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NYE BØGER FOR VOKSNE
 FAGLITTERATUR

04.6 RYGE PETERSEN, SØREN
Leif den stadig lykkelige 
og andre historier
Min barndom

Søren Ryge Petersen for-
tæller om sin barndom som 
lærersøn, om skolegang, 
kammeraterne og livets 
gang i landsbyen i Sydsles-
vig. Samt 11 fortællinger 
om almindelige ualmindeli-
ge dansker 

15.2
Den fjerde alder: planlæg 
den i din tredje!

På baggrund af livserfarin-
ger og refleksioner gives 
inspiration til samtaler med 
partner, venner og familie 
om hvordan den fjerde al-
der skal planlægges og le-
ves. Med konkrete råd om 
sundhed, kost, økonomi, 
boligforhold og jura 

15.4 AHLBURG, KIRSTEN
Det er min krop! Hold nallerne væk
En bog om dansk seksualmoral

Oplysning til udlændinge 
om dansk seksualmoral, 
med information om hvad 
der er almindeligt accepte-
ret på gaden, på diskoteket, 
i svømmehallen og andre 
steder 

33.43 JENSEN, KRISTIAN DITLEV
Vi mødes i Brugsen
Danmarkshistorie set gennem de varer, vi købte 

Den danske brugsfor-
eningsbevægelses historie 
igennem 150 år fra begyn-
delsen i 1866 og frem til de 
nyeste visioner for fremti-
dens dagligvarehandel. 
Med fokus på tiden efter 2. 
verdenskrig præsenteres 

hver af årstiderne fra 1940’erne til 2010’erne i et 
kulturhistorisk perspektiv.

35.52
Waffen-SS
Europas nazistiske soldater 

Gennemgang og analyse af 
Waffen-SS’ historie fra or-
ganisationens begyndelse i 
1920’erne over indsatsen 
som militært instrument 
samt beskrivelse af dens 
krigsforbrydelser til over-
sigt over overlevende med-
lemmers skæbne efter kri-
gen.

68.88
Lær at tegne som en modedesigner 

Interview med 9 topdesig-
nere som Anna Sui, Christi-
an Lacroix og Valentino, 
hvor deres individuelle teg-
nestil vises. Herefter trin-
for-trin-guiden til, hvor dan 
man kommer i gang med 
egne kreationer. Råd til at 

lave moodboards og hvordan man følger en de-
signplan.
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79.65 KÅGSTRÖM, ANNA
Tilbage i sadlen
Håndbog for voksne hesteelskere 

Hestebog, som med prakti-
ske anvisninger og entusia-
stiske historier fra tidligere 
ryttere, opfordrer voksne 
hesteelskere til igen at sæt-
te sig i sadlen og fatte tøj-
lerne.

 KROP & SJÆL

61.54
Alternativ smertebehandling
100 behandlinger af 25 almindelige lidelser: 
konventionel medicin, traditionel kinesisk 
medicin, homøopati, urtemedicin 

Indhold: Sygdomme og læ-
gemidler (Tandpine); Føl-
somme tænder  Øreinfekti-
on; Bihulebetændelse; 
Ondt i halsen; Halsbetæn-
delse; Mave-tarminfektion; 
Halsbrand; Mavepine; Blæ-
rebetændelse; Gigt; Ryg-

smerter; Ansigtssmerter; Fodsmerter; Lidelser i 
hænder og håndled; Hovedpine; Knæsmerter; 
Bensmerter; Migræne; Muskelsmerter; Nakkes-
merter; Nervesmerter; Iskias; Skuldersmerter; 
Senebetændelse; RSI belastningsskade; Tennis-
albue; Forbrændinger).

61.68
Født godt
Kvinders fortællinger om at føde 

Indhold: Første barn - før-
ste fødsel; Født før; Gode 
historier fra fødegangen; 
De planlagte hjemmeføds-
ler; Bange for fødslen; Med 
ar på sjælen; Hård gravidi-
tet; Tidligere kejsersnit; Når 
noget uventet sker; En uge 

eller mere over tid; Lynfødsler; Laaange fødsler.

 HUS, HAVE OG HJEM

63.51 CORONADO, SHAWNA
Lodrette haver
Effektiv udnyttelse af haverummet

Bestøver, urter og grøntsa-
ger, aromaterapi og meget 
andet. Om indretning af 20 
forskellige lodrette haver 
med trin for trin vejlednin-
ger.

63.59 ANDERSEN, ELSE MARIE
Et blomsterliv 
Ideer og inspiration til skulpturelle dekorationer, 
udelukkende lavet af naturmaterialer.

63.8
Biavl : bier, blomster og honning 

Sådan hjælper du bierne; 
Biens biologi; Bestøvning - 
til gavn for bier og blom-
ster; Sådan kommer du i 
gang; Årets gang i bistadet; 
Dronningeavl; Biernes pro-
dukter.

64.1 ALBECK, MARIANNE
Rigtige mænd - herrego’ mad 

Søren, Palle, Jonas, Lindy 
og Hammer kendt fra DR1 
programmet ”Rigtige 
mænd” giver en række af 
deres yndlingsopskrifter 
selvfølgelig med rigelige 
grønsager.

64.101
Syriens gryder

En kulinarisk 
dannelsesrejse 
Kulinarisk rejsebeskrivelse 
fra Syrien med dagbogs-
optegnelser, fotos og op-
skrifter.
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64.11 PURVIANCE, JAMIE
Webers vintergrill

Mere end hundrede op-
skrifter på vintergrillning, 
hvor der tilberedes supper, 
festretter, grøntsager, til-
behør, søde sager og sågar 
drikke på grillen.

64.17 WAGN, HÉLÈNE
Franske fristelser

De bedste tærter, kager 
og desserter fra mit 
franske køkken
Indhold: Små kager; Store 
kager; Tærter; Is, sorbet & 
granité; Desserter; Saft, sylt 
& sødt.

64.6 HOLLY, JAZZ DOMINO
Små størrelser

Enkle ideer til tøj, tæpper 
og legetøj, du kan sy til din 
baby
Indhold: Til barnesengen; 
Babyer i byen; Babyer i le-
geland; Mønstre og skabe-
loner.

64.64 PETTERSEN, CHARLOTT
Strik til mor og barn

Fra retro-kjoler til 
moderne sweatre
Opskrifter på klassiske mo-
deller i ny udformning, mo-
derne opskrifter blandet med 
vintagesnit, trendy tøj til mor 
og nye opskrifter til ungerne.

64.64 TISELIUS, STINA
Strikkede grydelapper
Opskrifter & inspiration
Indhold: Klassiske firkanter; Dyr, udyr og andre 
former; Glatstrik og mønstre; Højtider; Godt at 
vide om strik og hækling.

76.41
Batikbogen
Moderne design med klassisk teknik

Introduktion til batik med 
beskrivelse af tolv forskelli-
ge moderne metoder til 
batikfarvning, såsom dyp-
ning, krammeteknik, shibo-
ri og blegning. Samt intro-
duktion til redskaber, 
materialer og farvekemi og 

anvisninger på, hvordan metoderne kan bruges 
til at forny bolig eller garderobe.

 HISTORIE

91.47 THIEDECKE, JOHNNY
Døden som underholdning

Historien om 
gladiatoreren
Med udgangspunkt i forsk-
ning beskrives gladiator-
kampenes oprindelse, de-
res markedsføring samt 
krigernes rekruttering og 
dagligliv.

91.93
Tyske krigsforbrydelser 1939-1945
Og den danske illegale presse 

Analyserer udviklingen i 
den tyske besættelses-
praksis i Europa og den 
danske illegale presses in-
formering om tyske krigs-
forbrydelser. Samtidigt gi-
ves  et billede af, hvilke 
informationer om tyske 

krigsforbrydelser der var tilgængelige i den ille-
gale presse for den danske offentlighed i en tid 
med censur.
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 ROMANER

BAIDEL, LOLA
Uden videre

Dagene der gik til; Sand; 
Fortovsvandrer; Mangel-
symptom; Se jer selv; He-
rold; Kalenderfanger; Spej-
ling; Mundaflæsning; 
Samtale; En for alle; Hjem; 
Indånding; Kedsomhed; 
Stilstand; Nu; Væk mig 
blidt; Tomrum; Cyklist; Bøl-

ger; Tidsbøjning; Skarv; Månen; Mørkegænger; 
Livsaflejringer; Stål; Dengang; Hævn; Af jord er 
du kommet; Afsløret; Bøn; En gang; En lige linie; 
Og mere til; Fantasiløs; Elskede jeg; Flettepligt; 
Her; I lang tid; Jernbyrd; Kry; Kys; Madpakke; Mon 
ikke; Tavshed; Præsens; Smuk; Til intet gjort; Ved 
du; Trevler; Latter; Udsat; Svigt; Ildtegn; Kapital; 
Du; Retning; Tidspilde; Hvad der er; Genbrug.

CLOWES, DANIEL
Patience

Tegneserie - graphic novel. I 
2012 dør den gravide kvinde 
Patience. Hendes kæreste 
Jack sigtes for mordet, men 
løslades efter et år. Så springer 
handlingen til år 2029, hvor 
Jack får fat i noget, der gør det 
muligt for ham at rejse i tiden!

DOERR, ANTHONY
Noget om Grace

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 spæ-
de datter, flygter han. 25 år 
senere samler han mod til 
at vende tilbage.

GEJL, TRISSE
Ulvekvinten

Zoe er mor til Frederik og 
veninde med Beate. Grad-
vist går Zoe i sort, mens 
afgrunden bliver beskuet af 
Zoes nærmeste.

GOWDA, SHILPI SOMAYA
Den gyldne søn

Anil og Leena vokser op 
sammen i en indisk landsby, 
men mens Anil færdiggør 
sin lægeuddannelse i USA, 
må Leena gifte sig med 
den mand, hendes foræl-
dre har valgt til hende. Beg-
ge de unge møder mod-
stand og må træffe 
vanskelige valg

IRVING, JOHN
Mysteriernes Allé

En roman i to spor, hvor vi 
følger den nu midaldrende 
forfatter Juan Diego Guer-
rero på en rejse til Fillippi-
nerne i nutiden og i tilbage-
blik hans liv som 
forældreløs ”losseplads-
barn” i Mexico.

JONASSON, JONAS
Morder-Anders og hans venner 
(samt en uven eller to)

Receptionisten Per Persson, 
den ateistiske præst Johan-
na Kjellander og morderen 
og alkoholikeren Mor-
der-Anders’ veje krydses, og 
de tre fortabte eksistenser 
indgår en lusket alliance. 
Men da Morder-Anders hø-

rer om Bibelen, ændres hans vilje til at true og mis-
handle folk.
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JONG, ERICA
Vingeskudt

I desperation over sin 25 år 
ældre mands manglende 
formåen i sengen, opretter 
den 60-årige Vanessa en 
profil på datingsitet ”detg-
nidningsløseknald.com”. 
Vanessa hader at blive æl-
dre og hader tabet af kon-
trol og magt. Men tilbudde-

ne, der begynder at vælte ind, er mere bizarre 
end oplagte, og Vanessa tvinges til at se et par 
sandheder i øjnene.

JUNGSTEDT, MARI
En mørkere himmel

Krimi. En lyshåret kvinde 
findes død på klipperne på 
Gran Canaria. Måden hun 
ligger på, leder tankerne 
hen på et kunstværk. Jour-
nalisten Sara og den tidli-
gere politimand Kristian 
følger politiets arbejde tæt. 

Drabssagen udvikler sig, da der sker endnu et 
mord.

KLAUSSMANN, LIZA
Villa America

Villa America danner i 
1920’erne rammen om en 
flamboyant kunstnerkoloni 
ved Den Franske Riviera. 
Ægteparret Sara og Gerald 
Murphy lever deres drøm-
me ud med Scott Fitz-
gerald, Hemingway og Pi-

casso som hyppige gæster, indtil en fremmed 
bryder kredsen.

KLINE, CHRISTINA BAKER
Pigen uden navn

Vivian er 91 og Molly 17, og 
har begge været plejebørn 
og oplevet svigt, savn og 
længsel mod at høre til i en 
familie. De mødes i Vivians 
hus i Maine, og hvor umage 
de end synes at være, op-
står der et livsbekræftende 
venskab mellem dem.

LAGERLÖF, SELMA
Dunungen og Tøsen 
fra Stormyrhuset

To Selma Lagerlöf-fortæl-
linger, der for første gang 
udgives på dansk. Perso-
nerne i historierne gen-
nemlever trængsler med 
kærlighed, tro og samvit-
tighed.

MAI, JIA
Afkodet 

Det matematiske geni 
Rong Jinzhen fødes ind i en 
familie, der står for fald. Da 
hans utrolige evner opda-
ges, hentes han af det kine-
siske efterretningsvæsens 
tophemmelige Enhed 701. 
Her skal han tilbringe re-

sten af sit liv som kryptoanalytiker i nationens 
tjeneste.

MAIER, NOVA LEE
Sundhedsplejersken

Didi og Oscar har lige fået deres før-
ste barn og har søgt hjælp fra sund-
hedsplejersken Hennequin. Didis 
fødselskomplikationer forværres i 
Hennequins kyndige hænder, for 

Hennequin er ikke drevet af hjælpsomhed, men 
af et inderligt ønske om hævn.
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RIEBNITZSKY, ANNE-CATHRINE
Orkansæsonen og stilheden

Præsten Monica rejser til 
Guatemala for at mødes 
med en gammel bekendt. 
Både her og i Danmark mø-
der hun mange forskellige 
mennesker, som alle står 
over for store valg.

SARAFIS, ADAM
Der er noget råddent

Mekanikeren Sam Hallberg 
opsøges af den prostitue-
rede Jade, hvis ven er død 
under mystiske omstæn-
digheder. Sammen med er-
hvervsjournalisten Lynette 
Church undersøger Sam 
dødsfaldet og får indblik i 
storpolitisk råddenskab.

SCHWARTZMAN, ADAM
Eddie Skiltemaler

Kwasi Dankwa, kaldet Ed-
die Skiltemaler, må forlade 
hjem og familie i Ghana og 
flygte til Senegal og deref-
ter Paris. Her venter et 
hårdt liv som illegal indvan-
drer, men også kærlighed 
og venner. Til sidst indhen-
tes han dog af fortiden.

SLAUGHTER, KARIN
De smukkeste

Claires mand myrdes, og da 
hun gennemgår hans ting, 
opdager hun en voldsom vi-
deo, hvor en ung pige vold-
tages og myrdes. Hendes 
verden rystes, og der er spor 
tilbage til tiden, hvor hendes 
søster forsvandt sporløst.

WESTÖ, KJELL
Der hvor vi gik engang

En roman om en by og om 
vores vilje til at blive 
højere end græsset
Helsinki i 1. halvdel af det 
20. århundrede er en by i 
rivende udvikling. Roma-
nen følger en række perso-
ner fra de fattigste til de ri-

geste i de dramatiske år, hvor byen også oplever 
en blodig borgerkrig.

 BIOGRAFIER

99.4 BERGMAN, INGRID
Jeg er Ingrid

[Film (DVD)]. Via private 
filmoptagelser, uddrag af 
dagbøger og breve, samt 
interviews med hendes fire 
børn, gives et unikt indblik i 
den svensk-fødte skuespil-
ler Ingrid Bergmans liv og 
karriere.

99.4 LORIDAN-IVENS, MARCELIN
LORIDAN-IVENS, MARCELINE
Men du kom ikke tilbage 

Som et brev til faderen, der 
ikke overlevede kz-lejren, 
fortæller Marceline Lori-
dan-Ivens om tiden i Bir-
kenau og livet bagefter, 
hvor omgivelserne ikke for-
mår at håndtere de hjem-
vendtes traumer, men tier 
dem ihjel.
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99.4 MOGENSEN, BØRGE
MÜLLER, MICHAEL
Børge Mogensen

Møbler med holdning
Gennemgang af møbelar-
kitekten Børge Mogensens 
liv og værk, med fokus på 
de møbler, der præger 
manges hjem.

NYE BØGER FOR BØRN
 FAGLITTERATUR

39.12 GAIMAN, NEIL
Hans & Grete

Det er en barsk tid med 
krig og hungersnød, og der 
er ikke mad til alle i hjem-
met. Derfor bliver Hans og 
Grete efterladt i skoven af 
deres forældre. Her finder 
de to børn et hus lavet af 
kage og slik.

70.9 HODGE, SUSIE
Børnenes interaktive kunsthistorie

Kunsthistorien beskrevet 
fra den tidligste kunst til de 
nyeste tendenser i dag. In-
deholder mange berømte 
kunstværker, som er udstil-
let på National Gallery i 

London. Hele bogen igennem stilles der kreative 
opgaver til læseren.

79.08 BØRDING, MARTINE RANDEN
Pigetips

15-årige Martine har her i 
bogform samlet nogle af 
sine Instagram-opdateringer 
om alt det, der er mest 
spændende i et pige-teen-
ageliv.

79.37
Børnenes bog om magi

En præsentation af histori-
en om alt magi lige fra spå-
domskunst til alkymi og fra 
svæveillusion til teleporte-
ring. Med 20 forskellige 
tricks indenfor fx mønt-
tricks, korttricks og forsvin-
dingstricks.
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 SKØNLITTERATUR

BAHNSON, ANNIE
Vinderblik

Gymnastikken fylder rigtig 
meget i Grys liv, også lidt for 
meget, synes hendes bed-
ste veninde Anna. Gry sæt-
ter gymnastikken før alt an-
det og er meget seriøs 
omkring det. Anna er be-
gyndt at interessere sig lidt 
mere for fester og drenge.

BAY ALEXANDERSEN, PETER
Axel og Mus på den store rejse

Billedbog. Axel lever i år 
1588. Sammen med sin tro 
følgesvend, Mus, tager han 
på skattejagt med sin onkel 
Globus og hans besætning 
på skibet Havkatten. De 
skal finde fem skatte. Mon 
det lykkes for dem?

DENTON, ELLA
Rasmus Raket og rumpiraterne 

Billedbog. Rasmus er en 
dreng med en god fantasi, 
men han er også astronaut 
for organisationen Interga-
laktiske Aktioner, som be-
kæmper rumpirater. Når 
Rasmus hjemme fra sen-

gen i sit teleskop får øje på rumpirater, så går han 
straks i aktion sammen med katten Sputnik.

ECHOLS, JENNIFER
Over stregen

Meg har blåt hår og attitude, 
og hun er træt af sin hjemby. 
Hun bryder tit regler, og da 
hun bliver snuppet, har hun 
valget mellem at komme i 
fængsel eller at droppe sin 
forårsferie og i stedet køre 
på nattevagt med den lokale 
betjent en uge.

HAMMER, ANNE SOFIE
Mig og Dylan Walker

Eller historien om, 
hvordan jeg ødelagde mit 
sidste skoleår 
Malthe er forelsket i Louise. 
Men han ved ikke, hvordan 
man snakker med piger, så 
han lægger en plan, og den 
ser lovende ud. I starten ...

OHLSSON, KRISTINA
Mysteriet på Hester Hill

Tvillingerne Meg og Frank 
skal tilbringe sommerferien 
hos onkel Eliot og Carl på 
herregården Hester Hill for 
at komme lidt væk fra deres 
forældre, som skal skilles. 
Men der begynder snart at 
ske mystiske ting på stedet.

OTTESEN, JOSEFINE
Den sorte storm

Antiope og hendes lillesø-
ster Litta trænes som kri-
gere. En dag forsøger en 
fremmed gruppe at stjæle 
deres kvæg, og søstrene 
sendes af sted sammen 
med de øvrige krigere for 

at stoppe tyveriet. Litta bliver fanget, og Antiope 
viser en ny side af sig selv for at få hende befriet.
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PETERSEN, DAVID
MuseGarden - den sorte økse

Tegneserie. Musen Celana-
we er medlem af Musegar-
den. Da en fjern slægtning 
dukker op, drager de afsted 
for at finde den mystiske 
sorte økse. Rejsen bliver 
farefuld og lang.

ROHOLTE, LOUISE
Før jeg forsvinder helt

Selma skal altid hjælpe sin 
hjerneskadede storesøster, 
og deres forældre har al-
drig tid til at være sammen 
med hende. Der er ingen, 
der opdager, at Selma har 
det svært og stopper med 
at spise.

SEEBERG, URSULA
Skud for skud - året ud
Muldvarpen Middes årsberetning

Billedbog. Muldvarpen Mid-
des muldvarpeskud fortæl-
ler små historier fra året 
der gik med højdepunkter 
fra hverdagen i et helt al-
mindeligt muldvarpeliv.

SMITH, JOHN
Kaptajn John den (lidt) vilde

John har måske nok ver-
dens kedeligste navn, men 
han har også evnen til at 
tage på de mest fantastiske 
eventyr - for eksempel som 
en (lidt) vild pirat.

STRID, JAKOB MARTIN
Hurra for Lille Frø

Jubilæumsudgave med ny 
ikke tidligere udgivet gam-
mel historie. Samlet udga-
ve af: Lille Frø; Lille Frø 
bygger rumraket. Lille Frø 
kommer til at bo hos famili-
en Frø. Men han er meget 
slem. Og til sidst rejser Lille 
Frø ud i verden, fordi han 

tror, at ingen kan lide ham! Men mon ikke det en-
der godt til sidst?

TOPP THOMSEN, ANDERS
Pot og pis

Christoffer har et stort pro-
blem, for hans bekymrede 
mor har tvunget ham til at 
give hende en urinprøve, 
der ikke var helt ”ren”, så nu 
må han finde prøven og få 
skiftet den ud, før den bli-
ver testet.

VINTHER MADSEN, MARTIN
Manden uden skygge

Fantasy. Jovia møder for 
første gang et menneske, 
som kun har én skygge og 
ikke også en ”ond skygge”, 
som viser menneskets dår-
lige sider. Han må være syg, 
for man dør, hvis nogen 
stjæler ens onde skygge. 
Jovia opdager, at hun ikke 

er den eneste, der kan læse skygger.
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NYE BØGER I DEN 
SLESVIGSKE SAMLING

 FAGLITTERATUR

08.21 BACH-NIELSEN, CARSTEN
Fra jubelfest til kulturår

Danske 
reformationsfejringer 
gennem 400
Kulturhistorisk gennem-
gang af 400 års danske 
fejringer af Luther og den 
protestantiske reformati-
on. Forfatteren beskriver 

udviklingen fra dogmesættende jubelfest i 1617 
til kulturelle festivaler i det offentlige rum, og ser 
frem mod jubilæet i 2017.

08.37
Sønderborgs soldater
Kasernen i Sønderborg 1907-2014

Bogen fortæller historien 
om en af Danmarks mest 
markante kaserner, nemlig 
Sergentskolen i Sønder-
borg. Bogen dækker perio-
den fra tysk skibsartilleri-

skole til dansk Sergentskole og har tydeligt fokus 
på det helt specielle forhold mellem by og garni-
son, der herskede i Sønderborg frem til luknin-
gen i foråret 2014. Bogen er forsynet med en 
lang række erindringsafsnit, hvor forhenværende 
elever og fastansatte fortæller om deres tid på 
kasernen. Den ældste forlod kasernen i 1941 - 
den sidste i 2003. I forbindelse med researchen 
er der bragt et stort fotomateriale til veje - det 
meste har ikke tidligere været trykt.

08.43 TØNDER
MØBALLE, V.
Krigsårene i Tønder 1940-1945

Viggo Møballe var 11 år,  da 
Danmark den 9. april 1940 
blev besat af tyske tropper. 
Han husker tilbage til tiden 
i Tønder under besættel-
sen, hvordan dagligdagen 
var, og hvordan indbygger-

ne i Tønder oplevede besættelsen og krigens 
konsekvenser. Viggo Møballes erindringer giver 
et levende indtryk af, hvordan for eksempel sko-
ledagen blev påvirket af tyskernes tilstedeværel-
se, og hvordan varemangel og rationering gjorde 
det svært at være i købmandslære – og meget 
mere.

08.491
Sie rettete die ganze Stadt
Literarische Verwandlungen 
einer Nordsee-Sage

Dieses Buch stellt eine dra-
matische Geschichte aus 
verschiedenen Perspekti-
ven vor: Es geht um die 
Sage von einer alten Frau, 
die in einer ärmlichen Kate 
auf einem Deich lebt und 
die Husumer nur vor einer 
Naturkatastrophe warnen 
und somit retten kann, in-

dem sie ihr einziges Hab und Gut, ihre Kate, in 
Brand setzt. Man ahnt das menschliche Drama, 
die Verzweiflung der Frau und das Glück der 
Menschen, die dem Tod von der Schippe 
gesprungen sind. Dieser alte Sagenstoff faszi-
nierte bedeutende Autoren wie Ludwig Bech-
stein, Gustav Frenssen und Hans Christian An-
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dersen. Mit dem Buch werden nun die Spuren 
aufgezeigt, die das „brave Mütterchen“ in der Li-
teratur hinterlassen hat. Damit präsentiert es 
eine besondere Wiederentdeckung, die die 
Reichhaltigkeit unserer Literaturlandschaft im 
Norden verdeutlicht.

08.81 SØRENSEN, H. E.
Alle de skjalde
Litteraturen i Sønderjylland og 
Sønderjylland i litteraturen

Litteraturhistorien dækker 
litteraturen i Nordslesvig 
(Sønderjylland) både på 
dansk, sønderjysk og tysk, 
samt litteraturen fra det 
danske mindretal i Syd-
slevig, suppleret med en-
kelte tysk- og frisiskspro-
gede forfattere. Indhold: 

Oldtid og middelalder; Salmer og lærde skrifter 
1500-1700; Pietisme og rationalisme 1700-1800; 
Romantikken ca. 1800-1848; Treårskrigen og 
dansk kulturfremstød 1848-1863; Krigen 1864; 
Den tyske tid 1864-1914; Verdenskrigen 1914-
1918; Folkeafstemning og genforening 1918-
1920; Mellemkrigstid og besættelse 1920-1945; 
Tiden efter 1945.

08.95
Begegnungen
Schleswig-Holsteinische 
Geschichte in Lebensbildern

Wer hat die Geschichte 
Schleswig-Holsteins »ge-
macht«? Natürlich waren 
es nicht nur die »Großen«, 
und auch nicht nur die 
Männer allein, die Ge-

schichte schrieben, Ideen verfolgten und Siege 
errangen. Geschichte ist heute viel mehr als Her-
rschaftsgeschichte es geht nicht nur um Fürsten, 
Könige und Staaten. Die moderne Personenge-
schichtsschreibung bindet die Biografien in das 

Lebensumfeld der Menschen ein. Es entsteht 
eine Gesamtschau: der Mensch in der Geschich-
te. Detlev Kraack versammelt das Wissen über 
die wichtigsten Menschen ihrer Zeit. Ein Buch 
zum Schmökern, Blättern und Entdecken!

08.996 
1864 – Menschen zwischen 
den Mächten

Der deutsch-dänische 
Krieg von 1864 ist in der Li-
teratur eingehend unter-
sucht worden – soweit es 
sich um die großpolitischen 
und militärischen Ereignis-
se handelt. Das Interesse 
für die Verhältnisse der Zi-
vilbevölkerung, die Zivil-

verwaltung und die Nationalbewegungen 
während des Krieges sowie auch für die 
wirtschaftlichen Folgen und die Identitäten-
bildung nach dem Krieg ist dagegen bisher ge-
ring gewesen. Um dies zu ändern, haben deuts-
che und dänische Historikerinnen und Historiker 
dieses Buch geschrieben.

09.95
Flensburger Tageblatt: 150 
Jahre Stadtgeschichte aus 
Zeitungsperspektive

Im Frühsommer des Jahres 
1865 erschien die erste 
Ausgabe der Flensburger 
Nachrichten. Zum 150. Ge-
burtstag der Zeitung, die 
heute Flensburger Tage-
blatt heißt, erzählt die Re-

daktion eine Geschichte aus jedem dieser 150 
bewegenden Jahre: Vom Beginn der Fördeschif-
ffahrt bis zur Eisenbahn, von der verheerenden 
Sturmflut an Schiffbrücke und Förde bis zu den 
Wirren der beiden Weltkriege in und um Flens-
burg. Der Leser erfährt auch, wie Glücksburg Se-
ebad wurde oder wie Harrislee zu seiner heuti-
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gen Größe wuchs. Ein Band zur Flensburger 
Stadt- und Umlandgeschichte, wie es ihn so noch 
nicht gegeben hat!

 SKØNLITTERATUR

A-1 NEUMANN, H. DIETER
Tod auf der Rumregatta

Wie jedes Jahr versam-
meln sich in Flensburg Seg-
ler aus der ganzen Welt zur 
Rumregatta. Die gute Stim-
mung wird jäh getrübt, als 
am Kai die Leiche eines 
jungen Afrikaners gefun-
den wird. Das Flensburger 
Ermittlerteam macht sich 
auf die Suche nach einem 

Mörder im privaten Umfeld, doch könnte das 
Verbrechen auch rassistisch motiviert sein. Dazu 
kommt der Hinweis, dass ein Schiff nur zur Tar-
nung eines groß angelegten Drogenschmuggels 
bei der Regatta mitsegelt. Viel zu tun für die Er-
mittler in diesem spannenden Kriminalroman 
von der Förde.

 B-2 JUHL, PERNILLE
Efter mørke

3. del af: Vent på mig Marie. 
Maries datter Jenny og 
hendes mand Magnus del-
tager i modstandskampen i 
2. verdenskrig. Han sendes 
i koncentrationslejr, og hun 
må gå under jorden og ef-
terlade sin datter hos Ma-
rie. 

 BIOGRAFIER

BRAMMING, BENTE & BRAMMING, TORBEN
99.4 BRORSON, HANS ADOLPH
Brorson: sjælens digter

Om salmedigteren Hans 
Adolph Brorson (1694-
1764), om samtidens pieti-
stiske vækkelse og om de 
mennesker og steder, der 
blev afgørende for hans liv 
og digtning. Indhold: Ran-
derup - en digter og hans 
ophav; Ribe og København 

- skolegang og studier; Løgumkloster - huslærer 
og salmedigter; Tilbage til Randerup - kaldet til 
hjemstavnen; Tønder - nye græsgange; Til Ribe 
som stiftsprovst - Brorson i ilden; Brorson som 
biskop - livet i Taarnborg; Ribe - hverdag og ven-
ner; Farvel til verden - den aldrende digter; Bror-
son i eftertiden - sjælens digter.

CLAAS RIECKEN
99.4 BERTHOLD BAHNSEN
Berthold Bahnsen – Friesisch-
schleswigscher Landtagsmann

Wie es war, als Friese mit 
Deutschen für Dänen Poli-
tik zu machen, beschreibt 
Claas Riecken in seiner 
Biografie über Berthold 
Bahnsen. 1913 in Lindholm 
geboren, war dieser nach 
1945 ein führender Politi-
ker der dänischen Minder-

heit und derjenigen Friesen, die mit den Dänen 
zusammenarbeiteten. Er machte sich bei den 
anderen Parteien einen Namen als diplomatis-
cher, pragmatischer und um Verständigung 
bemühter Politiker. Das Buch ist nicht nur eine 
Biografie, sondern zugleich ein Beitrag zur Lan-
desgeschichte, zur Landtagsgeschichte und zur 
dänischen und friesischen Minderheitenge-
schichte nach 1945.
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