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Læsekredssæt 
Inspiration til din 
læsekreds 
 

 

 

Vi har samlet en masse gode titler i sæt,  

som du nemt kan booke til din læsekreds 
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Læsekredssæt 
 
 

Sådan booker du et læsekredssæt til din læsekreds: 
 

• Send en mail til bibliotekerne@frederikssund.dk med oplysninger om:  

• Hvilken titel I ønsker 

• Det antal eksemplarer I ønsker.  

• Den dato, bøgerne skal være klar til afhentning. 

• Vi skal have mailen senest 14 dage, før bøgerne skal være klar til afhentning. 

• Afvent bekræftelse på bookningen.  
 
Det er også muligt at booke flere titler ad gangen, så du har til flere måneder.  
Blot skal det angives hvornår de enkelte titler skal være klar til afhentning.  
 
 

OBS 
Bøger markeret med * er tidligere kandidater til DR Romanprisen og har været 
brugt i læsekredsen Romanklubben. Til nogle af de titler følger der et diskussionsop-
læg med.  

 
 
 

Rigtig god fornøjelse. 
 

September, 2020 

mailto:bibliotekerne@frederikssund.dk


3 

Aidt, Naja Marie: Bavian 
Gyldendal 2008; 218 sider 
Noveller om hverdagsmennesker og hverdagssituationer, som langsomt åbner sig og viser sig 
at være ikke så helt hverdagsagtige endda. 
 
 
Bengtsson, Jonas: Sus* 
Rosinante 2017; 271 sider 
Sus er 19 år, ligner en 12-årig og bor i en social ghetto. Hun hader sin far, ryger sine daglige 
joints og begynder at sælge hash for at kunne købe en pistol. Men så er der lige katten,   
Adrian i kørestolen og den nye fyr i blokken. 
 
 
Clark, Mathilde Walter: Lone Star* 

Politiken 2018; 426 sider 
Da Mathildes stedfar dør, sætter det tanker i gang om hendes biologiske far fra Texas, og hun 
går i gang med at skrive den bog om sin far, som hun altid har vidst, at hun skulle skrive 
 
 
Doerr; Anthony: Alt det lys vi ikke ser 
Politiken 2015; 557 sider 
Roman om den tyske soldat Werner, som er ekspert i at opspore radiotransmission, den 
blinde franske pige Marie-Laure, og eftersøgningen af en uvurderlig juvel under  
2. verdenskrig. 
 
 
Doerr, Anthony: Noget om Grace 
Politiken 2016; 447 sider 
David Winkler drømmer begivenheder, før de sker. Detaljerede og uafrystelige drømme. Da 
han drømmer, at han ikke er i stand til at redde sin druknende spæde datter, flygter han.  
25 år senere samler han mod til at vende tilbage. 
 
 
Fastrup, Karen: Hungerhjerte* 
Gyldendal 2018; 276 sider 
Selvbiografisk roman om personlighedsforstyrrelsen borderline. Karens psykiske sygdom 
eskalerer og hun bliver indlagt på et psykiatrisk center. Med klip til barndomshjemmet i 
1970'erne fortælles om at være i terapi 
 
 
Foss, Kristian Bang: Frank vender hjem* 
Gyldendal 2019; 379 sider 
Frank, fra en fattig arbejderfamilie, møder på universitetet Thea, der kommer fra en rig  
familie. De bliver kærester og venter barn. Kort inden termin forsvinder Frank, og da han 
kommer hjem er det med en meget usandsynlig historie 
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Friis, Agnete: Sommeren med Ellen* 
People'sPress 2017; 312 sider 
Jakob får et opkald fra en gammel bekendt fra en fjern fortid. Det får ham til at rejse tilbage til 
Østjylland hvor han voksede op. Samtidig klippes der tilbage til sommeren 1978, hvor den unge 
Jakob oplever en vild sommer - grunden til at han nu kommer tilbage. 
 
 
Fruelund, Simon: Pendlerne 
Gyldendal 2014; 185 sider 
Morgentoget med pendlerne arbejder sig henover Sjælland mod Østerport. De har forskellig 
baggrund og forskellige tanker denne vintermorgen i toget.  
Eneste fællesnævner er pendlertilværelsen. 
 
 
Grue, Anna: Italiensvej 
Politiken 2015; 469 sider 
I 1958 kommer en ung italiensk kvinde med et spædbarn til København for at skabe sig en til-
værelse i sin mors hjemland. Men hvorfor er hun nærmest på flugt?  
Og hvad med kærligheden? 
 
 
Helle, Helle: de* 
Rosinante 2018; 156 sider 
Lolland i 1980'erne, med en 16-årig piges blik fortælles om hverdagen på gymnasiet og hjem-
me i lejligheden sammen med moren. Om alt det de kan dele, men også om morens sygdom og 
det, der ikke findes ord for. 
 
 
Hesselholdt, Christina: Vivian* 
Rosinante 2016; 200 sider 
Biografisk roman om den amerikanske gadefotograf Vivian Maier (1926-2009). Hun passer rige 
folks børn og fotograferer ved siden af i tusindvis af folk på gaden. Vivian er speciel, og kun ved 
et tilfælde kommer billederne til offentlighedens kendskab.  
 
 
Holst, Kamilla Hega: På træk* 
Samleren 2015; 293 sider 
Roman, der beskriver en ung kvindes personlige deroute i en blanding af sex, svigt og hykleri. 
 
 
Holst, Kamilla Hega: Rud* 
Rosinante 2017; 203 sider 
Kaisa har ved en skilsmisse mistet retten til at have børnene, den 14-årige Malte og 10-årige 
Mira. Da Simon og hans nye kone Agnete tager på ferie, får Kaisa lov at passe sine børn. Men 
pludselig er Malte forsvundet. 
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Jepsen, Erling: Den sønderjyske farm 
Gyldendal 2015; 271 sider 
Ved foden af Gramby Bakke i Sønderjylland i 1960'erne slår den 12-årige Allan sig på kanin-
avl, altimens det groteske og sorte udfolder sig omkring ham. Både i hans dysfunktionelle 
familie og i lilleput-samfundet, der rystes ved ankomsten af en neger. 
 
 
Jessen, Anna Elisabeth: Om hundrede år: En sønderjysk familiekrønike* 
Rosinante 2019; 414 sider 
En stor familiehistorie fortalt fra skiftende perspektiver i hundrede nedslag 
- et for hvert år fra 1914 til 2014 
 
 
Jessen, Ida: En ny tid* 
Gyldendal 2015; 208 sider 
Thyregod, 1927. Lilly er 50 år og netop blevet enke. I sin dagbog ser hun tilbage på sit barnlø-
se ægteskab med den knarvorne læge Bagge og på alt det, der kunne være blevet  
anderledes, hvis hun havde truffet nogle andre valg. 
 
 
Kirkeby Hansen, Lotte: De nærmeste* 
Rosinante 2019; 205 sider 
Eva, Anna og Christian skal tømme deres barndomshjem efter faderens død og moderens 
selvmord. De tre søskende sørger forskelligt og gamle hemmeligheder og sårede følelser 
ændrer deres opfattelse af fortiden, dem selv og hinanden 
 
 
Lee, Harper: Dræb ikke en sangfugl 
Lindhardt og Ringhof 2014; 365 sider 
En ni-årig pige fortæller om livet i en lille sydstatsby og om sin fars indsats som sagfører for 
en uskyldigt anklaget sort. 
 
 
Madsen, Svend Åge: Af den anden verden* 
Gyldendal 2017; 533 sider 
En flok flygtende kz-fanger uden hukommelse havner på en øde kyststrækning. Sammen 
bygger de sig selv og et nyt samfund op, mens fortiden spøger fra kz-lejren. 
 
 
Mondrup, Iben: Tabita 
Politiken 2020; 353 sider 
I 1960’erne tager Eva og Bethel to børn med sig fra Grønland, som de adopterer. Børnenes 
savn er stort og de voksnes forhold til hinanden er skrøbeligt. Alt er ikke idyl og især forskel i 
kultur er svær. 
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Müller Nielsen, Carsten: De døde fylder dagene med en smag af mønter* 
Jensen & Dalgaard 2019; 173 sider 
En russisk mand betaler en prostitueret for at tale med ham en hel nat på en bar. Det bliver 
en samtale om Tjernobylulykken, opvækst, kærlighed og tab. 
 
 
Pape, Morten: Guds bedste børn* 
Politiken 2018; 437 sider  
En ung mand bliver dræbt på Holmbladsgade på Amager af to andre unge.  
Nogen tror motivet er racistisk, andre at det er umotiveret vold.  
Men helt sikkert er det, at alle implicerede har et hårdt liv. 
 
 
Plambeck, Dy: Til min søster* 
Gyldendal 2019; 283 sider 
Søstrene Aya og Andrea kærer til Sverige med et haglgevær og Ayas t0-årige datter Nola i 
bilen. Andrea har forladt sin voldelige kæreste, og Aya skal tale om J.P Jacobsens ungdoms-
veninde Anna ved en historisk konference. 
 
 
Richardt Beck, Hanne: For enden af perronen* 

Gyldendal 2018; 458 sider 
Ulykkelige, berusede, midaldrende Peter står på perronen, klar til at gøre en ende på det 
hele. I tilbageblik får vi historien om hans ungdom og voksenliv 
 
 
Thorup, Kirsten: Erindring om kærligheden* 
Gyldendal 2016; 461 sider 
Tara og Siri er mor og datter og har et konfliktfyldt forhold. Tara er ikke den ideelle mor, og 
Siri flytter hjemmefra allerede som 15-årig og kommer først som voksen kunstner overens 
med sin mor. 
 
 
Thorup, Kirsten: Indtil vanvid, indtil døden 
Gyldendal 2020; 424 sider 
I efteråret 1942 rejser Harriet fra Danmark til München efter at have mistet sin ægtemand i 
krigen. 
 
 
Uthaug, Maren: Og sådan blev det 
Lindhardt og Ringhof 2015; 252 sider 
En ung pige tvinges væk fra sin samiske verden og skal nu vokse op i Sønderjylland. Hele livet 
føler hun sig fremmedgjort og tager derfor som voksen tilbage til barndommens land for at 
finde familie. 
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Wassmo, Herbjørg: Disse øjeblikke 
Lindhardt og Ringhof 2014; 286 sider 
Den norske forfatters selvbiografiske roman om en opvækst med overgreb, at blive mor som 
ganske ung, en krævende uddannelse og et ulykkeligt ægteskab. 
 
 
Williams, John: Stoner 
Lindhardt og Ringhof 2014; 302 sider 
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. 
 
 
Wung-Sung, Jesper: En anden gren* 
Rosinante 2017;  553 sider 
Biografisk roman om mødet og forelskelsen imellem forfatterens kinesiske oldefar San Wung 
Sung og danske oldemor Ingeborg Danielsen.  
 
 
Aakeson, Kim Fupz: Bådens navn* 
Gyldendal 2018; 242 sider 
Susse er ikke helt tilfreds med sit ægteskab med Mogens. Han køber en båd og drukner ved 
en ulykke. Susse begynder at drikke hver dag og smider Mogens' ting ud.
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Frederikssund Bibliotek 

Jernbanegade 24, 3600 Frederikssund 

tlf. 47 35 30 00 

bibliotekerne@frederikssund.dk 

 

Åbningstider: 

Mandag, tirsdag og torsdag 10 – 19 

Onsdag og fredag 10 – 17 

Lørdag 10 – 14 

 

Lokalhistorisk arkiv  

tirsdag 13 – 17 

og 1. lørdag hver måned kl. 10 –13 

 

 

 

 
Skibby Bibliotek 

Nyvej 7 C, 4050 Skibby 

tlf. 47 35 21 55 

skibbib@frederikssund.dk 

 

Åbningstider dagligt fra 7 – 22 

Åbningstider med betjening: 

Mandag og torsdag  14 – 18 

Onsdag 10 – 14 

Fredag 14 – 16 

 

Lokalhistorisk arkiv  

mandag 14 – 18 

 

Jægerspris Bibliotek 

Møllevej 100, 3630 Jægerspris 

tlf. 47 35 17 22  

jaegbib@frederikssund.dk 

 

Åbningstider dagligt fra 7 – 22 

Åbningstider med betjening: 

Mandag og torsdag 14 – 18 

Onsdag 10 – 14 

Fredag 14 – 16 

 

Lokalhistorisk arkiv  

mandag 13 – 17 

 

 

 

 

 

Slangerup Bibliotek 

Kongensgade 18, 3550 Slangerup 

tlf. 47 35 24 70 

slangebib@frederikssund.dk 

 

Åbningstider dagligt fra 7 – 22 

Åbningstider med betjening: 

Mandag og torsdag  14 – 18 

Onsdag 10 – 14 

Fredag 14 – 16 

 

Lokalhistorisk arkiv  

torsdag 14 – 18 

Der kan forekomme ændringer i åbningstiderne.  

Se dagens aktuelle åbningstid på hjemmesiden.  


