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Introduktion til kataloget 
På Hørsholm Bibliotek har vi udarbejdet dette idékatalog, der 

kan  være til inspiration for både nye og allerede eksisterende 

læsekredse.  

I kataloget guider vi til gode hjemmesider med anmeldelser,  

forfatterportrætter og baggrundsviden. Derudover finder I  

inspiration til, hvordan et læsekredsmøde kan forløbe og gode 

råd til, hvordan samtaler om litteratur kan gribes an på nye og 

spændende måder.   

Husk at I også altid kan søge råd og vejledning på biblioteket – vi 

hjælper gerne.  

God læselyst!  

 
 



 

 

Hvad er en læsekreds? 
I en læsekreds bliver du ikke kun præsenteret for god litteratur, 

du møder også nye mennesker og får lov at høre andres tanker 

og idéer. Den fælles bogsnak skal gerne bidrage til, at deltagerne 

i læsekredsen deler deres indbyrdes læseglæde, bliver inspireret 

og får et mere nuanceret billede af den bog, alle har læst. I snak-

ken om bogen handler det ikke nødvendigvis om at blive enige, 

vide en masse om litteratur på forhånd eller at analysere bogen i 

alle detaljer, men derimod om at dele oplevelsen, følelsen og dine 

tanker om bogen.  
På Hørsholm Bibliotek har vi p.t. 28 læsekredse tilknyttet, som vi 

stiller lokaler til rådighed for og hjælper med at skaffe bøger.  

Interesserede kan kontakte læsekredskoordinator Kirsten Hol-

mehøj på tlf. 29 66 29 04 eller mail: kgholme@gmail.com 



Her finder du baggrundsinformation og  

inspiration 
Når I skal beslutte jer for, hvilke bøger I vil læse i læsekredsen, kan 

I starte med at indkredse nogle kriterier. Det kan eksempelvis væ-

re, at I vil læse klassikere, bøger fra et bestemt årti, ny dansk 

litteratur, prisvindende bøger , fagbøger eller noget helt andet. I 

kan også lade valget af bøger gå på skift blandt medlemmerne i 

læsekredsen. 

På biblioteket.horsholm.dk/vi-tilbyder/laesekredse kan I finde en 

liste med de læsekreds-titler vi har i vores egen samling. På før-

stesalen finder I dem fysisk. Men vi hjælper også gerne med at 

bestille bøgerne fra andre biblioteker. 
  

Der findes rigtigt mange gode steder at hente inspiration til bog-

valget og finde bagrundviden om værker og forfattere. Vi guider 

her til udvalgte  hjemmesider m.m. 

Litteratursiden.dk og temalæsning  

Litteratursiden.dk, er et godt sted at søge inspiration til bøger. 

F.eks. kan der søges efter litteratur med forskellige temaer.  

Det kan være digte, romaner, noveller der alle omhandler samme 

tema f.eks. klima, fædre i litteratur, social ulighed, samfundskritik 

eller psykiske sygdomme.    

Ved at vælge litteratur inden for samme tema, kan de forskellige 
litterære perspektiver være med til at sætte gang i samtalerne i 
læsekredsene på en anden måde.  

 

 



Forfatterweb 

Forfatterweb.dk er et forfatterleksikon over danske og uden-

landske forfattere, der omfatter både afdøde og nulevende for-

fattere. Forfatterweb indeholder ca. 1100 portrætter og temaer. 

Udvalget er bredt, og der medtages såvel klassiske forfatterska-

ber som debuterende forfattere inden for alle genrer. Sitet er et 

godt sted at finde baggrundsviden om forfattere og deres udgi-

velser. 

Læsekompasset  

Læsekompasset.dk er bibliotekernes inspirationsværktøj til 

voksne læsere af skønlitteratur. På Læsekompasset finder du 

inspiration, der tager udgangspunkt i al skønlitteratur på dansk 

for voksne. Læsekompasset er udviklet til bibliotekerne og de-

res brugere og giver inspiration til skønlitteratur på baggrund af 

særlige metadata, der beskriver læseoplevelsen: stemning, for-

tælleteknik, tempo, længde etc. Du kan anvende Læsepasset 

uden at være logget ind. 

 



Podcasts 

Der er mange gode podcasts om 

litteratur, hvor man kan finde  

inspiration til nye læseoplevel-

ser. Herunder f.eks.  

’Skønlitteratur’ og ’Nye skriven-

de’. Begge podcasts kan strea-

mes direkte fra dr.dk og lyttes 

på din mobil eller tablet.  

 

 

Læsekredsmateriale fra forlagene 

Forlagenes hjemmesider er et godt sted at finde læsekredsma-

teriale. På forlaget Gutkinds hjemmeside gutkind.dk under 

’OPLEV’ kan man bl.a. finde artikler, interviews, videoer og deci-

deret læsekredsmateriale, der relaterer sig til udvalgte titler, og 

som kan downloades gratis.  

 



Lynlitteratur 

Lynlitteratur er et spil der giver mulighed for at arbejde med 
litteraturen på en anden måde end den mere analytiske tilgang. 
Der er lagt op til en undersøgende og deltagende tilgang, hvor 
der ikke er fastlagte svar på forhånd.  
 
Spillet består af 50 fortællekort, 50 
temakort, et timeglas og meget enkle 
regler, hvor man taler sammen om en 
tekst ud fra kortene.  

I kan finde Lynlitteratur-spillet med 
dets regler på hylden med læsekreds-
sæt og låne det på samme måde, som 
når I låner bøger. 

Læseforeningen & guidet fælleslæsning 

Læseforeningen er en social frivillig forening, der arbejder i 
krydsfeltet mellem litteratur, mental sundhedsfremme og soci-
alt udviklingsarbejde—bl.a. ved at skabe stærke læsende fælles-
skaber. De anvender metoden ’Guidet fælleslæsning’, som man 
som læsekreds kan lade sig inspirere af. I metoden tages der ud-
gangspunkt i den enkeltes læseoplevelse samt de livserfaringer, 
hver læser bringer ind i forståelsen af værket og ikke på en fag-
specifik, forhåndserhvervet viden om skønlitteratur.  

Find mere information om Læseforeningen her: 
www.laeseforeningen.dk/ 



Natur & litteratur 

Kombinér litteratur og 
natur ved at afholde læ-
sekredsen i det fri. I kan 
eventuelt vælge at læse 
bøger med naturen som 
tema og på den måde få 
en totaloplevelse. I 
Hørsholm findes mange 
dejlige grønne omgivel-
ser, hvor man kan slå sig 
ned, f.eks. Slotshaven, 
Arboretet, Rungsted 
Havn og Rungsted 
Hegn. 

 

Læs bogen, se filmen 

Læs bogen, se filmen-konceptet er en god måde at komme i dyb-
den med et værk på. Her læser man først bogen i læsekredsen og 
slutter af med at se filmatiseringen sammen – eventuelt i biogra-
fen. Her er nogle udvalgte filmtitler for 2023, som er baseret på 
bøger eller som kredser om en forfatter: ’Meter i sekun-
det’ (premiere. 2. februar),  ’Den, der lever stille’ (premiere d. 30. 
marts), ’Brænd alle mine breve’ (premiere 30. marts), ’Toves væ-
relse’ (premiere 22. juni) og ’Kalak’ (premiere: 7. september ). Følg 
evt. med på trommen.dk om filmen bliver vist i Trommens biograf. 



Upassende læseklub 

Er I kørt træt i bestsellerromanerne og de klassiske skønlitterære 

romaner i læsekredsen, så kan ”upassende litteratur”, der kan 

provokere og sætte gang i samtalerne måske være en idé at  

prøve.  

Nogle bøger er ”finere” at læse end andre og bliver anset som 

mere ”korrekt” end andet litteratur. Men måske er det værd at  

give de store romaner en pause og tage fat på noget litteratur, 

der ikke er bestsellere eller skrevet af anerkendte forfattere, 

men derimod har emner som personlig udvikling, hårde  

udfordringer og livsforandrende oplevelser som omdrejnings-

punkt. For selvom anmelderne ikke ser værdien af disse typer af 

bøger, så kan de godt have meget på hjerte og sætte gang i gode  

samtaler i læsekredsen.  

Bøgerne kunne handle om reality-stjerner, skuespillere,  

fodboldspillere eller sågar skandalesager i Se og Hør.  

 
 

Eksempler på ”upassende litteratur”:  

Linse Kessler: ”Jeg gør, hvad jeg vil”.  

Anne Nørkjær Bang & Stephanie  

Siguenza van-der Watt: ”Stephanie – fra 

årgang 0 til frihed” 

Charlotte Lytton Kejser: ”Scenen er din: 

Til Amalie – fra mor til datter” 

Jimmi Støvring & Janni Ree: 

”Golddigger: I think not” 

Stephanie Karma: “Geggo – fra vild 

teenager til businesskvinde og mor” 

Masha Vang: ”Mascha” 

Jonas Nyrup: ”Se og Hør skandalen” 



Oplev 

I kan også vælge bøger til læsegruppen ud fra, hvilke kulturelle 

arrangementer, lokalområdet tilbyder. I kan orientere jer i Trom-

mens arrangementskatalog og planlægge at læse bøger, der er 

skrevet af en forfatter, der gæster huset, eller som relaterer sig 

til et emne, der vil blive holdt foredrag om. Læsegruppens af-

sluttende møde kan foregå til arrangementet.  

Kulturhus Trommen får i foråret bl.a. besøg af:  

Rikke Østergaard  om ’Vi havde en fest på arbejdet, men så kom 

Preben… ’ 

Nicklas Brendborg om ’Gopler ældes baglæns’ 

Teaterforestillingen ’Til ungdommen’ baseret på Linn Skåbers 

bestseller  

Teaterforestillingen ’Doppler’ baseret på  kultromanen af sam-

me navn af den norske forfatter Erlend Loe.  

 

I kan også orientere jer i lokalområdets andre kultur– og littera-

tur tilbud —f.eks. Karen Blixen museum, Nivågårds Malerisam-

ling. 



 

 

  

 Dette idékatalog er skabt med inspiration fra Herning Bibliotekernes vejledning til læsekredse. 

  

 Vi har brugt følgende kilder:  

 https://www.herningbib.dk/sites/herning.ddbcms.dk/files/laesekreds_opdateret_2021-til-web.pdf 

 Forfatterweb.dk 

 Gutkind.dk 

 Laeseforeningen.dk 

 Litteratursiden.dk 

 Læsekompasset.dk 

  

 

 


