
Diskussionsoplæg: ”Af den anden verden” af Svend Åge Madsen 

 

Forslag til spørgsmål/diskussionsemner: 

 

 Hvad synes I om bogen?  

 

 Hvad synes I om sproget?  

 

 Hvad betyder sproget for historien?  

o At de genopfinder sproget 

o De meget forskellige stilarter, fortællestemmer og stemninger, der er i de 

forskellige kapitler  

o At kapitlerne hedder Slæt (oprindelig betydning fra Den Danske Ordbog: ”det at 

slå græs til fx grøntfoder eller hø; (hø)høst eller som islæt: ”af i, og slæt, afledt 

af slå, ordret 'hvad der slås ind i'”. Betydning: ”noget der indgår som en mindre, 

men ofte karakteristisk eller vigtig del af noget andet ofte om sprog, 

nationalitet, køn eller religion” eller ” HÅNDARBEJDE det system af tråde i et stof 

der er vævet på tværs af stoffets længderetning, vinkelret på trenden”) 

o De fremmedartede navne på mennesker og ting 

 

 Hvad synes I om strukturen?  

o Inddelingen i slæt 

o Tidsangivelserne delt ind i  

o De mange gentagelser af gruppens historie efter at de har reddet sig i land 

 

 Hvilken rolle spiller hukommelsen - eller manglen på samme – for fortællingen?  

 

 Tror I, at det er tilsigtet at bogen er inddelt i præcis 24 slæt?  

o Hvis ja, hvorfor tror I så, at tallet er 24?  

 

 Er der passager, I synes er mere vigtige/interessante end andre?  

o Hvorfor er netop de vigtige?  

 

 Romanen har klare paralleller til Bibelen.  

o Hvor eller hvordan synes I at det kommer til udtryk?  

o Finder I paralleller/ligheder med eller referencer til andre værker?  

 

 Synes I at historien hænger sammen?  

o Hvis ja, hvorfor? 

o Hvis nej, hvorfor ikke?  

 

 Hvad tror I, at Svend Åge Madsen vil/vil fortælle med sin roman?  

 

 Hvilke temaer finder I i bogen?  

 

 Kunne I lide bogen?  

 

 Vil I anbefale den til andre?  

 

 Minder den om noget andet, I har læst?  
 

Desuden har romanen et symbolsk lag, der med fordel kan diskuteres.  

 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?entry_id=11022725&def_id=&query=isl%C3%A6t
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?entry_id=11047883&def_id=&query=isl%C3%A6t
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?entry_id=11047901&def_id=&query=isl%C3%A6t


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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