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BØRN I SYDSLESVIG
 FAGLITTERATUR

 

39.5

Lanternesange
Indhold: Jeg går om aftnen så ger-
ne; Lanterne, lanterne; Lanterne, 
lanterne, nu lyser aftnens stjerne; 
Lanterne, lanterne, med dig går 
jeg så gerne; Røde, grønne, blå lan-
terner; Se på månen.

44.4
Pedersen, Karen Margrethe
Vi bor i Sydslesvig
Et materiale til dansk historie 
og tværfaglig undervisning

Indhold: Hvad er Sydslesvig?; 
Hvem er de danske i Sydslesvig; 
Årets gang i Sydslesvig; Flag og 
rigsvåben; På sporet af det dan-
ske i elevernes lokalsamfund 

(Danske spor i Flensborg i dag og 
før i tiden; Danske spor i Slesvig; 
Danske spor i Skovlund-Valsbøl); 
Grænser; Den dansk-tyske lande-
grænse gennem tiderne; Hvad den 
dansk-tyske landegrænse og andre 
landegrænser betyder; Sammen-
ligning af administrative systemer 
Sydslesvig-Danmark; På tværs af 
landegrænser; Hvem sætter græn-
ser i dagligdagen?; Sproglig mang-
foldighed i Sydslesvig.

44.4 Flensburg
Strempel, Günter
Flensborg, vandet 
og alt det andet
Oplevelsesguide for børn.

46.9
Jacobsen, Ivan
Grænsen 
Gennem helsides fotos og kortfat-
tet faktuel tekst beskrives grænsen 

og grænseområdet mellem Dan-
mark og Tyskland.

46.9
Kousholt, Bjarne
Sønderjylland & Slesvig 
Indhold: En sorgens dag?; Hvad 
er region Sønderjylland/Slesvig; 
Grænsen; Regionens historie; 
Euroregionen; Mindretallene; 
Træk for livet i regionen; Regionen 
som politisk enhed; Regionens 
fremtid.

 HISTORIE

96.6
Buch, Jørgen
Synnejysk historie
Sønderjyllands historie fortalt for 
børn & voksne.
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96.6
Bygbjerg, Ole
Krigen i 1864
Indhold: Brev fra en soldat; En 
gammel historie; Tre-års-krigen; 
Mellem to krige; Livet som soldat; 
Ved Dannevirke; Hæren på flugt; 
Ved Dybbøl; En mægtig fjende; 
Broager dæk!; Stormen på Dybbøl; 
Krigen til søs; En farlig plan; Kam-
pen om Als; Den hårde fred; Gode 
naboer i dag.

96.6
Hammelev, Leif
Krigen 1864 i 
stereoskopbilleder 
Parallelle tekster på dansk og tysk. 
Indhold på dansk: Krigen 1864; 
Stereoskopbillederne; Fra Danne-
virke til Dybbøl; Foran skansern-
ne; Uden for skudvidde; Sønder-
borg; Stormen; Krigen til søs; Als 
og Jylland; Fred og nye grænser; 
Bogens citater; Bogens billeder.

96.6
Rønn, Thomas Meloni
Krigen 1864 
Behandler krigen i 1864 og viser, at 
kampene ved Dannevirke og Dyb-
bøl var en kamp mod overmagten 
- og at nederlaget kom til at betyde 
en ny fase i Danmarkshistorien.

96.7
Knudsen, Birgit
1914-18
Danmark under 1 . verdenskrig

Indhold: Forsvaret af Danmark; 
Skuddet i Sarajevo; Krigsudbrud-
det; Følgerne for Danmark; Søn-
derjyder i krig; Gullaschbaroner; 
Krigen rykker tættere på Danmark; 
Børsspekulanter; Mangel på varer; 
Fredskonference og militærnægte-
re; Følgerne det sidste krigsår; Vå-
benhvile og fredsslutning; Sønder-
jylland tilbage til Danmark.

At krydse grænsen 
[genstand (spil)] = Die 
Grenze überschreiten 
Spilleregler: Der dannes to hold, 
f.eks. et tysk og et dansk hold, der 
hvert består af to til fire personer. 
De forskellige begrebskort lægges 
med bagsiden opad på de farvede 
felter i spillepladens højre side. 
Det hold der først når til målet har 
vundet spillet.

 ROMANER

Rasmussen, Bent
Mig og den døde 
fra Lützow
I et hjørne af den store 
krig 1914-1918 

Dannelsesroman om den 16-årige 
Jes, der under 1. Verdenskrig med 
bor sin mor lige syd for den dansk 
tyske grænse. Mødet med en und-
vegen russisk krigsfange sender Jes 
ud på en længere dannelsesrejse, 
hvor han både udfordres på sin 
identitet og sin seksualitet.
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 BØRNEBØGER PÅ 
FRISISK, PLATTYSK 
ELLER SØNDERJYSK

A-1
Dieterich, Karin
Mit Una + Leif in 
der Wikingerzeit 
Una og Leif vokser op i en by med 
navn ”Felltorp” som kunne tænkes 
at være Hedeby. Børnene oplever 
mange spændende ting i vikinge-
samfundet.

A-1

Plan B: Noveller-
Kurzgeschichten 
10 danske og 11 tyske noveller 
om livets udfordringer og hvilken 

vej man skal vælge, når det hidtil 
planlagte smuldrer for én.

C-1
Andersen, H.C.
Karen Böll læser H.C. 
Andersen på sønderjysk 
(CD) Indhold: Om Karen Böll og 
cd’en. Om H.C. Andersen. H.C. An-
dersen: De to Jomfruer; Fyrtøjet; 
Den lille pige med Svovlstikkerne; 
Børnesnak; Hvad Fatter gør, er al-
tid det rigtige; Den uartige Dreng; 
Det er ganske vist.

C-2
Andersen, H.C.
De Dannenboom 
Originaltitel: Grantræet 

Eventyret om grantræet, der bræn-
dende ønsker at blive voksent og 
opleve alverdens ting. Men da det 
er blevet smidt væk efter julen, 
længes det alligevel tilbage til den 
dejlige skov.

C-2
Carle, Eric
De lütte Rupp 
Jümmersmach
(Lydbog). Den sultne larve aldrig-
mæt. Billedbog, hvor den sultne 
larve æder sig gennem en masse 
mad og samtidig gnaver huller i 
bogen. Også anvendelig som tælle-
bog for de mindste.

C-2
Disney, Walt
Mit Käpten Donald op 
hoge See / Walt Disney 
På omslaget: Donald snackt platt, 
mit Käpten Donald op hoge See.

C-2
Rowling, Joanne K.
Harry Potter un de 
Wunnersteen 
Fantasy. Den 11-årige forældreløse 
dreng Harry Potter bliver adop-
teret af sin onkel og tante, som 
ikke bryder sig om ham. Han har 
trolddomsblod i årerne og bliver 
optaget på en skole for trolddoms-
kyndige.

C-3

Friesisch für Kinder
Da Bremer stäämusikånte 

[Lydoptagelse/CD]. Hanen, katten, 
hunden og æslet har ikke nogen 
fremtid på gården, hvor de pines 
og plages. Derfor drager de mod 
Bremen for at finde lykken som 
musikanter.
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C-3
Jonsson, Runer
Wiike Wiiking: fäit da 
rüüdjuugede forn geek
Originaltitel: Vicke Viking (svensk). 
Sjov fortælling om en kvik og 
snarrådig svensk vikingedrengs 
oplevelser.

C-3
Lindgren, Astrid
Eemil Foon Lönebärj 
Emil fra Lønneberg oversat til fri-
sisk. Emil er en lille vildbasse, der 
ustandselig finder på skarnsstre-
ger. Det ophidser hans far og be-
kymrer hans mor.

 SJOVE FINDE-BØ-
GER FOR BØRN

Cera, Joaquín
Flunkerne i Romerriget 
Billedbog. Flunkerne rejser tilbage 
i tid til Romerriget, som de vil lære 

mere om. Desværre rejser Gang-
sterflunk og hans mænd også med. 
Prøv at finde de forskellige flunker 
og ting.

Lucas, Katherine
Min store findebog 
med dyr 
Billedbog med papsider. I alt 25 
myldrebilleder med flere forskelli-
ge finde-opgaver til hvert billede. 
Med mange forskellige dyr fra hele 
verden og i mange forskellige far-
ver.

Nordqvist, Sven
Kender du Peddersen 
og Findus? 
Billedbog. Findus har fundet på en 
ny leg, hvor Peddersen ved hjælp 
af ledetråde må finde de ting, som 
katten har gemt rundt om på går-
den. Måske kan du hjælpe?

Odgård Iversen, Bo
Hvad er der galt? 
Billedbog. Emilie og Karl er hjem-
me ved farmor og farfar, men da 
de vågner om morgenen, kan de 
ikke finde dem. Ingenting er, som 
det plejer at være. Det er som om, 
alting er vendt på hovedet.

Watt, Fiona
Min første findebog
Billedbog for de yngste med mas-
ser af overraskelser, små opgaver 
og ting at tale om. Brug bogen som 
findebog og træn ord, tal og farver 
sammen med det lille barn.
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FOR VOKSNE
 HISTORIE

 

08.95
Bredal, Johannes
I vendernes fodspor: 
en odyssé
Rejse i vendernes historiske fod-
spor fra Flensborg langs den 
tyske østersøkyst til Rügen. Om-
drejningspunktet er vendernes 
skiftende berøringsflader med 
det danske folk, hvor venderne 
igennem tiden har haft roller som 
både allierede, venner og fjender.

08.98919
Bundgård Christensen, Claus 
og Nørregård, Martin Bo
Verdenskrigens danske 
billeder 1914-1918
Udvalg af fotografier fra den 1. 

verdenskrig, som befinder sig i 
danske samlinger og som viser de 
mange forskellige sider af krigen 
gennem samtidige billeder. 

08.992
Clausen, Egon
I grænselandet
Rejsebreve fra Sydslesvig

Beretninger fra rundrejser i Syd-
slesvig og besøg hos det danske 
mindretals skoler, gymnasier, 
højskole, kirker og kulturhuse i 
blandt andet Flensborg og Slesvig. 
Hvem er de dansksindede, og hvil-
ke tanker gør de sig om at være 
dansk i Tyskland?

08.99 S
Johnsen, Axel
Dannevirkemænd 
og Ejderfolk
Den grænsepolitiske opposition 
i Danmark 1920-1940

Om Dannevirkemændenes og Ej-
derfolkenes arbejde for Sydslesvigs 
forening med Danmark fra græn-
sedragningen i 1920 til Tysklands 
kapitulation i 1945. Med resumé 
på tysk.

08.991
Kühl, Jørgen (red.)
København-Bonn 
Erklæringerne 
1955-2005
De dansk-tyske 
mindretalserklæringers 
baggrund, tilblivelse og virkning 

Udgivet i forbindelse med 
København-Bonn Erklærin-
gernes 50-års-dag 29.3.2005. 



8

08.95
Henningsen, Lars N. (red.)
Sydslesvigs danske 
historie
Gennem mange år har vi savnet 
en tidssvarende fortælling om 
mindretallet i nutid og fortid. 
Hvad er det danske mindretal i 
Sydslesvig i dag? Hvad er det dan-
ske mindretals historiske rødder? 
Hvordan har det danske mindre-
tal levet gennem tiden? I bogen 
besvarer fire erfarne grænselands-
historikere spørgsmålene.

09.4
Henningsen, Lars og 
Schwensen, Broder
I venskab og tillid
Istedløvens tilbagevenden 
til Flensborg i 2011/In 
Freundschaft und Vertrauen: 
Die Rückkehr des Idstedt-
Löwen nach Flensburg 2011 .

Parallelle tekster på dansk og tysk. 
Med litteraturhenvisninger og 
links.

08.992
Nielsen, Flemming
Stemmer fra 
mindretallene = 
Stimmen aus den 
Minderheiten
Interviews med medlemmer af det 
danske mindretal i Sydslesvig og 
det tyske mindretal i Nordslesvig, 
hvor de interviewede hver især gi-
ver deres svar på, hvordan det er 
at leve som mindretal. Tekster på 
dansk og tysk. Interviewer: Flem-
ming Nielsen; redaktører: Lars N. 
Henningsen, Frank Lubowitz. 

08.325
Kühl, Jørgen & Klatt, Martin
SSW - det danske 
mindretals politiske 
historie 1945-2014

08.99 S
Noack, Johan Peter
Det danske mindretal 
i Sydslesvig 1920-1945

08.99 S
Nørregaard, Martin Bo
Danske sydslesvigere 
i tysk krigstjeneste 
1939-45
Bogen beskriver på baggrund af 
flere tusinde soldaterbreve, hvor-
dan mindretallets indkaldte blev 
behandlet, og giver et indblik i, 
hvordan de oplevede og opfattede 
krigen. Bogen præsenterer et styk-
ke dansk mindretalshistorie, som 
samtidig er både Danmarks histo-
rie og verdenskrigshistorie.
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 08.95
Schultz Hansen, Hans
Danskheden i Sydslesvig 
1840-1918 som folkelig 
og national bevægelse
Danskhedens historie i Sydsles-
vig før 1918 har hidtil kun været 
sporadisk undersøgt. I denne bog 
skildres den for første gang i sin 
helhed. På grundlag af et omfat-
tende og mangeartet kildemateri-
ale tegnes et billede af den danske 
bevægelses forskellige aktiviteter 
og miljøer.

 BIOGRAFIER

99.4 Johannsen-Bojsen, Karin
Johannsen-Bojsen, Karin
Sydslesvigpige
En opvækst mellem to 
kulturer i årene 1936-1954

Den sydslesvigske forfatter og kul-
turpolitiker Karin Johannsen-Boj-
sens (f. 1936) erindringer fra en 
barndom i grænselandet omkring 
2. verdenskrig, om overflytning 
til dansk skole, og hvordan mødet 
med dansk væremåde, sprog og 
kultur kom til at præge hendes liv.

99.4 Johannsen-Bojsen, Karin
Johannsen-Bojsen, Karin
Sydslesvigkvinde
Et voksenliv mellem to 
kulturer i årene 1954-2004

Den sydslesvigske forfatter og 

kulturpolitiker Karin Johann-
sen-Bojsens (f. 1936) beretter om 
studieårene i Danmark, Tyskland 
og England, tiden som lærer på 
Duborgskolen i Flensborg, kom-
munalpolitiker, foreningsmenne-
ske og foredragsholder.

99.4 Erbst, Rolf D.
Erbst, Rolf D. 
Barakkerne
Min danske og tyske barndom 
i efterkrigstidens Flensborg

Selvbiografi af Rolf Erbst (f. 1946) 
om livet i efterkrigstiden i en ba-
rak i udkanten af Flensborg. I ba-
rakkerne var livet hårdt, og de fle-
ste havde sår på sjælen fra krigen.

99.4 Kronika, Jacob
Kronika, Jacob Jacob
Kronika beretter: 
tre interviews fra 
årene 1969-71
Om de anslag, der i 30’rne og 
40’rne rettedes mod den danske 
grænse og om Sydslesvigs danske 
mindretal mellem verdenskrige-
ne. Indhold: Arbejderne reddede 
danskheden; Derfor blev Frits 
Clausen ikke statsminister; Molo-
tovs krav i november 1940.
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99.4 Petersen, Dorothea
Petersen, Dorothea
Parallelle verdener 
- at finde et ståsted 
imellem to kulturer

Forfatteren fortæller sin per-
sonlige beretning om livet som 
dansksindet tysker og nogle af de 
udfordringer og oplevelser, livet 
sidenhen har bragt hende.

 SKØNLITTERATUR

A-1
Deckert, Kirstin
Børnene dernedefra
Tolv mosaikker

Fantasifortællinger baseret på virkelige 
hændelser. Til debat og samtale mel-
lem voksne og store børn (11-14 år).

A-1

Grenzgeschichten: 
Frauen aus dem 
deutsch-dänischen 
Grenzland erzählen 
aus ihren Leben
Grænsehistorier: Kvinder fra 
det dansk-tyske grænseland 
fortæller om deres liv

Tekster på både dansk og tysk 
Indhold: Randy Siewertsen: Liebe 
Maria. Margaret Aalling. Strøtan-
ker om tilværelsen i en sønderjysk 
kvindes liv. Karin Haug: Vorberei-
tung ist alles. Tanja Knudsen: Er 
græsset grønnere på den anden 
side? Tara Yvonn Auga: Die Frau 
auf der anderen Seite. Christa Car-
stensen: Nachbarschaft. Gudrun 
Nwanaga: Elfie und die Dänen. 
Ingeborg Philippsen: Grenzt eine 
Grenze die Liebe aus? Birgit Ham-
bach-Uldall: Über ”die Blakkede”. 
Lea Kreuziger: Grenzstein. Galleri 
mellem ebbe og flod - Hvordan 
venskaber kan opstå. Linn T. Jan-
tar: Kontakte. Birgitte Arker: to 
gange Rita. Helga Brehr. Familien-
geheimnis. Agnes Siewertsen: En 
grænsedag. Marie-Louise Monrad 
Møller: Doppel(t)leben.

A-1
Linnemann, Willy-August
Europafortællinger 
i 5 bind
Bogen om det skjulte ansigt (bd. 
1); Døden må have en årsag (bd. 2); 
Skæbnen må være en skælm (bd.3); 
Alle skal tjene to herrer (bd.4); 
Byen ligger skjult af lyset (bd. 5). 
Novelle-cyklus om mennesker, der 
i en bunker under luftalarm beret-
ter om deres skæbne og den måde, 
de har mødt den på.

 

A-1
Linnemann, Willy-August
Hyldest til en by = 
Huldigung an eine Stadt 
Udgivet i anledning af Flensborgs 
700 års jubilæum 1984.

A-1
Andersen, Signe;  Lohse, 
Maike; Jensen, Erik (red.)
Sydslesvigantologi 
22 forfattere med tilknytning til 
Sydslesvig præsenteres med hver 
deres biografi og smagsprøver på 
deres forfatterskab; litterære tek-
ster skrevet på dansk.
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