
 

 

 

 

                  

                       Haderslev Bibliotekerne 

En læsekreds/læseklub er en gruppe mennesker, der læser den samme bog og bag-

efter diskuterer den. 

 

Hvis du gerne vil deltage i en læsekreds, så henvend dig på dit bibliotek. Når der er 

8-10 personer på listen over interesserede, bliver I indkaldt til et møde med det 

formål at få dannet en eller flere læsekredse. 

 

Haderslev Bibliotekerne kan hjælpe læsekredsene med at skaffe bøger hjem i det 

nødvendige antal eksemplarer. Vi hjælper også gerne med at finde anmeldelser til 

bøgerne 

 

En læsekredskasse indeholder 8 eksemplarer af bogen  UDLÅNES KUN SAM-

LET: de enkelte bøger kan ikke lånes separat. 

 

Biblioteket kan være en læsekreds behjælpelig med at at finde et lokale, 

hvor læsekredsen kan mødes, eller man kan vælge at mødes privat. 
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Leonora Christina Skov: Den, der lever stille 

Forfatteren Leonora skriver efter sin mors død histo-

rien om sit liv med moderen og uden moderen. Mo-

deren som aldrig ville acceptere at hendes datter er 

lesbisk 

Sara Omar: Dødevaskeren 

Frmesk er barn i Kurdistan og voksen i Danmark, og 

bogen følger hende begge steder. Uanset geografisk 

placering er fællesnævneren dog, at hun lever et liv i 

undertrykkelse og vold - alene fordi hun er af hun-

køn 
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Læsekredskasser der er på vej: 

Forslag til nye læsekredskasser modtages gerne.  

Send en mail eller aflever dit forslag til personalet. 
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Naja Maria Aidt: Bavian: Novelle 

Noveller om hverdagsmennesker og hverdagssituati-

oner, som langsomt åbner sig og viser sig at være 

ikke så helt så hverdagsagtige endda 

Anthony Doerr; Alt det lys vi ikke ser 

Noveller om hverdagsmennesker og hverdagssituati-

oner, som langsomt åbner sig og viser sig at være 

ikke så helt så hverdagsagtige endda 

Puk Damsgård Andersen: Den sorte kat i mosul:  

En række gribende menneskehistorier fra et land, 

hvor borgerkrig, militser og terrorgrupper siden den 

amerikansk ledede invasion i 2003 og senere Irak-

krigen har sat dagsordenen for millioner af irakere 

Kasper Colling Nielsen. Den danske borgerkrig 

Danmark i fremtiden. I 2018-24 raser borgerkrigen 

med drab, selvtægt, sammenbrud og kaos til følge. 

450 år senere fortæller rigmanden, der ved hjælp af 

stamceller stadig er i live, om sine tanker, tab og op-

levelser til sin talende hund  



Marianne Gade: Den tomme stol 

Historien om det veletablerede ægtepar med adskilli-

ge år sammen og deres midtvejskrise med kærlig-

hed, sidespring og en aldrig bearbejdet ungdomskær-

lighed 

Anna Grue: Italiensvej 

I 1958 kommer en ung italiensk kvinde med et 

spædbarn til København for at skabe sig en tilværel-

se i sin mors hjemland. Men hvorfor er hun nærmest 

på flugt? Og hvad med kærligheden? 

Jens Christian Grøndahl: Jernporten 

En mand ser tilbage på sit liv med kvinder, karriere, 

litteratur og kunst. Han finder sin lærergerning sti-

mulerende og meningsfuld, men alligevel vælger 

han ensomheden og betragterens rolle.  

Julian Fellowes: Belgravia 

Familien Trenchard har en hemmelighed - en hem-

melighed der truer med at skabe stor skandale og 

ødelægge deres chancer for at kravle højere op på 

rangstien i det engelske aristokrati 
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Maria Helleberg: Kvinderne fra Thy 

Slægtsroman om to kvinder, mor og datter, der tager 

kampen op for at få et bedre liv på landet i Thy om-

kring år 1900 

Gretelise Holm: Jesus, pengene og livet 

Forfatteren, journalisten og samfundsdebattøren 

Gretelise Holms (f. 1946) beretning om sin families 

baggrund og om sin opvækst som nomadebarn i jy-

ske landsogne, men også om læretiden som 17-årig 

journalistelev  

Maria Helleberg: Kongens kvinder 

Historisk roman om kvinderne omkring Christian 

den 4. (1589-1648): Ellen Marsvin, Kirsten Munk og 

Vibeke Kruse 

Merete Pryds Helle: Folkets skønhed 

Marie vokser op på Langeland i 1930'erne i et forar-

met miljø, der ikke levner mange muligheder for de 

unge, som ønsker sig et andet liv end forældregene-

rationen. Ægteskabet med Otto bliver et springbræt 

til storbyen og fremskridtet 
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Roy Jacobsen: De usynlige 

Ingrid vokser op på en lille isoleret ø i Nordnorge, 

hvor naturen råder, og hvor der skal arbejdes hårdt 

for eksistensen 

Erling Jepsen: Den sønderjyske farm 

Ved foden af Gramby Bakke i Sønderjylland 

i 1960'erne slår den 12-årige Allan sig på ka-

ninavl, altimens det groteske og sorte udfol-

Ida Jessen: Doktor Bagges anagrammer 

Thyregod, sidst i 1920'erne. Lægen Vigand Bagge er 

dødeligt syg, og om natten skriver han og tænker 

tilbage på sit liv. Ikke mindst på sin mor, sit virke 

som læge og sit ægteskab 

Ida Jessen; En ny tid 

Thyregod, 1927. Lilly er 50 år og netop blevet enke. 

I sin dagbog ser hun tilbage på sit barnløse ægteskab 

med den knarvorne læge Bagge og på alt det, der 

kunne være blevet anderledes, hvis hun havde truffet 
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Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden 

Den unge norsk-danske præst Morten Falck rejser i 

1787 til Sukkertoppen i Grønland for at missionere. 

Mange voldsomme oplevelser venter ham, og efter-

hånden geråder han i tvivl om sig selv og sit virke 

Kristin Marja Baldursdottir: Karitas uden titel 

Islandske Karitas kommer i 1920'erne på Kunstaka-

demiet i København. Tilbage på Island gifter hun sig 

og ender med en flok børn - uden mulighed for andet 

end at drømme om kunst. Men hun er stærk nok til 

at gøre sig fri 

Christian Jungersen: Du forsvinder 

Mias mand, privatskolelederen Frederik, får konsta-

teret en hjernesvulst og ændrer fuldstændigt person-

lighed. Da det viser sig, at han har bedraget skolen 

for millioner, går Mia ind i kampen for at få ham 

Ida Jessen: Postkort til Annie 

Indhold:, En udflugt ; December er en grusom må-

ned ; Et skænderi ; Postkort til Annie ; Mor og søn ; 

I min hjemby 
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Kim Leine: Rød mand  -  sort mand 

I begyndelsen af 1700-tallet rejser guvernører og 

præster nordpå for at kolonisere Grønland. De bliver 

udfordret af grønlændere, der ikke vil som dansker-

ne, og af sult og sygdom blandt folkene.  

Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Hildegard 

Biografisk roman om middelaldermystikeren, kom-

ponisten, abbedissen og meget mere, Hildegard von 

Bingen (1098-1179) 

Iben Mondrup: Godhavn 

Tre danske søskende vokser op i Grønland i 1970'er-

ne. Venskaber og naturen betyder meget for dem, og 

efterhånden også det andet køn 

Iben Mondrup: Karensminde 

Jens og Karen er efter mange år i Grønland flyttet 

tilbage til Danmark, hvor deres voksne børn har boet 

længe. Da Jens får en hjerneblødning og bare ligger 

hen, kommer stærke følelser i spil, og familiemed-
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Sofi Oksanen: Renselse 

Den gamle estiske bondekone, Aliide finder det un-

ge traffickingoffer, Zara, livløs på sin gårdsplads. 

Forbindelserne mellem de to kvinder afdækkes lang-

somt, og en tragisk familiehistorie tilbage fra Sovjet-

tiden om at miste sin frihed og sin krop, åbenbares 

Dorthe Nors: Spejl, skulder, blink 

Sonja er single og fra Vestjylland men er havnet i 

København som ung. Nu er hun i fyrrerne og prøver 

at tage et kørekort, men det er svært at lære at skifte 

gear. Samtidig føler hun sig ikke rigtig hjemme i sit 

Kirsten Myers: Sommerbarn 

Anne vokser op i Østjylland midt i 1960'erne. Hen-

des far er proprietær og hendes mor holder facaden 

udadtil, men bag den lever Anne et liv i higen efter 

forældrenes kærlighed og i konstant angst for sin 

Jojo Moyes: Mig før dig 
Servitricen Lou må modvilligt tage jobbet som personlig hjæl-

per for Will, der er lam i stort set hele kroppen og som har me-

get svært ved at acceptere sit nye liv. De kommer dog begge til 

at forandre hinandens liv for altid 
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Anne-Cathrine Riebnitzsky: Orkansæsonen og 

stilheden 

Præsten Monica rejser til Guatemala for at mødes 

med en gammel bekendt. Både her og i Danmark 

møder hun mange forskellige mennesker, som alle 

står over for store valg 

Jens Smærup Sørensen: Mærkedage 

Slægtsroman om de to førende familier i landsbyen 

Staun fortalt gennem en konfirmation i 1934, et 

sølvbryllup i 1967 og en 60-års fødselsdag i 2003 

Anne-Cathrine Riebnitzsky: Forbandede yngel 

På baggrund af søsterens selvmordsforsøg fortæller 

soldaten Lisa om sin barndom. Lisa voksede op på 

en gård hos sine destruktive forældre, en voldelig far 

og en maniodepressiv mor, og tre søskende 

Linda Olsson: Astrid & Veronika 

Veronika vender efter en stor sorg tilbage til Sveri-

ge, hvor hun langsomt opbygger et venskab med sin 

sære nabo Astrid. Begge har haft det vanskeligt, men 

venskabet forandrer deres liv 
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Maren Uthaug: Hvor der er fugle 

Johan vil arbejde som fyrpasser, men det kræver at 

han er gift. Han gifter sig derfor af nød med Marie 

og ikke med hans store kærlighed, Hannah, da hun 

venter barn med en anden. Det bliver et ulykkeligt 

John Williams: Stoner 

Husmandssønnen William Stoner fra Missouri, 

USA, bliver i 1910 sendt på landbrugsskole, men 

vælger litteraturens verden, bliver universitetslærer 

og vender ikke senere tilbage til forældrenes gård 

Jesper Wung-Sung: En anden gren 

Biografisk roman om mødet og forelskelsen imellem 

forfatterens kinesiske oldefar San Wung Sung og 

danske oldemor Ingeborg Danielsen 

Kathryn Stockett: Niceville 

Roman fra 1960'ernes Mississippi. Den nye racelov 

ophæver adskillelsen mellem sorte og hvide, meget 

imod de hvides vilje. En gruppe sorte tjenestekvin-

der fortæller deres livshistorier til en bog og bringer 
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