
Diskussionsoplæg til Kristian Bang Foss: Frank vender hjem 

 

Romanen er i 6 dele. I to af delene får vi præsenteret Frank og hans forældre og Thea og 

hendes familie. Derudover er der en del om forholdet mellem Frank og Thea. 4. del er 

vendepunktet, Sankthans i Skagen, hvor Frank stikker til havs. De to sidste dele fokuserer på, 

hvad der er sket for Frank, mens han har været væk og på hans hjemkomst. Strukturen er en 

klassisk og forudsigelig hjemme-ude-hjemme-struktur, hvor Frank efter megen modgang 

endelig finder sig selv. Hvad synes I om strukturen? Er den velegnet til at fortælle denne 
historie? Er historien troværdigt skruet sammen?  

 

Romanen har mange humoristiske beskrivelser af alle karaktererne. F.eks. bliver Tage skildret 

således på s. 12: ”Han akkompagnerede sin klimprende og brægende udgave af Hound Dog 

med en konvulsivisk dans og mimik, hvor han spilede øjnene op og rakte tungen helt ud af 

munden…”  På s. 97 står Hr. Holmberg for skud: ”Hr. Holmberg kom igennem resten af 

badesæsonen uden at finde sin kikkert og uden at lave skandale.”  På s. 121 får en bi-

karakter disse ord med på vejen: ”Den tredje gæst var skilt og kom alene, hans navn var Karl 

Rosengren, og han blev anset for et ledelsesmæssigt orakel. Hans talent var at forlade sin post 

på det helt rigtige tidspunkt med stor bonus. Det rigtige tidspunkt var, når han havde lavet 

nok ravage, men inden de negative konsekvenser begyndte at blive tydelige.”  Hvad synes I 

helt generelt om personskildringerne? Er personerne endimensionelle, mangefacetterede, 

troværdigt eller ikke troværdigt skildrede?  

 

Personskildringerne hænger generelt tæt sammen med skildringer af de forskellige klasser og 

politiske ståsteder, idet mange af personerne også karakteriseres i kraft af deres politiske 

observans. F.eks. står der om André på s. 319: ”De sorte havde også altid ment det samme, 

men fordi arbejderklassen havde svigtet, når det gjaldt den internationale solidaritet, havde 

højrefløjen i modsætning til venstrefløjen vind i sejlene. Det gjorde ham til en taber, det kunne 

han godt se, men en taber, der havde ret.” Hvad mener I om skildringen af klassesamfundet? 

Synes I at forfatterens egne holdninger eller klassetilhørsforhold træder frem i bogen? Er 
miljøbeskrivelserne i de forskellige klasser realistiske og genkendelige?  

 

Frank kæmper næsten hele bogen igennem med en følelse af mindreværd, ikke kun i forhold 

til Theas familie men helt generelt. Alligevel formår han at blive mønsterbryder og distancere 

sig fra sin fattige opvækst. Disse linjer på s. 161 opsummerer det meget godt: ”Han fortalte 

om følelsen af at være forkert, af ikke at høre til. Af ikke at have en naturlig plads i verden, af 

at alt var forkert ved en, fra de mindste tanker i ens tilstedeværelse i den situation, man nu 

var i. Thea kendte godt følelsen. –Men hos mig er den der hele tiden, sagde Frank. I alt hvad 

jeg laver. Jeg føler mig som en blind passager, en løgner.” Hvordan vil I karakterisere Frank? 

Synes I at han er troværdigt skildret? Hvad tænker I om de valg, han gør undervejs? F.eks. at 

forsvinde ved Sankthans frokosten på s. 154. 

 

Da Frank og hans mor rydder op i kælderrummet efter Tages død, finder de en stor mængde 

mønter, som Tage har samlet sammen, da han spillede på Strøget. Hvorfor tror I aldrig at 

Tage har brugt af de penge? Hvorfor tror I, at han aldrig har fortalt Frank og moderen om 
pengene?  

 

Det er tydeligt, at det er modsætninger, der mødes, da Frank og Thea mødes og forelsker sig i 

hinanden. S. 47: ”Da han hørte at hun var datter af Ingelise Holmberg, hende den rige 

levedame fra Ingelises Have på DR, gav det mening for ham, at han fra begyndelsen havde 

følt, hun tilhørte et andet element end ham: Han var en fisk nede i vandet, mens hun stod 

oppe på landjorden i solen.” S. 99: ”Frank var så langt fra den holmbergske facon, som man 

kunne være… Der var ingen selvfølgelighed i hans væremåde, og det tiltalte Thea. Hun 

forbandt Frank med noget autentisk… Der var noget diplomatisk og beregnende over hendes 

familie, som Frank ikke havde… Frank var Theas andet frigørelsesforsøg…” Er deres forhold 
troværdigt skildret? Kan I se paralleller til forholdet mellem Ingelise og André?  

 

I forlængelse af det, hvordan vil I karakterisere Thea? Hvorfor tror I, at hun har så svært ved 

at tro på Franks historie?  

 

 

 



Frank og Theas forældre spiller en væsentlig rolle i fortællingen. Hvordan har Ellen og Tage 

samt Ingelise og André indflydelse på, hvordan Frank og Thea er som mennesker? Og hvilken 
rolle kommer Ellen, Ingelise og André til at spille i sagen om Franks forsvinden?  

 

Hvad mener I om det sidste kapitel, hvor Frank har fået et godt og stabilt job, har fuldendt sin 

mors ide om en klasserejse og nu deltager ubesværet og naturligt i sommerfrokosten i 

Skagen? Er det en troværdig slutning? Er det det, I anser for at være den ”rigtige” slutning, 

eller hvordan ville den ”rigtige” slutning se ud i jeres øjne?  

 

Synes I om bogen? Vil I anbefale den til andre? Vil I anbefale den til andre læsekredse? Minder 

den om andet, 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.  

 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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