
Diskussionsoplæg: Bådens navn af Kim Fupz Aakeson 

Forslag til spørgsmål/diskussionsemner: 

 Hvilke temaer eller emner er der i bogen?  

 Kønsroller: 

o Susse og Mugges forhold 

o Susses forhold til Henrik 

 Kvindeliv: 

o Moderrollen: Susses forhold til datteren Ditte 

o Susses profession 

o Susses seksuelle fantasier 

o Hvilke forventninger har Susse til livet som ung?  

 Bliver de indfriet?  

 Tro/overtro: 

o Omdøbningen af en båd,  

o Mødet mellem religioner (kristendommen og islam) 

o Susses forhold til Gud 

 Tilgivelse 

o Kan Susse tilgive sig selv? Hvilken rolle spiller Kevins tidligere svigermor?  

 Relationer: 

o Susse og de indsatte 

o Forholdet til veninderne 

o Susses forhold til Stasi 

o Susses forhold til sine egne forældre 

 Plottet: 

o Ulykke eller mord? 

 Hvad synes I om sproget?  

 Er personerne troværdige? 

 Er historien troværdig? 

 Får bogen jer til at tænke på andre bøger, f.eks. bøger, der ligner?  

 Har historien relevans for jer?  

 Symbolske lag: 



o Fortællingen arbejder i et fængsel 

o Kyllingefarmen 

o Bådens navn: 

 Grace (nåde) 

 Ceto (havmonster/gudinde for store havvæsner) 

 

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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