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Velkommen til Årets Bøger 2015 
på Silkeborg Bibliotekerne
Vi har læst og læst og glæder os nu til at fortælle dig om årets 
bedste, mest tankevækkende og underfundige titler inden for 
både dansk, nordisk og udenlandsk skønlitteratur.

Vi håber, dette hæfte vil være til inspiration.

God læselyst!

MARIA LOUISE, TINE, JOHANNE og KARIN

”Årets Bøger er bibliotekets 
seriøse og underholdende flagskib”
Else Møller, Silkeborg



”Årets Bøger er bibliotekets 
seriøse og underholdende flagskib”
Else Møller, Silkeborg

ÅRETS BØGER 2015 TINE
JOHANNE

KARIN

MARIA LOUISE



Flatland, Helga 
BLIV HVIS DU KAN, 
REJS HVIS DU MÅ 
Tre kammerater melder sig til tjeneste i 
Afghanistan, og ingen af dem vender tilba-
ge til den lille norske bygd i live. 
Hvorfor tog de af sted? Hvad drev dem? 
Ville de væk fra noget?

Batzer & Co, 2015. - 237 sider  

MARIA
LOUISE

Doerr, Anthony 
ALT DET LYS VI IKKE SER 

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.

Politiken, 2015. - 557 sider  

MARIA
LOUISE

 Den vil jeg gerne læse

TINE

Aleksijevitj, Svetlana
KRIGEN HAR IKKE ET 
KVINDELIGT ANSIGT

Prosa-dramaet ”Krigen har ikke et kvin-
deligt ansigt” er første bind i forfatterens 
projekt. Den er skrevet på baggrund af in-
terviews fra 70’erne med 200 kvinder, der 
som Den Røde Hær deltog i krigen - og 
ikke blot som sygeplejersker. De fungerede 
både som piloter, snigskytter og kamp-
vognsførere, men de blev stadig ikke anset 
som helte. De blev foragtet.

Palomar, 2015. – 368 sider

 Den vil jeg gerne læse
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Riel, Ane 
HARPIKS 

Fortælling om pigen Livs opvækst i en 
anderledes familie. Det er en historie om 
kærlighed, loyalitet og omsorg, men også 
en uhyggelig fortælling om angst for at 
miste, om fastholdelse og paranoia - og 
om ondskab.

Tiderne Skifter, 2015. - 256 sider  

JOHANNE

 Den vil jeg gerne læse

TINE

Jensen, Carsten
DEN FØRSTE STEN

En gruppe unge mænd og kvinder har 
meldt sig til krigen i Afghanistan, drevet 
af deres retfærdighedssans og lysten til at 
bevise deres værd under pres. Men de står 
snart overfor en udfordring deres træning 
ikke havde forberedt dem på.

Gyldendal, 2015. – 624 sider

 Den vil jeg gerne læse

Hawkins, Paula 
KVINDEN I TOGET  

Hver morgen sidder Rachel i toget og 
fantaserer om parret i et helt specielt hus 
langs banen og deres perfekte liv. En mor-
gen ser hun noget, der chokerer hende, 
og da kvinden kort efter efterlyses, føler 
Rachel, at hun må gøre noget.

Gyldendal, 2015. - 390 sider  

 

JOHANNE

 Den vil jeg gerne læse
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Hjorth Madsen, Lasse
HAIKUDETEKTIVEN 
(En Matias Kaa krimi ; 1. del)

Socialt handicappede Matias Kaa med 
passion for japanske haikudigte er ansat 
i en organisations økonomiafdeling. Han 
går på jagt efter grunden til chefens selv-
mord, der måske hænger sammen med 
arbejdspladsens økonomi, og det bliver 
barskt

Aronsen, 2015. - 402 sider.

KARIN

 Den vil jeg gerne læse

Rich, Nathaniel  
MORGENDAGENS ODDS 

I en nær fremtid er Mitchell Zukor ansat til 
at udregne odds for katastrofer - at udnyt-
te frygt til profit. Da en stormflod rammer 
New York forandres verden, og Mitchell må 
overveje sit liv

Ordenes By, 2015. - 365 sider  

MARIA
LOUISE

 Den vil jeg gerne læse

Franzen, Jonathan  
PURITY  

Pip Tyler med det rigtige navn Purity er tyn-
get af studiegæld og en voksende irritation 
over hverken at kende sin far eller sin mors 
rigtige navn. Hun indleder en søgen der - 
slet ikke tilfældigt - fører mod personer der 
lever af afsløringer og offentliggørelse af 
hemmelige dokumenter

Gyldendal, 2015. - 614 sider  

MARIA
LOUISE

 Den vil jeg gerne læse

...................
...................

...................
............

OPLEV ÅRETS KRIMIER 

9. DECEMBER KL. 16.30

ORANGE SCENE, SILKEBORG BIBLIOTEK

...................
...................

...................
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TINE

Mytting, Lars 
SVØM MED DEM SOM DRUKNER 

Siden forældrene blev dræbt i en fransk 
skov, har Edvard boet på bedsteforældre-
nes gård i de norske fjelde. Da bedstefa-
ren dør, sidder han tilbage med mange 
ubesvarede spørgsmål om familiehistorien, 
der efterhånden åbenbarer fortielser og 
tragedier.  

Rosinante, 2015. - 442 sider  

 Den vil jeg gerne læse

Thomsen, Thorstein
FRØKEN NARVIK   

Med kærlighedshistorien mellem norske 
Anne og dansk-tyske Christian i centrum 
fortælles om tre generationers udfordrin-
ger med kærlighed og familie og livet selv. 
Historien bevæger sig fra 1920 til 1978 
fra Slesvig over Narvik via Gulag-lejrene til 
København

Rosinante, 2015. - 366 sider  

KARIN

 Den vil jeg gerne læse

Grue, Anna
ITALIENSVEJ 

I 1958 kommer en ung italiensk kvinde 
med et spædbarn til København for at 
skabe sig en tilværelse i sin mors hjem-
land. Men hvorfor er hun nærmest på 
flugt? Og hvad med kærligheden?

Politiken, 2015. - 469 sider  

KARIN

 Den vil jeg gerne læse

.....................................................................OPLEV HELLE JUHL Der var så dejligt ude på landet24.FEBRUAR KL. 19.30 I THEM SOGNEHUS
.....................................................................

...................
...................

..

KØBT TIL  ROMANKASSE

...................
...................

..
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TINE

Tóibín, Colm 
NORA WEBSTER

Autobiografisk roman. I den lille irske pro-
vinsby Enniscorthy kæmper enken Nora en 
stille og stædig kamp for at overvinde sorg 
og finde vilje til at starte et nyt liv, samtidig 
med at hun forsøger at holde nævenyttige 
naboer og familiemedlemmer fra døren.

Tiderne Skifter, 2015. - 343 sider

 Den vil jeg gerne læse

Jessen, Ida  
EN NY TID 

Thyregod, 1927. En kvinde bliver enke 
midt i livet. 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 
nogle andre valg.

Gyldendal, 2015. - 208 sider  

JOHANNE

 Den vil jeg gerne læse

Wolitzer, Meg 
HUSTRUEN 

I flyet på vej til Finland, hvor hendes 
berømte mand skal modtage en stor lit-
teraturpris, beslutter Joan Castleman, at 
hun vil skilles. Sent i livet har hun fået nok 
af deres illusoriske ægteskab og rollen som 
den altopofrende hustru.

C&K, 2015. - 281 sider  
 
 

JOHANNE

 Den vil jeg gerne læse

...............................................................OPLEV IDA JESSEN 
16. FEBRUAR KL. 19.00
PÅ SILKEBORG MEDBORGERHUS...............................................................
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Krien, Daniela 
ENGANG VIL VI FORTÆLLE 
HINANDEN ALT 

17-årige Maria bor hos sin kæreste Johan-
nes nær grænsen mellem Øst- og Vesttysk-
land. DDR er gået i opløsning og Maria er 
i tvivl om hvad hun vil med sit liv. Men en 
dag møder hun den noget ældre Henner 
fra nabogården.

Arvids, 2015. - 179 sider  

JOHANNE

 Den vil jeg gerne læse

Andersson, Lena 
UDEN PERSONLIGT ANSVAR 
Ester Nilsson er forelsket og helt besat af en gift 
mand, der egentlig ikke vil have hende. Allige-
vel bilder hun i årevis sig selv ind, at han er på 
nippet til at forlade sin kone, og at det snart skal 
være de to.

Lindhardt og Ringhof, 2015. - 320 sider

 

 
Hammann, Kirsten 
ALENE HJEMME 
Sara er i slutningen af trediverne, journalist og 
kæreste med Philip, der er fraskilt med to små 
børn. Det eneste der mangler i deres tilsyne-
ladende perfekte liv er et fælles barn - og må-
ske at Philip var lidt mere hjemme. I virkelighe-
den spilder Sara ikke tiden med at være lykkelig, 
hun tager alle sorger på forskud og klynker, so-
ver og græder sig gemmen tilværelsen.

Lindhardt og Ringhof, 2015. - 320 sider 

 

KARIN

 Den vil jeg gerne læse

Healey, Emma
ELIZABETH ER FORSVUNDET 

Elizabeth er forsvundet. Men det er kun 
hendes veninde Maud, der er ved at bli-
ve dement, der tager det alvorligt. Og hen-
de er der ingen der tror på, da hun ikke 
kan huske noget. Men fortiden rumsterer 
og den husker hun meget detaljeret. Også 
det mysterie som alle andre tilsyneladen-
de har glemt.

People’sPress, 2015. - 347 sider

  

MARIA
LOUISE

 Den vil jeg gerne læse
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Moele, Kgebetli 
DE DØDES BOG  

Khutso fra den fattige landsby får både 
en universitetsuddannelse og scorer den 
smukke Pretty, men lykken varer kort, og 
hans liv ender i total destruktion.

Jensen & Dalgaard, 2015. - 172 sider  

MARIA
LOUISE

 Den vil jeg gerne læse

TINE

99.4 Heise, Lotte
SELVFØLGELIG SKAL HUN 
BO HOS MIG 
- om at bo med sin handicappede mor 

Lotte Heise fortæller om det bedste og 
det værste ved at flytte sammen med sin 
handicappede mor, om kampen for sin 
mors ret til og samfundets pligt til at give 
hende den hjælp, som hun har brug for, 
og om konsekvenserne for sig selv og sine 
teenage drenge af det tætte fællesskab.

Gyldendal, 2015. - 206 sider  

 Den vil jeg gerne læse

TINE

Forna, Aminatta 
ALTMULIGMANDEN 

I 2007 skal en engelsk kvinde have istand-
sat det hus, hun har købt i Kroatien. Hun 
hyrer en lokal altmuligmand, som har haft 
borgerkrigen tæt inde på livet, og som nu 
mindes uhyrlighederne.

Tiderne Skifter, 2015. - 287 sider  

 Den vil jeg gerne læse

.....................
.....................

..........

OPLEV LOTTE HEISE 

10. FEBRUAR KL.19

MOSAIKKEN,KJELLERUP

.....................
.....................

...........
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TINE

99.4 Klimt, Gustav 
O’Connor, Anne-Marie 
KVINDEN I GULD
- den dramatiske historie bag billedet 

Om den østrigske maler Gustav Klimt 
(1862-1918) og historien bag hans 
berømte maleri ”Kvinde i guld” med hans 
foretrukne model Adele Bloch-Bauer 
(1881-1925), der var en rig jødisk kvinde i 
mellemkrigstidens Wien.

Don Max, 2015. - 518 sider

 Den vil jeg gerne læse

Kushner, Rachel 
FLAMMEKASTERNE 

Besat af motorcykler og eksperimente-
rende kunst hvirvles den unge kvinde Reno 
ind i kunstnermiljøet i New York, hvor hun 
møder den ældre kunstner Sandro.

Gyldendal, 2015. - 407 sider  

JOHANNE

 Den vil jeg gerne læse

Butler, Nickolas
SHOTGUN LOVESONGS 

Fire mænd og en kvinde er vokset op sam-
men i en lille by i USA’s midtvest. 
De er nu i trediverne og deres venskab og 
livshistorier skildres med udgangspunkt i 
tre bryllupper.

Klim, 2015. - 326 sider  

JOHANNE

 Den vil jeg gerne læse
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 Den vil jeg gerne læse

Stefansson. Jon Kalman
FISK HAR INGEN FØDDER

På Islands mørkeste sted, byen Keflavik, 
udspiller handlingen i ”Fisk har ingen fød-
der” sig. Forfatteren fortæller i romanen 
en slægtshistorie, der strækker sig fra be-
gyndelsen af det 20. århundrede og frem 
- en smuk historie, hvori det store fortælles 
med få og velvalgte ord. 
Det er unikt, smukt og levende.

Baltzer og Co, 2015. – 416 sider

 

JOHANNE

 Den vil jeg gerne læse

Marstrand-Jørgensen, Anne Lise
DRONNINGEN AF SABA & 
KONG SALOMON 

Makeda vokser op som datter af en enlig 
mor i Saba. Som ung opsøger hun sin far, 
der har en stor position i riget og senere 
bliver konge. Helt usædvanligt for en kvin-
de på den tid, lykkes det senere Makeda 
at blive dronning, og hun forelsker sig i Is-
raels Kong Salomon.

Gyldendal, 2015. - 479 sider  

 

KARIN

Kidd, Sue Monk
FØDSELSDAGSGAVEN  

Sarah Grimké (1792-1873) er datter af en 
velhavende plantageejer i Sydstaterne. 
I 1803 får hun som 11-årig sin egen slave, 
Håndfuld, i fødselsdagsgave. Gennem de 
næste 35 år fortælles om de to kvinders liv 
og kamp for et selvstændigt liv.

Gyldendal, 2015. - 420 sider  

KARIN

 Den vil jeg gerne læse

...................
...................

..

KØBT TIL  ROMANKASSE

...................
...................

..
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99.4 Ditlevsen, Tove

JEG VILLE VÆRE ENKE, OG JEG 
VILLE VÆRE DIGTER
- glemte tekster: Sort Samvittighed ; 
redaktør: Olga Ravn.

Klummer, kommentarer, essays og brev-
kassesvar af forfatteren Tove Ditlevsen 
(1917-1976). Hun skriver om alkoholen, 
bøgerne, berømmelsen, nostalgien og de 
indlagte på hospitalet. Om børnene og en-
somheden, om weekend-drankerne og dø-
den.

Gyldendal, 2015. - 189 sider

MARIA
LOUISE

 Den vil jeg gerne læse

Steensballe, Ditte  
LEJLIGHEDER 
-en kærlighedshistorie

Året er 2002 da Ditte møder Jakob Ejersbo 
til en forlagsfest og tiltrækkes af hans smil 
og batikfarvede trøje. Opmærksomheden 
er gengældt og snart oplever Ditte den sto-
re kærlighed. Men langsomt smuldrer for-
holdet og Ditte sidder tilbage med en alt-
overskyggende sorg.

People’s Press, 2015. - 173 sider  

MARIA
LOUISE

 Den vil jeg gerne læse

TINE

St. Aubyn, Edward 
GLEM DET ; DÅRLIGT NYT ; 
EN SMULE HÅB
(Patrick Melrose-romanerne ; 1)

Selvbiografisk fortælling fra den engelske 
overklasse med pædofili, stofmisbrug, 
snobberi og dekadent tomhed
Gad, 2015. - 450 sider

MODERS MÆLK ; TIL SIDST
(Patrick Melrose-romanerne ; 2)

Selvbiografisk roman. Patrick er familiefar, 
men slås stadig med følgerne af barndom-
mens svigt og misbrug. Samtidig skal han 
tage sig af sin gamle syge mor, som har 
brugt familieformuen på et shamanistisk 
helsecenter
Gad, 2015. - 434 sider

 Den vil jeg gerne læse

...................
...................

..

KØBT TIL  ROMANKASSE

...................
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13



Kaa Andersen, Lotte 
HAMBROS ALLÉ 7-9-13 

Line og Kristian bor på én af landets fineste 
adresser - men de er dybt ulykkelige. 
Det er der flere af de prominente indbyg-
gere på Hambros Allé, der er, for krisen 
kradser også her og sætter sine spor i men-
neskene.

Turbine, 2015. - 291 sider  

KARIN

 Den vil jeg gerne læse

99.4 Juhl, Lars
Stubager, Steffen 
MIT NAVN ER LARS JUHL, OG 
JEG HAR FUCKET MIT LIV OP 

Portræt af tidligere skibsreder og millionær 
Lars Juhl (f. 1968), om at sejle med våben, 
bedrage sine kunder, forråde sin kone og 
være ligeglad med alt, indtil han faldt død 
om, blev genoplivet og tog sit liv op til 
revision.

Jyllands-Posten, 2015. - 233 sider

KARIN

 Den vil jeg gerne læse

TINE

55.5
Frøkjær, Kristoffer
ESKE WILLERSLEV : 
HAN GØR DET DØDE LEVENDE 

Om forskeren Eske Willerslevs opvækst, 
skoleliv og forskning indenfor DNA, fortalt 
i en vekselvirkning i mellem videnskabs-
historien, Willerslevs liv og en tur til hans 
ødegård i Sverige med biologen Kristoffer 
Frøkjær.

Gyldendal, 2015. - 250 sider

 Den vil jeg gerne læse

...................
...................
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KØBT TIL  ROMANKASSE
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SAMMEN OM GODE LÆSEOPLEVELSER
 Kender du den lidt tomme fornemmelse, der kan opstå, når du har vendt sidste 
side i en roman?  

Du kan dele dine læseoplevelser med andre og diskutere det, du har læst, ved 
at melde dig til en læsekreds. 
I læsekredsene bliver der snakket, lyttet, grinet og følt i fællesskab.

Spørg os på biblioteket, om der findes læsekredse med plads til nye medlemmer. 
Vi noterer løbende interesse-tilkendegiver og sammensætter nye læsekredse til 
vores introduktionsaftener.

VIL DU VIDE MERE
Kontakt : Dorthe Nygaard
87 22 19 78
medieteam@silkeborgbib.dk



FIND MERE INSPIRATION HER

LITTERATURSIDEN.DK


