.” Hvad synes I om sproget? Hvad betyder sproget for 

læseoplevelsen?   

 

Et af de store temaer i bogen er familierelationer, det er allerede anslået i titlen ”Til min 

søster”. Hvordan synes I at bogen forholder sig til det tema? Hvilken rolle spiller 

f.eks. Arthur og Iben for de to søstre? Hvilken betydning tror I, at forfatteren lægger 

i titlen?   

 

Et andet af de store temaer er kønsroller og forholdet mellem mænd og kvinder. Hvordan 

synes I at bogen behandler det tema? Hvilken rolle spiller mændene f.eks., især 

Christian og Mark, i denne roman? Kønsrolletemaet leder også meget direkte over i de 

mange typer af vold og overgreb, der bliver beskrevet i bogen, f.eks. bliver volden mod 

Andrea beskrevet mange steder men også Ayas voldelige fantasier om Mark fylder meget. 

Hvilken rolle spiller de i fortællingen? Og hvilken betydning har det for behandlingen 

af kønsrolletemaet? Hvordan tror I at det ville virke hvis det var et mandligt 

fortæller-jeg, der havde de voldsomme fantasier om vold mod en kvinde? Ville det 

gøre en forskel for jer? Tror I at det havde ændret på modtagelsen af bogen i den 

brede offentlighed? 

 

Hvad tror I har været formålet med at skrive bogen? 

 

Minder bogen jer om andet, I har læst?  

 



Hvad synes I om bogen? Vil I anbefale den til andre? Får I lyst til at læse mere af 

samme forfatter? 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:  

• 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:-)  
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