
Spørgsmål & diskussionsemner 

• Hvilken mening tilskriver du bogens titel, “Byen 
og havet”? 

• Hvordan vil du beskrive venskabet mellem for-
tælleren og Arvid? 

• Romanen skildrer fortællerens studietid i 
1980’ernes Aarhus. Er der elementer, du kan 
genkende fra din egen studietid? 

• Arvid studerer arkitektur. Hvorfor har han valgt 
netop det? 

• Hvorfor foretrækker Arvid at bo og sove på sin 
båd? 

• Hvis du skulle beskrive 80’erne med tre ting, 
ligesom fortælleren gør overfor sin datter, hvil-
ke ting skulle det så være? 

• Vi lærer meget om Jenny gennem de breve, 
som hun har gemt. Hvor meget af det vi lærer, 
kan vi stole på? Og hvad mangler der blandt 
disse breve? 

• Geologi og videnskab generelt spiller en stor 
rolle i bogen. Vidste du noget om geologi i for-
vejen? Har du lært noget nyt? 

• Fortællingen skifter ofte mellem nutiden, 80’-
erne og glimtvis 60’erne gennem Jennys breve. 
Kan du udpege nogle paralleller mellem tids-
linjerne? 

• Hvorfor tror du, at Annette ikke har fortalt Las-
se om hans far? 

• Kan du forstå Elsebeths beslutning om at sen-
de Arvid på børnehjem? 
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Mød forfatteren 

Hvad skriver du på for tiden? 

Jeg skriver på en historie om tiden fra 1990 og 

frem til i dag. Hovedpersonen er en kvindelig 

geograf, der som ung befinder sig i Berlin, og 

som med sit fag har et særligt blik på perioden. 

Men jeg har haft svært ved at komme i gang, og 

jeg ved ikke, om jeg kommer til at droppe den. 

Hvad er den næste bog, du skal læse? 

For tiden læser jeg ”Krigslys” af Michael 

Ondaatje. Nogle gange skriver jeg titler ned, 

men lige nu er listen tom. 

Hvad har været den største bogbegivenhed for 

dig i det forløbne år/Hvad ser du frem til af bog-

begivenheder i år? 

Sommerens LiteratureXchange i Aarhus, som 

havde et spændende program, som jeg des-

værre forsømte. Det må jeg indhente næste år. 

Hvad er din bedste læsestund? 

I forårssolen i haven. Og om aftenen, når der er 

fred. 

Hvor skriver du bedst? 

Derhjemme mellem kl. 10 og 11 om formidda-

gen. Så kan indfaldene stå i kø. 

Hvad er et fun fact om dig, som læserne ikke 

ved? 

Jeg går tit rundt og nynner en melodi. Ofte er 

det kendingsmelodien til Olsen-banden. 
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