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Norske Bjørn Esben Almaas (f. 1975) debuterede i 2001 i Norge med 
den kritikerroste novellesamling Costa del Sol. Han har siden skrevet 
romanerne Katzenjammer (2003) og Sov eller snakk om kjærlighet 
(2009). Han har også lavet kortfilm og skrevet filmmanuskripter.  
Den gode ven er Almaas’ fjerde bog.

“Almaas har skrevet en behersket og dybt 
medrivende roman om et barns miserable 
vilkår …”

 (Motivering fra Nordisk Råds Litteraturpris 2020)

Bjørn Esben Almaas

Den gode ven
Min kone sætter bilen i gear og spørger, hvorfor jeg lyver om, hvor vi 
bor. Hvem var han? siger hun og bakker ud af parkeringspladsen. Bare 
kør, siger jeg.

Den gode ven er en roman, hvor vi i løbet af et par efterårsmåneder i 
1987 følger en 11-årig dreng. Anden del af historien foregår i 2013, hvor 
hovedpersonen er blevet gift og er blevet far til to sønner.

Fra august til november 1987 sker der noget med drengen. Han bliver 
mobbet af klassekammeraterne, men der sker også noget andet i disse 
måneder. Han bliver undvigende og stille. Han vil ikke længere gå til 
spejder eller i skole. Han gør alt for at undgå at forlade hjemmet og 
spiller ofte syg. Hvad skete der egentlig?

Vi møder den voksne mand, da hans hverdag og familieliv truer med at 
glide væk fra ham. Hvordan ser man på sine børn, når man selv bærer 
på en særlig indsigt i barndommens sårbarhed?
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Spørgsmål til læsegruppe

1)  Da hovedpersonen møder Mut i 2013, lyver han om, hvor han bor, og at han må 

af sted (s. 11-12). På samme måde håber han på ikke at møde Mut i skolen i 1987 

(s. 78-79). Hvorfor vil han ikke mødes med Mut?

2)  Mens 2013-handlingen bevæger sig fremad i tid, bevæger 1987-handlingen 

sig baglæns. Hvorfor mon Bjørn Esben Almaas har valgt at skrive bogen 

sådan? Hvad betød det for jeres læseoplevelse, at I fik 1987-historien i omvendt 

rækkefølge?

3)  ”Jeg elsker min skole. Eller, jeg har altid elsket min skole,” tænker hovedpersonen 

i 1987 (s. 17). Hvad er forskellen på de to sætninger?

4)  I kapitlet fra 26. november 1987, hvor hovedpersonen bliver hjemme og pjækker 

fra skole, står der om Edmund: ”Jeg tror måske, at han kan lide mig, at han 

gerne vil have, at jeg har de godt.” (s. 89). Hvad betyder det for et afsnit som 

dette, at historien er fortalt baglæns?

5)  Prøv at se på dialogen allerøverst på s. 127, hvor hovedpersonen og hans far taler 

sammen, fra ”Hvor er kalenderne?” til ”Du skal ikke græde.” Hvem siger hvad? 

Hvilke muligheder giver det forfatteren, at han ikke bruger citationstegn?

6)  Hvad er hovedpersonens forhold til sin lillebror, Martin? Hvorfor leger de næsten 

aldrig sammen længere? Se evt. på s. 81.

7)  I 2013-kapitlet ”Jeg er ingenting” skal hovedpersonen i forlystelsespark med sine 

børn. Han lyver om, at der var udsolgt og kører igen. Hvorfor?

8)  Hovedpersonen husker, hvordan han en sommer snorklede, og hans far ville have 

ham til at holde en pause. Da han alligevel snorklede videre, sagde faren: ”Så 

må du selv passe på [...] Så er det på eget ansvar.” (s. 19). Hvad fortæller Den 

gode ven om det at have ansvar? Hvilket ansvar lægger de voksne i bogen på 

børnene?

9)  Hovedpersonen husker, hvordan Leon ville hænge ham og hans jævnaldrene, 

da de var små. ”Jeg forstår ikke, hvordan han kunne gøre det,” tænker 

hovedpersonen. Hvad fortæller Den gode ven om, hvorfor mennesker gør onde 

ting?

10)  Når I ser tilbage på bogen efter endt læsning, hvad er det så egentlig, der får 

hovedpersonen til at begynde at pjække? Hvad er forskellen for hovedpersonen 

på den sædvanlige mobning og så oplevelserne med Mut?
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Anbefalinger til andre romaner,  
der egner sig til læsegrupper

Vi anbefaler også disse romaner  

til din læsegruppe.

Tryk på linket under forsiderne,  

og læs mere. 

Her finder du også 

læsegruppematerialet til  

de pågældende titler. 

God læselyst!
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