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Gode bøger til læseklubben
Læseklub bøger skal ikke nødvendigvis stryge læseren med hårene. Der må gerne være noget
at være uenige om og noget at undre sig over. Måske bliver I aldrig enige i læseklubben – det
er jo sådan set heller ikke meningen. Din læseoplevelse er helt din egen. Det er kun dig der
ved, hvad bogen betyder for dig, men når I har snakket sammen, givet plads og lyttet til hinanden, er der en meget stor chance for, at dit syn på bogen er blevet mere nuanceret – måske
helt ændret, når I sammen slipper bogen for at gå i gang med en ny.
I denne liste har jeg taget bøger med, som jeg selv har haft glæde af at snakke med andre om.
Jeg har forsøgt at gå uden om de mest oplagte læseklub bøger som, f.eks. Erling Jepsens eller
Helle Helles bøger, for mon du ikke kender dem i forvejen? De fleste af bøgerne i listen er ikke
helt nye, så er det nemlig lettere at skaffe bøger nok til alle i din læseklub.

Find en læseklub

Måske kender du selv nogen, du gerne vil starte en læseklub med. Nogle biblioteker har ventelister og samler jer, når der er nok til en ny læsekreds. Nok? – tja, I bestemmer jo selv hvor
mange I vil være, men flere end 10 kan være svært at skaffe bøger nok til, og hvis I er færre
end 4, kan I godt løbe tør for meninger.

Hvad kan biblioteket gøre for din læsekreds?

Det er lidt forskelligt, hvad bibliotekerne tilbyder læseklubberne, men de fleste biblioteker
samler gerne bøgerne, så alle i læseklubben får en bog i god tid, før I mødes.
Du kan også altid bede din bibliotekar hjælpe med at finde anmeldelser, oplysninger om forfatteren eller andet relevant.
På nogle biblioteker kan I låne lokaler og måske købe kaffe i cafeen.
Spørg på dit bibliotek, hvordan det forgår hos jer.
Titler med

findes som lydbøger.

Familieproblemer
Patriarken
Trisse Gejl, 2006

Kan man forestille sig et familieforhold meget værre, end at
far og datter kun taler sammen
gennem avisernes læserbreve?
Harald plejer at få det sidste
ord i en debat – både med sin
ætsende journalist pen og som
familiens absolutte overhoved.
Som den eneste giver datteren
Helle igen med samme skyts,
mens hendes svigerinde gør
sig mange anstrengelser, for at
opretholde forestillingen om
en lykkelig familie. Alt sammen
ret forgæves, for hvem er det i
grunden, der har skylden for den
brudte familieidyl?
Den ottende bonde
Bent Haller, 2007

”Så taler vi ikke mere om det”.
De ord hænger som en tung
ramme omkring hele denne
fortælling og omkring Antons liv.
– Og det gør han så ikke Anton.
Han tier og hakker roer. Det er en
barsk bog, som ligger langt fra
det normale billede af en slægtsroman. Bogen, hvis handling er
letlæst, gør med sin fortælling
om undertrykte følelser og fortiede gerninger et stort indtryk.

Havside sommer
Henning Mortensen, 1993

Sommeren på Fanø skulle være
helsebringende for otteårige
Ibs svage bryst og hoste, men
selvom bogens stemning er lys
og fuld af gode barndomserindringer, aner man allerede da
sommerhusets køjesenge skal
redes, at ikke alt i familien er idyl.
Havside sommer er den første
i en serie på 10 bøger, men hvis
man vil nøjes med det, kan
Havside sommer læses som en
selvstændig bog.
Men bedste hr. hund
Hanne Richard Beck 2008

Det er min far og mig mod
resten af verden, tænker 5 årige
Alis mens hun sidder hjemme i
lejligheden sammen med sin far,
som svækket efter tortur under
2.verdenskrig er afhængig af al
den morfin, han kan skaffe. Alis`
totale loyalitet med sin far ændres dog efterhånden som hun
vokser op, kommer ud blandt
andre børn, og må klare sig i den
barske verden blandt klassens
piger.
Du som er i himlen
Morten Sabroe, 2008

Forfatteren og journalisten,
Morten Sabroe rejser til New
York med det formål at skrive en
biografi om Hillary Clinton, men
da tankerne om hans mor trænger sig mere og mere på, ændrer

bogen sig til en pinefuld beretning om en mand og hans mor.
Vi har læst Morten Sabroe
berette om sin mor både før og
efter denne bog, og det kunne
godt have været et sort-hvidt
billede af en kvinde så kold som
et køleskab, men det synes jeg
bestemt ikke, det er.

Den kærlighed
Penelopiaden
Margaret Atwood, 2005

Historien om Odysseus kender
vi alle sammen. Men hvor meget
kender vi til Penelope, som
ventede hjemme på Ithak? Fra
dødsriget fortæller Penelope
nu sin version af historien, og
gennem sange, som flettes ind i
fortællingen, kommenterer Penelopes tjenestepiger beretningen,
for kan man nu også stole helt på
det, Penelope fortæller? Det er
faktisk temmelig morsomt.
Natten til fjerde november
Karin Fossum, 2004

Jonna er 17 år og barn i en helt
almindelig familie, som lever et
helt almindeligt liv - indtil det
værste sker. Jonna går ud en
aften, hun har en aftale med en
veninde, siger hun, men vender
ikke tilbage. Hun er simpelthen
sporløst forsvundet.
Bogen er tæt på at være ubehagelig læsning, men lige da man

næsten ikke kan holde til mere
smerte, tager bogen en overraskende drejning.
Løgneren
Martin A. Hansen, 1950

På Sandø betror Johannes Vig sig
til sin dagbog om alt der sker af
stort og småt på øen. Noget af
det der sker på Sandø – eller
måske især det der sker for
Johannes selv, er dog så hemmeligt, at end ikke dagbogen
får det at vide. Johannes nøjes
med at tænke på Annemari og på
Rigmor – eller gør han? Løgneren
har ikke for ingenting klassiker
status, men lad dig ikke afskrække. Bogen kræver tid og opmærksomhed, men er let at læse.
Pige med perleørering
Tracy Chevalier, 2002

Som 16 årig bliver Griet i 1664
ansat som tjenestepige af den
hollandske maler Vermeer, men
da han opdager hendes sans
for farver og beder hende være
sin assistent får hun problemer.
Griet er jo egentlig ansat som
køkken og tjenestepige, og må
derfor stjæle sig til den tid, hvor
hun er alene og tæt sammen
med maleren i atelieret, og hvor
hun arbejder med det, som hun
finder allermest spændende farverne.

Domino
Iselin Hermann, 2008

Lægen Zephyr bor med sin hustru Manon i en lejlighed overfor
Rose, der af og til får besøg af sin
elsker, Zet. Fotografen Sabertine
forelsker sig voldsomt i Eric,
selvom hun egentlig er godt gift og Eric har travlt med sit arbejde
hos Madame Fleurie. Bogen er et
virvar af parforhold som tilsyneladende er flettet ind i hinanden,
og Sabertines vidunderlige og
smertefulde forelskelse, får hele
puslespillet af personer til at
vælte. Kender Zet, Zephyr og Eric
egentlig hinanden og kan Rose
mon klare sig uden sin elsker?
Bliv hvor du er
Margaret Mazzantini, 2001

Romanen er en fars bekendelser
til sin datter, mens hun efter en
trafikulykke svæver mellem liv
og død på operationsbordet.
Handlingslammet sidder han i
venteværelset og lader tankerne
vandre tilbage til tiden omkring
datterens undfangelse. Timoteo
er en mand, jeg straks fattede
sympati for. En følelse der dog
snart, som fortællingen skrider
frem, forandres til forundring og
forfærdelse.
Sputnik min elskede
Haruki Murakami, 2004

Hvilket kærlighedsdrama - og
som altid hos den japanske
forfatter, en ikke helt almindelig

kærlighedshistorie. Den unge
Sumire har en drøm om at blive
forfatter, men får ikke rigtig
skrevet noget, før hun forelsker
sig i den 20 år ældre Miu, der
desværre ikke gengælder hendes
følelser. Således håbløst forelsket begynder Sumire at skrive
igen, og bliver efterhånden så opslugt af sin kærlighed og smerte,
at hun til sidst forsvinder – hvor
hen er der ingen der ved.
Pigen der spillede go
Shan Sa, 2006

I 30’ernes Kina mødes en ung
kvinde og en ung mand, og mellem de to opstår langsomt en
helt speciel forståelse. Hvad hun
ikke ved er, at han er japansk soldat sendt til Kina for at bekæmpe
terrorister og modstandsfolk,
men efterhånden som deres
forhold udvikler sig, bliver det naturligvis en helt umulig situation,
og han får mere og mere svært
ved at holde fast i sin opgave
som soldat og spion.

Det liv vi lever
Pludselig flæben
Jens Blendstrup, 2007

En dag opdager Anna og Tage
et hul bag køleskabet og trods
hullets ringe størrelse beslutter
de at ringe efter en ”hulmand”
som kan komme og fikse det. Det
skulle de måske aldrig have gjort!

Hjælp med at få hullet til at
skrumpe, ved at snakke om disse
rablende og indimellem lidt sørgelige noveller.
Fra Smørhullet
Kirsten Hammann, 2004

En læsekreds klagede en gang
over at jeg havde givet dem
så dårlig en bog. Jeg synes nu
bestemt ikke ”Fra smørhullet” er
dårlig. Den er bare ikke sådan helt
ligetil og det er netop derfor, det
er så godt at snakke med andre,
om de bøger vi læser.
En bog kan være underlig og svær,
og du kan endda blive sur på den.
Men når samtalen kommer i gang,
og du hører de andres synspunkter
og tanker, får du måske et helt andet syn på bogen og opfatter ting,
du ikke selv havde lagt mærke til.
Lad ikke snakken standse ved,
om du synes, bogen er god eller
dårlig. Fortæl om din oplevelse
med bogen. Hvorfor blev du vred,
hvorfor gider du ikke læse den,
hvorfor er den dårlig – eller hvad
er det netop ved denne bog som
gør, at du synes, det er den bedste
bog, du nogensinde har læst. Lyt
til hvad de andre i gruppen siger,
spørg hvad de mener med ”det
var en forfærdelig bog” eller ”jeg
synes, han opfører sig så dårligt”
og opdag at de andres oplevelser
giver dig nyt at tænke på.
Søren og Mette er gift – indtil de
bliver skilt, og Mette sidder alene

i lejligheden med hustrubidrag,
indkøbsflip og dårlig samvittighed over sin egen dovenskab.
Mette magter ikke at tage stilling
til noget som helst – jo nok i tankerne, men ikke i virkeligheden.
Der sker ikke meget i Mettes liv
– sådan set heller ikke i bogens
handling. Altså ikke før din læseklub begynder at snakke…

Da hun en dag overrasker sin
kæreste sammen med en anden
kvinde, er det egentlig ikke så
meget jalousi, der får hende til
at pakke en rygsæk og gå ud af
byen - det er bare noget hun gør,
fordi hun ikke kan andet.
Kroppen
Hanif Kureishi, 2003

Journalist Rikke Lyngdal er
udsendt i Irak af Morgenavisen
Danmark for at skrive om livet
blandt de danske soldater.
Trods forbud går hun uden for
lejren, og kidnappes af en irakisk
gruppe, der truer med at henrette hende for åben tv skærm.
Med hjælp fra en ung bortfører,
lykkes det hende dog at flygte.
Da den unge mand pludselig
dukker op som illegal flygtning i
Danmark, og myndighederne vil
sætte ham i fængsel, får hun for
alvor problemer.

Som os andre mærker 65 årige
Adam kroppens forfald og alderens tyngde. Han er berømt
forfatter, glad for sin kone og
tilfreds med sit liv. Alligevel
overvejer han ikke længe, da han
får tilbuddet om at købe en ny
krop og starte forfra igen. Han
forlader sin gamle krop og medbringer kun sin hjerne over i den
nye, han har valgt - en ny facilitet,
som de kalder det på hospitalet
- og vågner op fra narkosen som
en velskabt ung 25-årig.
Kroppen er titelnovellen i en
samling med i alt 8 noveller, som
alle er tankevækkende og ind i
mellem ret morsomme.

Isola

Det syvende bånd

Madelaine Hesserus, 2004

Svend Åge Madsen, 2006

Flygtningen
Olav Hergel, 2006

Det klør og klør. Tessa er en
succesfuld ortopædkirurg med
kæreste, kort til fitnesscenteret
og en mobiltelefon, som bruges
flittigt. Hendes eneste problem
er eksemen, som breder sig ud
over arme og krop og som er
umulig at behandle - nå ja og så
søvnløsheden.

Du behøver aldrig mere låse din
cykel eller din hoveddør, for al
kriminalitet er afskaffet. Der vil
heller aldrig ske dig noget, for
der er altid nogen, som passer på
dig. Hele samfundet er en kæde
af mennesker, som holder øje
med hinanden. Bogens hovedperson, den midaldrende Sverre

Nattog til Lissabon
Pascal Mercier, 2007

Raimond Gregorius er indbegrebet af en regelmæssig latinlærer. Men pludselig en dag bliver
hans liv rystet i en sådan grad, at
han midt i latinundervisningen
efterlader sine bøger på katederet, rejser sig og tager det første
nattog mod Lissabon. Herefter
udvikler bogen sig nærmest til
en bog i bogen og viser Gregorius som et menneske, der har
låst sig selv fast i mønstre, han
omsider er parat til at bryde ud
af.

Flere gode
til din læseklub
Havet i Theresienstadt
Morten Brask, 2007

Daniel er knapt færdiguddannet
som læge, da han sammen med
andre danske jøder bliver sendt til
koncentrationslejren Theresienstadt. Om dagen arbejder han
under helt fortvivlende forhold
på lejrens hospital, og om natten
på nazisternes bordel i Prag. Det
ville være en helt forfærdelig bog,

hvis ikke det var for de smukke
beskrivelser af kærligheden, musikken og livet i lejren.
Mister Pip
Lloyd Jones, 2008

Under den forfærdelige borgerkrig på en Stillehavsø genåbner
den lidt mærkelige Mister Pip
skolen, hvor han underviser
børnene efter den eneste bog,
han kender: Dickens ”Store forventninger”. Det kommer der en
barsk men meget smuk fortælling ud af – og hvem ved, måske
får I også lyst til at læse Dickens.
Arsenalet
Martin Krogh Andersen, 2008

En bedstefar fuld af drabelige
historier, overtro og spildte liv er
nogle af temaerne i denne bog.
Jakob og fortælleren gør som
børn rent på Axels kontor, og på
mystisk vis forsvinder hans netop
færdiggjorte roman manuskript.
Som ung mand bliver fortælleren nærmest besat af at finde
ud af mere om det forsvundne
manuskript, og vi opdager, at de
2 drenges liv er uløseligt knyttet
sammen.
Gilead
Marilynne Robinson, 2004

Pastor Ames ligger for døden,
så for dog at efterlade noget til
sin 7 årige søn, giver han sig til
at skrive om sit liv. Gennem hans
betragtninger og kommentarer

til hverdagen, og gennem oplevelserne fra et langt liv, lærer vi
langsomt både Ames og hans
smerte at kende. Især gennem
hans sideløbende tanker vi ser,
hvor svært det er for ham at
slippe ansvaret for sin unge kone
og sin lille søn. Det er svært at
slippe livet med dem, men så afgjort også svært, at se sig afløst
af andre.
Brevbæreren
Charlotte Weitze, 2003

Kaspers store drøm er at blive
postbud, så da postvæsnet tilbyder ham en helt speciel rute,
siger han straks ja. Det er dog
ikke blot postruten som er speciel, også ansættelsesvilkårene er
helt særlige. Vi bevæger os lige
på grænsen af eventyret og får
en helt særlig læseoplevelse –
ligesom postruten for livstid.
Vil du gerne have flere gode
bøger at vælge imellem, kan du
i Læseklubben på
www.litteratursiden.dk
lade dig inspirere af de mange
bøger, der allerede har været
til debat i andre læseklubber. I
læseklubben kan du også selv deltage i debatten i en af de mange
internet læseklubber.
Mange biblioteker har lavet
lister med gode bøger og tips til
læseklubber. Find dem ved at
søge på www.google.dk og skriv:
læsekredse bibliotek.
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trives fint med systemet, som
giver ham tryghed, indhold i livet
og såmænd også en vis underholdning. Men hvad sker der, hvis
én i kæden beslutter sig for ikke
at ville være med mere?

