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NYE BØGER FOR VOKSNE
FAGLITTERATUR

37.2

Rabalder i børnefamilien
En bog til forældre om at
håndtere børn med
stærke følelser
Guide til konflikthåndtering
i familien med udgangspunkt i metoden ”low
arousal”, der er måde at
forholde sig til konflikter og
relationer. Med udgangspunkt i konkrete eksempler fra hverdagens små og store konflikter med
børn gennemgås grundprincipperne i metoden.

29.7 TOKSVIG, MARIE LOUISE

Undercover

Jeg var Fatma i Danmark
En anonym muslimsk kvinde går undercover i Gellerup og bruger 80 dage på
at undersøge holdningerne blandt en lille kerne af
bogstavtro muslimer, der
missionerer og dikterer
retningslinjer for menighedens muligheder i det
danske samfund.

KROP & SJÆL

30.1752

Skilsmissens ABC

61.31 SCHNEIDER, MIKAEL

Guide til en bedre
skilsmisse for dig og dine
børn
En guide til forældre, som
skal skilles. Om tiden før,
under og efter en skilsmis-

Op af stolen!

se og livet i den sammenbragte familie.

hermed, dernæst en række
tips til hvordan kontorstolen og sofaen kan forlades
mindst en gang hver halve time, bl.a. ved gående
frokostpauser, brug af skrivebordets hæve/sænkefunktion og et restriktivt tv-kiggeri.

Nemme veje til at undgå
stillesidning
Forfatteren præsenterer
viden om stillesidning og
de farer, der er forbundet

33.43 JENSEN, KRISTIAN DITLEV

Vi mødes i Brugsen

Danmarkshistorie set
gennem de varer, vi købte
Den
danske
brugsforeningsbevægelses historie
igennem 150 år fra begyndelsen i 1866 og frem
til de nyeste visioner for
fremtidens
dagligvarehandel. Med fokus på tiden efter 2. verdenskrig
præsenteres hvert af årtiderne fra 1940’erne til
2010’erne i et kulturhistorisk perspektiv.

61.33 HENRIKSEN, OLE

Perfekt hud

Bliv din egen
hudplejeekspert
Gode råd til hvordan man
får bugt med hudproblemer ved hjælp af bl.a.
ændring af kostvaner og
livsstil, og hvorledes man
bliver sin egen hudplejeekspert.
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79.53 BRUUN, LOUISE

64.1

Få ro og balance i dit liv
Mindre stress - mere lykke;
Stress - og om, hvad yoga
og kost kan gøre for at
mindske stress; Det gode
åndedræt: pranayama den universelle livskraft; De
grundlæggende
øvelser;
Søvn; Fordøjelse; Energi; Koncentration og fokus;
Den stærke ryg og den smukke holdning; Hormoner og humør.

65 retroretter fra
1950’erne, 1960’erne,
1970’erne & 1980’erne
Kogebog med introduktion til dansk madkultur fra
1950’erne til 1980’erne gennem beskrivelse af madtendenserne, nye ingredienser
og fødevarereklamer, samt opskrifter på 65 tidstypiske danske retter.

Fri af stress med yoga

Moderne mormormad

64.17

HUS, HAVE OG HJEM

Ingefær
Antiinflammatoriske
shots, drikke, salater &
varme retter
Fakta om ingefærs mange
sundhedsegenskaber samt
lækre opskrifter på bl.a.
smoothies og juicer, shots,
supper og sammenkogte
retter.

63.59 ROSENMEIER, RENATE

Naturpynt dit hjem

Gå på opdagelse i naturen
året rundt, tag det bedste
med hjem og lav de
skønneste kreationer
Ved at følge årets gang
præsenteres måder at bruge ting fra naturen i både
traditionelle og nytænkte
dekorationer. Om indsamling, tørring, opsætning

64.17 KYLLESBECH, LARS

Fiskekogebog

I øjenhøjde med
køkkenbordet
Bygger på hans: Politikens
fiskekogebog. Fiske- og
skaldyrskogebog med grillopskrifter.

og sammensætning af naturmaterialerne.
64.1

Buffet
Lækre
middelhavsinspirerede
retter til flere
Brød, dressinger og dip;
Grønt; Kød, fjerkræ og fisk;
Morgenmad og brunch;
Desserter og søde sager.

68.07 NISSEN, LENE

Kreative redesign af
dine loppefund
Kreative gør det selv-ideer
til opbevaring, fornyelse af
gamle møbler, loppefund
som dekoration og flere
andre større og mindre
projekter.
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76.06

lever en forhutlet tilværelse præget af kriminalitet og misbrug.

Kunsthåndværker - hjem
19 danske
kunsthåndværkeres
inspirerende rum
Præsentation af 19 danske
håndværkeres hjem og
værksteder, fra tekstildesignere, keramikere, glaskunstnere, papirkunstnere
til guldsmede.

HARUF, KENT

Vores sjæle om natten
Den 70-årige Addie Moore
bor alene og har svært ved
at falde i søvn. En aften i
maj aflægger hun sin nabo,
enkemanden Louis, et
uventet besøg. Dagen efter
pakker Louis sin pyjamas
og tandbørste.

76.8 MARTYN, STEPHANIE

3D-origami

25 spændende
papirfoldeprojekter
Vejledninger og trin-fortrin-fotos til bygning af små
skulpturer af foldede origami-vinkler. Modellerne er
hovedsageligt dyr.

HIGASHINO, KEIGO

Den hengivne hr. X
Krimi. En enlig mor dræber
sin voldelige eksmand i
selvforsvar. Hendes forelskede nabo bruger sine
matematiske evner til at
dække over mordet, og da
politiet får hjælp af hans
gamle studiekammerat, bliver det en hjernekamp
mellem de to genier.

ROMANER
BRASK, MORTEN

Ofrene

En ung jurist voldtages og
kæresten føler med hende,
men forholdet lider et
knæk. Før var det ren forelskelse, nu handler det om
krænkelse og magtesløshed.

HIGHSMITH, PATRICIA

Carol

Mødet mellem den sofistikerede Carol, gift og mor,
og den 19-årige Therese,
bliver indledningen til et lidenskabeligt lesbisk kærlighedsforhold med mange
forhindringer i McCarthy-tidens bigotte USA.

DALSGAARD, CHRISTIAN

Svin

Om brødrene Claus og Helge, der vælger hver deres
vej i livet. Da Helge stikker
af hjemmefra, skilles de to
brødres veje. Henover de
næste 40 år opbygger
Claus en stor svinebesætning, stifter familie og lever
et kristent liv, mens Helge
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HILDERBRAND, ELIN

KJÆRSTAD, JAN

Den perfekte dag

Slægters gang: fortællinger
fra et glemt land

Jennifer og Stuart skal giftes på den romantiske ferieø Nantucket. Jennifers
afdøde mor har efterladt
hende en manual med opskriften på det perfekte
bryllup, men skandaler og
familiedramaer står i kø for
at folde sig ud.

Gennem slægten Bohre og
især dens stærke kvinder
fortælles historien om det
norske samfund i det 20.
århundrede. Med kvindebevidstgørelsen som omdrejningspunkt skildres de
politiske, kulturelle og videnskabelige strømninger
som på forskellig måde påvirkr og inddrager familiemedlemmerne.

JOHNSRUD, INGAR

Wienerbroderskabet
Krimi.
Politiefterforsker
Fredrik Beier leder efter en
forsvunden kvinde, der er
medlem af sekten ”Guds
lys”. Sekten bliver dog udsat
for en massakre, og pludselig er Fredrik og hans nye
makker Kafa Iqbal indblandet i et spil, de ikke forstår.

KOLD, JESPER BUGGE

Land i datid

I 2006 går danske Andreas
i Berlin på jagt efter sandheden om sin ukendte østtyske far. Sammen med
kusinen Bea afdækker han
sandheder og løgne, som
rækker langt tilbage i det
tidligere DDR, mens han
langsomt bliver afklaret
med sit eget liv.

KEPLER, LARS

Playground
Da Jasmins søn Dante skal
opereres efter et færdselsuheld, må lægerne stoppe
hans hjerte. Men Jasmin ved
hvad der venter efter døden,
nemlig en farlig, kinesisk havneby. Lykkes det hende at
redde Dante, og kan de komme tilbage til livet sammen?

MISKÉ, KARIM

Arabisk jazz
Krimi. Ahmed Taroudant
lever et indesluttet liv med
sine krimier. Da hans smukke overbo, Laura, bliver
brutalt myrdet, bliver han
vækket - og småforelsket i
den kvindelige vicekriminalkommissær.

KHEMIRI, JONAS HASSEN

Alt det jeg ikke husker
Hvem var Samuel og hvorfor
døde han? To spørgsmål en
forfatter forsøger at finde svar
på ved at interviewe blandt andet Samuels ven og kæreste,
der begge har vidt forskellige
erindringer om ham.
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MORTON, KATE

fra en ung mand i en somalisk storfamilie i Sverige. Er det en reel trussel, og kan et bombeangreb
undgås?

Lake House

Kriminalassistent
Sadie
Sparrow støder under en
løbetur på et forladt hus,
og snart er hun dybt begravet i en 70 år gammel sag
om et forsvundet barn. Sadie har mange forestillinger
om, hvad der er sket med
den lille dreng, men sandheden er milevidt fra no-

RASMUSSEN, GORM H.

Girafhuset

Da faderen dør rydder Daniel og søsteren op i barndomshjemmet
”Girafhuset” i Hasseris i Aalborg.
Daniel, som er forfatter,
beslutter sig for at skrive
”Forsvindingsskoven”, hans
egen historie om den tyranniske og voldelige fader.

gen teori.
MØLLER-RASMUSSEN, LARS

Misforståelsen

- og andre fortællinger fra
Mellemøsten
Elleve fortællinger, som
tematiserer misforståelser
og
modsætningsforhold
mellem vestens og Mellemøstens kulturer og tankegange.

TÊTEVIDE, ANNE MARIE

Ildens døgn

Malin er på vej gennem natten i de nordsvenske skove
optændt af en hævntørst
efter at slå de fire mænd
ihjel, som har krydset hendes vej og ødelagt hendes
liv. En barsk, lavmælt fortælling om et kvindeliv i
starten af det tyvende år-

NESSER, HÅKAN

Elleve dage i Berlin
Den naive Arne rejser til
Berlin for at finde den mor
han aldrig har kendt. Parallelt følger vi en skizofren
professor og den livsglade
men svagelige Beate, og på
mystisk vis krydses deres
historier.

hundrede i Nordsverige.
TIND, EVA

Astas skygge: portræt
I forskellige spor, tid og
stemmer portrætteres den
danske stumfilmdronning
Asta Nielsen af kunstneren
Eva Tind.

PERSSON, LEIF G. W.

Bombemageren og hans kvinde
- en roman om en
forbrydelse
Krimi, hvor det svenske
sikkerhedspoliti med Lisa
Mattei som operativ chef
får et tip fra engelske MI6
om en mulig terrortrussel
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BIOGRAFIER

99.4 SHANTIE ANDERSEN, INGRID MA
SHANTIE ANDERSEN, INGRID MA

På pilgrimsrejse

99.4 KRISTENSEN, VICTOR
KRISTENSEN, LONE

En personlig rejseguide til
hellige steder
En spirituel guide til pilgrimsrejser og -ophold i 11
forskellige lande baseret på
forfatterens egne oplevelser som pilgrimsrejsende.

Victors valg: en mors beretning
Lone Kristensen beretter
om sønnen Victor, der i løbet af nogle vanskelige
teenage-år konverterer til
islam og siden bliver Syrienskriger og dør som selvmordsbomber, og om den
retning, hendes eget liv følgelig tager.
99.4 MONRAD, JAN

Ti stille! Gu’ vil jeg ej
En skriftlig dialog og duel
Gennem små essays om forskellige emner såsom
gardiner, tomme flasker, fedme, religion og terrorisme, gives der indsigt i de to komikeres verdenssyn såvel som humoristiske sans og følelser.

NYE BØGER FOR BØRN
FAGLITTERATUR
62.386 ØSTERGAARD, PER

76.9 HOLSTING, KAISA

Droner

Perleplader

Over 300 sjove
farvestrålende motiver til
perlevenner
Motiver til fremstilling af
perleplader samt beskrivelse af teknikken bag.

En drone er et førerløst fly.
Det er en flyvende robot,
man kan styre nede fra jorden. Droner kan fx have
bomber eller et kamera
med om bord.
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89.011 SALLING, LOTTE

CHRISTIANSEN, JESPER NICOLAJ

Flere snakkepakker

North Dakota: dér starter vi forfra

Sprogudviklende
aktiviteter om krop og
følelser
Videreførelse af: Snakkepakker. Ordpakker med
remser, sprogopgaver og
forslag til sange og bøger
om 42 forskellige emner,
der bl.a. dækker følelser, tanker, sanser og kroppen.

Jonas flytter til Taastrup
med sin mor og stedfar,
men fortiden flytter med,
og det er lettere at tjene
penge på bare-knuckle
fights end i Føtex.
KROGH, TRINE KJÆR... [ET AL.]

Flugten fra sneglefarmen:
et snegleeventyr
Hvad ved du om snegle?
En børnefagbog.
Billedbog bestående af to
bøger: eventyret om vinbjergsneglen Herman fru
Ditte, som bliver fanget i en
sneglefarm og er lige ved
at blive til en rigtig hvidløgssnegl, og en fagbilledbog med fakta om mange forskellige slags snegle
og forslag til mange snegleaktiviteter.

SKØNLITTERATUR
AVEYARD, VICTORIA

Rød dronning

Fantasy. Mare Barrows er
en Rød. Hun tilhører samfundets bund, og lever af at
stjæle. Da Sølverne opdager at Mare har overmenneskelige egenskaber, tvinges hun til at forlove sig
med kongesønnen Maven.
Nu er Mare fanget midt i et livsfarligt magtspil,
hvor alle bedrager alle.

FORMAN, GAYLE

Hvis jeg bliver
17-årige Mia ligger i koma
efter et trafikuheld, som
måske har kostet hendes
familie livet. Kæresten
Adam tigger hende om at
leve videre, men Mias tab
er så uendelig stort.

BONDOUX, ANNE-LAURE

Miraklernes tid

Drengen Koumail var 12 år,
da tolderne fandt ham bag
en lastbil ved den franske
grænse. Hør hans historie
om rejsen, der igennem
Ukraine til Frankrig går
over flygtningelejre og
ghettoer.

GENECHTEN, GUIDO VAN

Det haster

Billedbog. Hund kan ikke
komme på potte, for der sidder lillesøster. Mus bruger
nemlig lillesøsters potte, og
Frø bruger Mus’ potte. Det
haster, så hvad skal Hund nu
gøre? Om at tage skridtet fra
potten til det rigtige toilet.

BOYNE, JOHN

Drengen på toppen af bjerget
Da begge forældre dør bliver franske Pierrot
sendt til Østrig for at bo hos sin ukendte tante i
et hus på en bjergtop. Adolf Hitlers sommerhus.
Et hus med strenge regler.
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HANSEN, MARIANNE IBEN

MATHIEU, JENNIFER

Min dag i vuggestue

Sandheden om Alice

Billedbog med rim om en
dag i vuggestuen med
spørgsmål til sproglig stimulering og forslag til aktiviteter.

Alle ved, at Alice gik i seng
med to fyre på én aften.
Det er i hvert fald, hvad rygtet siger. Da den ene af fyrene dør i en bilulykke, er
det da også Alices skyld,
ikke?

HORST, JØRN LIER

Operation Mørkemand

MÜNCH, ANNETTE

Badboy: steroid

Krimi. Detektivbureau Nr. 2
opdager
en
skummel
mand, som graver farlige
huller på den nærliggende
slette. Men hvad mon det
er manden leder efter?

Om at miste sin luksus tilværelse og opleve en social
deroute. Om kampen for at
genvinde status og kontrol.
Om at foretage forkerte
valg og om de konsekvenser det kan have.

JOHANSEN, ERIKA

Dronningen af Tearling
Prinsesse Kelsea er opvokset
i eksil. På sin 19 års fødselsdag
vender hun tilbage for at genvinde sin retmæssige trone.
For at redde den undertrykte
befolkning, må hun sætte sin

NONN, FABIOLA

Historien om Carl Mops, der
blev væk og fandt hjem igen
Billedbog. Den lille hund
Carl bliver væk, og kan ikke
finde hjem. Da han møder

lid til både den magiske Tearling-safir og den hemmelige
oprørsbevægelse.

en stor pjusket gadehund,
bliver han bange. Men måske kan den hjælpe Carl?

KONRADI BRODERSEN, IBEN

Piger kan leve længe
måske for evigt

RHODE, SIGNE JOHANNE

Hvorfor skal jeg sove?
En søvndyssende
godnathistorie om Valter:
inspireret af mindfulness
for børn
Valter vil ikke sove. Mor
forklarer, hvorfor man skal
sove - at kroppen og hovedet skal slappe af, så man er frisk til en ny dag.
Til sidst finder Valter ud af, at det nok er en meget god idé at sove. Med afspændingsøvelse for
børn.

Mønstereleven Gro skal
starte i gymnasiet, men
hun har ikke lyst. Hun føler
sig utilstrækkelig, selvom
hun altid har været god til
at gå i skole. Mødet med
den mystiske Faxe forandrer på mere end én måde
alt.
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ROHOLTE, LOUISE

TRONSTAD, TYRA TEODORA

Før jeg forsvinder helt

Det bliver pinligt uanset hvad

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

Elias sender en mail til den
ukendte, men smukke Susanne, han har set i bussen.
Hvorfor er hun stoppet
med at tage med bussen?
Og hvad er nu det med en
forsvunden mappe?

SOLOMONS, DAVID

Min bror er en superhelt

URI, HELENE

Fordi jeg elsker dig

Lukes storebror Zack får
superkræfter ved et tilfælde, og Luke må hjælpe ham
med at blive en rigtig helt.
For Zack ved en hel masse
om matematik, men intet
om superhelte.

Den generte 1.g’er Elin har
aldrig haft en kæreste. Da
hun møder den to år ældre
Frederik, føler hun sig som
verdens heldigste pige.
Lige indtil han slår hende
første gang.

SØHAVE SØRENSEN, BENNY

Tjenestepigen Mollie

WIENBERG, OSCAR

Billedbog. Vi følger den fattige Mollie på 9 år gennem

Bandini & Kabat: rejsen
til de nye øjne

hendes arbejdsdag som
tjenestepige i en rig familie
i 1910. Det er hårdt arbejde,
men der er også lyspunkter.

Billedbog. Zebra-arkitekten Bandini har ikke rigtig
været glad i lang tid. Sammen med sin gode ven uglen Kabat tager Bandini ud
på en rejse for at finde arkitekt-hesten Gavski. Måske
ved Gavski hvordan man ser verden med nye
øjne?
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NYE BØGER I DEN
SLESVIGSKE SAMLING
FAGLITTERATUR
08.74

99.208 KRAACK, DETLEV

Egernsund, den glemte
kunstnerkoloni
Om de tyske og danske
kunstmalere, som udgjorde kunstnerkolonien
fra Egernsund, som blev
grundlagt i 1870’erne og
opløst ved genforeningen
i 1920. Med gengivelse af
en lang række af medlemmernes malerier. Indhold: Iben Johansen: Med
parasol og pensel: Egernsund, den glemte kunstnerkoloni; De danske kunstnere omkring Flensborg Fjord; Kunstneren i kunsten: selviscenesættelse i portrætter og selvportrætter; Egernsund
på billeder: kunstneriske repræsentationer af
Egernsunds landskaber og fiskere. Michael Fuhr:
Egernsundsamlingen på Museumsberg Flens-

Schleswig-holsteinische
Geschichte in
Lebensbildern
Wer hat die Geschichte
Schleswig-Holsteins »gemacht«? Natürlich waren
es nicht nur die »Großen«, und auch nicht nur
die Männer allein, die Geschichte schrieben, Ideen verfolgten und Siege errangen. Geschichte
ist heute viel mehr als Herrschaftsgeschichte es
geht nicht nur um Fürsten, Könige und Staaten.
Die moderne Personengeschichtsschreibung
bindet die Biografien in das Lebensumfeld der
Menschen ein. Es entsteht eine Gesamtschau:
der Mensch in der Geschichte. Detlev Kraack
versammelt das Wissen über die wichtigsten
Menschen ihrer Zeit. Ein Buch zum Schmökern,
Blättern und Entdecken!

Med parasol og pensel

Begegnungen

burg.
08.966

Efter 1864

08.95 HANSEN, JØRGEN (F. 1951-05-06)

Danske spor i Schleswig-Holstein

Krigens følger på kort og
langt sigt
Om hvordan krigsåret 1864
prægede udviklingen på
kort og langt sigt. Indhold:
Tim Knudsen: Historiens
dom over 1864. Steen Bo
Frandsen:
1864-krigens
virkninger i Danmark. Hans
Schultz Hansen: Wienerfredens konsekvenser
for Slesvig. Uwe Danker: 1864-krigens følger
for og i Preussen. Jens Ole Christensen: Danske
overlevelsesstrategier i skyggen af 1864. Sebastian Olden-Jørgensen: Krigen 1864 på sangens
vinger: fra Brat af Slaget rammet til Danmarks

En lille vejviser for
historisk interesserede
turister
Gennemgang af det slesvig-holstenske
grænselands historie og til sidst en
guide til de steder i regionen, hvor Danmark og danskerne især har sat deres
præg.
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Killing Fields. 1864 i den litterære erindring - nationen som problem hos Fontane, Drachmann og
Bang / Birthe Hoffmann og Anna Sandberg. Jes
Fabricius Møller: Fædrelandet som tragisk helt
- genrer og plotlægning i fortællingen om 1864
og 1920. Gerret L. Schlaber: Slagene i 1864 og
deres skiftende betydning i tysk erindringskultur.
Inge Adriansen: Hver tid sin dagsorden - 1864-jubilæerne i 1889, 1904, 1914, 1939, 1964, 1989 og
2014.

09.95

Flensburger Tageblatt
150 Jahre Stadtgeschichte
aus Zeitungsperspektive
Im Frühsommer des Jahres
1865 erschien die erste
Ausgabe der Flensburger
Nachrichten. Zum 150. Geburtstag der Zeitung, die
heute Flensburger Tageblatt heißt, erzählt die
Redaktion eine Geschichte aus jedem dieser 150
bewegenden Jahre: Vom Beginn der Fördeschifffahrt bis zur Eisenbahn, von der verheerenden
Sturmflut an Schiffbrücke und Förde bis zu den
Wirren der beiden Weltkriege in und um Flensburg. Der Leser erfährt auch, wie Glücksburg
Seebad wurde oder wie Harrislee zu seiner heutigen Größe wuchs. Ein Band zur Flensburger
Stadt- und Umlandgeschichte, wie es ihn so noch
nicht gegeben hat!

08.99 N FLOTT, SØREN

Sønderjylland besat
Journalistisk fortælling. Sønderjyllands historie under
Danmarks besættelse fortælles fra fem vidt forskellige
hovedpersoner:
embedsmanden, officeren, hjemmetyskeren, politikeren og
modstandsmanden,
hvis
skæbner trækker tråde helt
op til det 21. århundrede.

BIOGRAFIER &
SKØNLITTERATUR

08.996

08.491

1864 – Menschen zwischen den
Mächten

Sie rettete die ganze Stadt!
Literarische
Verwandlungen einer
Nordsee-Sage
Dieses Buch stellt eine dramatische Geschichte aus
verschiedenen
Perspektiven 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, indem 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 faszinierte bedeutende Autoren wie Ludwig Bechstein, Gustav Frenssen und
Hans Christian Andersen.

Der
deutsch-dänische
Krieg von 1864 ist in der Literatur eingehend untersucht worden – soweit es
sich um die großpolitischen
und militärischen Ereignisse handelt. Das Interesse
für die Verhältnisse der Zivilbevölkerung, die Zivilverwaltung und die Nationalbewegungen
während des Krieges sowie auch für die
wirtschaftlichen Folgen und die Identitätenbildung nach dem Krieg ist dagegen bisher gering gewesen. Um dies zu ändern, haben deutsche und dänische Historikerinnen und Historiker
dieses Buch geschrieben.
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Mit dem Buch werden nun die Spuren aufgezeigt, die das „brave Mütterchen“ in der Literatur hinterlassen hat. Damit präsentiert es eine
besondere Wiederentdeckung, die die Reichhaltigkeit unserer Literaturlandschaft im Norden
verdeutlicht.

Claas Riecken in seiner Biografie über Berthold
Bahnsen. 1913 in Lindholm geboren, war dieser
nach 1945 ein führender Politiker der dänischen
Minderheit und derjenigen Friesen, die mit den
Dänen zusammenarbeiteten. Er machte sich
bei den anderen Parteien einen Namen als diplomatischer, pragmatischer und um Verständigung bemühter Politiker. Das Buch ist nicht nur
eine Biografie, sondern zugleich ein Beitrag zur
Landesgeschichte, zur Landtagsgeschichte und
zur dänischen und friesischen Minderheitengeschichte nach 1945.

A-1 NEUMANN, H. DIETER

Tod auf der Rumregatta
Wie jedes Jahr versammeln sich in Flensburg
Segler aus der ganzen Welt zur Rumregatta. Die
gute Stimmung wird jäh getrübt, als am Kai die
Leiche eines jungen Afrikaners gefunden 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 Tarnung eines groß angelegten Drogenschmuggels bei der Regatta
mitsegelt. Viel zu tun für die Ermittler in diesem
spannenden Kriminalroman von der Förde.

99.4 NISSEN, DOROTHEA, F. 1841-01-09
NISSEN, DOROTHEA (F. 1841-01-09)

Kaptajnsfrue Dorothea Nissens
dagbøger fra Kinakysten 1863-1867
I oktober 1863 afsejlede
skibet Mathilde fra Hamborg mod Kina. Kaptajnens
hustru Dorothea Nissen
fortæller om vejr og vind,
maden, forholdet til besætningen, husdyrene på skibet, mødet med kineserne,
livet i havnebyerne, selskaber med bekendte fra

B-2 BRODERSEN, JAKOB

Thode

Sønderjyden Thode indkaldes som 19 årig til den kejserlige tyske hær i 1915.
Han deltager i og overlever
flere drabelige slag både på
Østfronten og Vestfronten.
I krigen møder han skæbnen, kærligheden og den
tragedie, der følger ham
resten af livet.

hjemegnen og frygten for pirater.
99.4 LASSEN, HANS, F. 1831
INGEMANN, HENRIK (F. 1951-03-11)

Rigsdagsmand Hans
Lassen af Lysabild

Der er skrevet flere hyldemeter bøger om de dansksindede politikere i Nordslesvig under den nationale
kamp fra 1864 og til 1920.
Til trods for at landdags- og rigsdagsmand Hans
Lassen fra Lysabild var en ledende dansksindet
politiker i første halvdel af denne periode, er
hans liv og virke indtil nu kun blevet beskrevet
sporadisk og i løsrevne fragmenter. Det rådes
der med denne udgivelse bod på.

99.4 BAHNSEN, BERTHOLD
RIECKEN, CLAAS

Berthold Bahnsen

Friesisch-schleswigscher
Landtagsmann: eine
minderheitenpolitische
Biographie
Wie es war, als Friese mit
Deutschen für Dänen Politik zu machen, beschreibt
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