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KORT OM HONEY MOON

Honey Moon er en debutdigtsamling af den Forfatterskole-uddanne-
de digter Sebastian Nathan (f. 1996). Digtsamlingen kredser om et 
break-up, en ung forelskelse og en særlig sorg, som hele tiden bærer 
kærligheden og skønheden i sig. Bogen har fået fantastiske anmel-
delser, og Sebastian Nathan har modtaget den fornemme debutant-
pris, Bodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat, samt været 
nomineret til flere andre litterære priser.

1. Når det gælder digtsamlinger, kan det indimellem være svært at 
tale om et decideret handlingsforløb. Hvad synes I, at bogen handler 
om? Og hvilke temaer er på spil, som I ser det?

2. Hvordan vil I karakterisere jeget i bogen? Hvad optager ham, hvad 
laver han, og sker der en udvikling med ham undervejs?

3. På nogle måder er der en ensom stemning i bogen. Kan I finde ek-
sempler på det? Og på andre måder er det også en bog, hvor jeget er 
omgivet af en hel masse ting: højhusene, himlen, gæssene der skræp-
per i solnedgangen, drengene der kører ræs rundt om hospitalet. 
Hvordan synes I, balancen mellem ensomhed og fællesskab folder 
sig ud i bogen?

4. I en artikel i Dagbladet Information op til udgivelsen blev Seba-
stian Nathan bedt om at skrive et litterært manifest om, hvad han 
mener, at litteraturen kan bidrage med i verden. Her skrev han bl.a. 
sætningen, ”En forelskelse er en drøm om en anden verden”. Hvad 
tænker I om det udsagn – også i forhold til digtsamlingen?

5. Udvælg en passage, som var din yndlings – læs den op for hinan-
den, og begrund gerne jeres valg.

6. Mange mennesker har en oplevelse af, at digte kan være svære at 
læse. Synes I, digtene i bogen er skrevet på en svær eller let måde? 
Hvad gør det ved læseoplevelsen? 

7. Jeget i bogen har kærestesorger. Der er længsel, men samtidig er 
der også en stor taknemmelighed over det, der har været. Man kan 
måske tale om en særlig hengivelse. På forlaget er vi især glade for 
de nedenstående linjer, som står på side 8: ”på en måde handlede det 
ikke om mig/ lykken var noget vi gav til hinanden/ er det ikke dejligt 
at tænke på”. Hvad tænker I om de linjer? Synes I, de fortæller noget 
om, hvad kærlighed er, og hvad lykke er?
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8. Flere steder i digtsamlingen optræder der citater fra popsange og 
popkultur, lige fra Medina til Mø og Lana Del Rey. Man kan sige, at 
digtene har noget af popsangens lethed over sig. I lighed med pop-
sange tør digtene godt at beskæftige sig med det banale. Hvad synes 
I om citaterne fra popsangene? Synes I, de bidrager med noget til 
digtene – og i givet fald hvad?

9. Litteraturkritikeren Lars Bukdahl skrev i sin meget rosende anmel-
delse af bogen i Weekendavisen: ”Hvad er det for trolddomskunst?!” 
Det er, som om han ikke kunne forstå, hvordan digtene på samme tid 
kunne være så enkle og så gode. Synes I, at der er – eller bør være 
– en modsætning mellem det enkle og det gode? Synes I, som Lars 
Bukdahl, også at der er noget trolddomsagtigt over digtene og deres 
verden? 

10. Hvad vil I tage med jer fra digtsamlingen ud i livet og verden, ud 
i jeres eget liv? Og hvis I skulle anbefale bogen til venner, familie 
eller bekendte – hvad ville I så fremhæve? 
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