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NYE BØGER FOR VOKSNE
 FAGLITTERATUR

16.8 BRINKMANN, SVEND
Ståsteder

10 gamle ideer til en ny 
verden
Kritik af tidens nyttetænk-
ning, der ifølge forfatteren 
fører til tomhed og mangel 
på mening i tilværelsen. 
Omkredser som modvægt 
10 eksistentielle ståsteder 
med iboende værdi.

40.4 THOREAU, SOPHIE
Drømmerejser

75 steder du skal se 
Fotografisk billedværk. 75 
destinationer, der er et 
besøg værd, beliggenhed 
rundt omkring i verden: 
Nordamerika, Sydamerika, 
Europa, Afrika og Mellem-
østen, Asien og Oceanien.

 HUS, HAVE OG HJEM

64.2
Sjove fester for børn

12 nemme, gennemførte 
temafester til fødselsdage 
og andre fester for børn i 
alle aldre
Beachparty; Pyjamaspar-
ty; Vilde dyr-fest; Super-
heltefest; Prinsessefest; 
Fodboldfest; Indianer- og 

cowboyfest; Gyserfest; Diskofest; Picnic; Blå fest; 
Bagedysten.

64.65 CORDES, PERNILLE
Den store bog om tunesisk hækling 

Trin-for-trin-guides, med 
angivelse af sværhedsgrad, 
på 30 designs inden for 
bolig, beklædning og ac-
cessories.

 

64.665
STAAL AXELSEN, CATHRINE
Håndquiltning & patchwork

Kreative boligartikler til 
hele hjemmet 
Moderne håndquiltning 
- hvad er det?; Grundlæg-
gende teknikker; En tur 
rundt i mit hjem (Bryggers; 
Køkken; Børneværelse; 
Teenageværelse; Stue; Ba-

deværelse; Have); Slip kreativiteten fri; Materialer 
og redskaber.

64.69 CORREA, FLORENCIA CAMPOS
100 firkanter vævet på sømvæv 

Introduktion og inspiration 
til at væve på sømvæv. Med 
afsnit om udstyr, hvordan 
man bygger sin egen søm-
væv, samt opskrifter på 22 
grundmønstre og 15 de-
signs, hvor vævede firkan-

ter kombineres til fx en hue, en poncho eller en 
lampeskærm.



 HISTORIE

96.72 
KAMP, ANDERS HØJBERG
Årtiers originaler

En moderne historiebog
Marquis de Sade om 
50erne, Stig Møller om 
60erne, Suzanne Brøgger 
om 70erne, Klaus Riskær 
om 80erne, Søren Fauli om 
90erne, Joan Ørting om 
00erne; Marcel de Sade 
& 1950erne : en berømt 

tid; Stig Møller & 1960erne : en høj tid; Suzan-
ne Brøgger & 1970erne : en frigørende tid; Klaus 
Riskær & 1980erne : en rigsmart tid; Søren Fauli 
& 1990erne : en bitterironisk tid; Joan Ørting & 
00erne : en sexet tid.

98.214 YAZBEK, SAMAR
Over grænsen

Beretning fra mit 
Syrien i ruiner 
Den syriske forfatter og jour-
nalist Samar Yazbek, der nu 
er i eksil, har illegalt rejst ind 
i Syrien for at interviewe kri-
gere såvel som almindelige 
mennesker om de forhold 
borgerkrigen medfører.

99.1
Min barndom i Grønland 

Tolv grønlændere og dan-
skere tager os med til de-
res barndoms Grønland og 
fortæller om livet som barn 
forskellige steder i landet. 
Alle vokser op med splittel-
sen mellem det grønland-
ske og det danske, men de 

vokser også op i et land, hvor natur og frihed fyl-
der meget.

 ROMANER

BARTON, FIONA
Enken 

Da lille Bella forsvinder 
sporløst fra sin mors have, 
mistænkes Greg Taylor for 
at have bortført hende. 
Jean Taylor står ved sin 
mands side, hun ved, at han 
er uskyldig. Hun kender 
ham, eller gør hun?

BOHMAN, THERESE
Den anden kvinde 

En ung kvinde påbegynder 
en affære med en gift over-
læge, men mødet med den 
karismatiske pige Alex, får 
stor betydning for forholdet.

GRØNDAHL, JENS CHRISTIAN
Tit er jeg glad

70-årige Elinor, som netop 
er blevet enke, ser tilbage 
på de valg hun har truffet i 
livet, konfronterer en skyg-
ge fra fortiden, og gør op 
med sine voksne børn.

GUÐBERGUR BERGSSON
Tre mand vendte tilbage

En familie, som bor langt væk 
fra civilisationen, på Island, får 
besøg af tre mænd. To af 
dem bliver engelske soldater 
og den tredje, som de holder 
skjult, forsvinder en dag spor-
løst. Mange år senere vender 
alle tre mænd tilbage.



HAWLEY, NOAH
Før faldet 

Et fly med overklassepas-
sagerer og den fattige 
kunstmaler Scott Burroug-
hs styrter i havet. Kun han 
og en fire år gammel dreng 
overlever styrtet. Var det et 
uheld, eller var det sabota-
ge, og ønskede nogen at slå 
passagererne ihjel?

LARSEN, BRITT KARIN
Der vokser et træ i Mostamägg

Skovfinnerne bor i de dybe 
skove på grænsen mellem 
Norge og Sverige, de lever i 
pagt med naturen med 
bjørnejagt, magi, overtro og 
stærkt sammenhold. Vi føl-
ger bl.a. den unge Lina, der 
er på flugt med sin nyfødte 

og eneboeren Taneli, der mødes og sammen byg-
ger en ny tilværelse op.

MCLAIN, PAULA
For tæt på solen

Beryl Markham vokser i 
Kenya og er for evigt split-
tet mellem det vilde Afrika 
og den hvide overklasse. 
Hun møder Karen Blixen og 
forelsker sig i dennes el-
sker, Denys Finch Hatton.

MALMQUIST, TOM
I hvert øjeblik er vi stadig i live

Toms kæreste dør akut af 
leukæmi efter at have født 
en datter ved kejsersnit. Tom 
står tilbage som alenefar 
med et nyfødt barn og skal 
både håndtere sin sorg og de 
dæmoner, han har med sig 
fra barndom og ungdom.

ULLMANN, LINN
De urolige

Fortælling om at være dat-
ter af den døende filmin-
struktør Ingmar Bergmann, 
sammensat af erindringer, 
fiktion, dokumentarisk ma-
teriale og refleksioner. Der 
tegnes et billede af en bro-
get familie, hvor kærlighed 
og afsavn går hånd i hånd. 
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.

 BIOGRAFIER

99.4 RIEL, JØRN
RIEL, JØRN
Mit livs skrøne

 . . . en slags memoirer
I en lang række nedslag ta-
ger Jørn Riel læseren med 
på en rejse gennem sit liv 
- fra barndommen på Ve-
sterbro, livet i Grønland og 
som udsendt for FN til bl.a. 
Mellemøsten og Pakistan. 
Med 12 digte.

99.4 TERKELSEN, ULLA
TERKELSEN, ULLA
Med kærlig hilsen

Historier fra Europa 
og omegn 
Ulla Terkelsen har som 
udenrigskorrespondent 
rejst Europa tyndt i godt 
fem årtier, og har igen og 
igen befundet sig midt i hi-
storiens centrum. I denne 
bog giver hun et portræt 
af et kontinent i krise, men 
som ikke har mistet håbet.



99.4 UDDENBERG, NILS
UDDENBERG, NILS
Mand og kat

En kærlighedshistorie
Hjertevarm beskrivelse af 
den overrumplende glæde, 
som livet med en lille egen-
rådig kat bibringer sin ejer.

99.94 ECKERSBERG
HANSEN, LISS
Guldalderdøtre

Frøkenerne Eckersbergs 
kamp for overlevelse 
Maler og professor ved 
Kunstakademiet, C. W. 
Eckersberg dør under kole-
raepidemien, og hans fem 
ugifte døtre må kæmpe 
for dagen og vejen for at 
undslippe fattiggården i 
1800-tallets København.

NYE BØGER FOR BØRN
 FAGLITTERATUR

15.2 JULIA SOFIA
Smuk indeni - smuk udenpå

Youtube-stjernen giver 
gode råd om alt det teen-
agepiger går og tænker på. 
Samling af kortere indlæg 
og kommentarer om bl.a 
familiens betydning, valg af 
uddannelse, forandringer i 
kroppen, kærlighed, sex, af-

stresning, penge, fester og makeup.

53.08 WINSTON, ROBERT
Hjemmelaboratoriet

Spændende forsøg for 
kommende forskere
I hjemmelaboratoriet kan 
du se, hvordan man laver 
disse ting og mange flere 
ud fra helt almindelige ma-
terialer. Imponer venner 
og familie, eller bare lav 

dem for din egen fornøjelses skyld - fordi det er 
spændende!

77.1
Ideer til sjov ansigtsmaling for børn

Efter et gennemillustreret 
afsnit om grundteknikker 
og materialer, beskrives 40 
forslag til ansigtsmaling trin 
for trin. Ideerne spænder 
vidt, her er fx mange dyre-
masker, zombier og mon-
stre, ting som en bil, en fly-

vemaskine og en baseball - og så er der også 
blomster og andre dekorationer.

 SKØNLITTERATUR

DAYTON, ARWEN ELYS
Seeker - den mørke sandhed 

Fantasy. 15-årige Quin hav-
ner i sit livs største krise, da 
hun skal aflægge ed som 
Søger. Det viser sig, at 
magtfulde mænd misbru-
ger Søgernes mægtige ev-
ner, og at alt hvad hun har 
troet på er et kæmpe be-
drag.



ENGKILDE, CHRISTIAN
Skygger i mørket

Der sker underlige ting på 
skolen. Det er altid når Se-
bastian er i nærheden, men 
han har ikke gjort noget. 
Hans nye ven Thomas er 
blind, men kan se ting, in-
gen andre kan se.

GRIFFITHS, ANDY
En træhule på 13 etager

Terry og Andy bor i en træ-
hule med 13 etager. Her er 
bowlingbaner, swimming-
pool og et hajbassin. Der 
sker en masse, så de har 
næsten ikke tid til skrive på 
deres bog.

HANSEN, BORIS
Vejen til Panteon

Fantasy. Lucas og hans 
venner bor i Zonen blandt 
grå og triste betonblokke. 
En dag forsvinder hans 
bedste ven Cassandra. 
Lucas forsøger at finde 
hende, men rejsen i hendes 
fodspor fører til en helt 
fremmed verden, der ikke 
burde eksistere.

HARDINGE, FRANCES
Løgnens træ

På en afsidesliggende ø dør 
Faiths far under mystiske 
omstændigheder. I sin fars 
dagbog finder hun sære 
optegnelser om et træ, 
som måske kan hjælpe Fa-
ith med af finde sandheden 
om sin fars død.

HASTRUP, HANNE
Cirkelines museskole

Musene Frederik og Ingolf 
går i skole hos Cirkeline. I 
dag går de ud i haven og 
leger med ord og lyde. Tud-
se begynder med t, og ost 
begynder med o. Og nogle 
ord rimer.

HOHLE HANSEN, HENRIK
Trutmund og frømand

24 små historier om at 
kysse 
Billedbog. Der var engang 
en prinsesse, der kyssede 
en frø. Sådan starter 24 
små kyssehistorier, men de 
har alle vidt forskellige slut-
ninger, for frøen bliver ikke 
altid bare til en frø.

KRARUP, JACOB OLIVER
Gangene under jorden

Science fiction. Casper le-
ver under jorden, hvor han 
graver efter diamanter. Han 
mener altid at have været 
der i minen, men en dag får 
han en fornemmelse af, at 
han har været et andet 
sted før dette.

MATTHESEN, ANDERS
Ternet Ninja

Aske har det lidt svært. Han 
er forfulgt af klassens bølle, 
Glenn, og hemmeligt forel-
sket i Jessica og har brug 
for lidt held. Det kan en 
ganske særlig fødselsdags-
gave fra onkel Stewart må-
ske gøre noget ved.



PAOLI, STINE DE
Monsterskolen og 
andre rim for børn

Billedbog på rim. Kom med 
til monsterskolen, hvor 1.a. 
øver sig i at bøvse folk om-
kuld. Mød Købmand Basse, 
der har tilbud på alt med B, 
og find ud af hvordan en 
pige fra Kalundborg over-
vinder 14 sultne kannibaler.

PHILIPPS, CAROLIN
For your eyes only : 4YEO

Lilly sender nøgenbilleder 
af sig selv til sin kæreste. 
Det får skæbnesvangre 
konsekvenser, da billeder-
ne på mystisk vis bliver 
gjort offentlige online.

REDWINE, C. J.
Skyggernes dronning

Fantasy. Den mørke dron-
ning Irina har dræbt kon-
gen af Ravenspire. Irina hol-
der den udsultede 
befolkning i et magisk jern-
greb. Kronprinsesse Lorelai 
er på flugt og må skjule 
sine magiske kræfter, mens 
hun planlægger at redde sit 
land.

NYE BØGER I DEN 
SLESVIGSKE SAMLING

 FAGLITTERATUR

08.02 KNOCHE, MICHAEL
Auf dem Weg zur 
Forschungsbibliothek

Studien aus der Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek
Michael Knoche, von 1991 
bis 2016 Direktor der Her-
zogin Anna Amalia Bib-
liothek, Klassik Stiftung 
Weimar, hat sich in den 
25 Jahren seiner Tätigkeit 
intensiv mit dem Thema 
Forschungsbibliothek be-

schäftigt. In diesem Band sind seine Einsichten 
und Erfahrungen zusammengestellt. 

08.34 KRISTENSEN, HANS (1969-12-10)
Krybskytter i Sønderjylland

Skarpe skud og sære skæb-
ner i kongernes, hertuger-
nes og grevernes skove
Om den ulovlige jagt i Søn-
derjylland i 1700-tallet og 
begyndelsen af 1800-tal-
let, med beskrivelse af de 
hårde straffe, som ventede, 
hvis en krybskytte blev ta-
get.



08.4 MEIER, DIRK
Die Eider: Flusslandschaft 
und Geschichte

In vielerlei Hinsicht kann 
man von der Eider als Sch-
leswig-Holsteins Schick-
salsfluss sprechen. Er mar-
kiert die jahrhundertelang 
gültige Grenze zwischen 
dem Heiligen Römischen 
Reich Deutscher Nation 

und dem Königreich Dänemark. Wer die durch 
die Flüsse Eider, Treene und Sorge sowie durch 
die Nordsee geprägten Landschaften erkunden 
und verstehen möchte, der erhält mit diesem 
Buch ein fundiertes Grundlagenwissen über die 
Landschaftsentwicklung, Hydrographie und Ge-
schichte dieser Region.

08.41 JENSEN, KRISTIAN DITLEV
Sydslesvig

Steder og mennesker
Personlige beskrivelser af 
det gamle danske land, fra 
grænsen til Ejderen. Illu-
streret med farvefotos af 
landskaber, byer, menne-
sker og gamle lokalhistori-
ske fotos.

08.44
Da fanøboerne fik foden 
under eget bord

Righoldigt illustreret med 
både gamle interessante do-
kumenter og smukke kort og 
nye humoristiske tegninger 
udført af Bernd Hobohm. 
Bogen rummer både sand-
færdige historier, men også 
alle de farverige anekdoter 

og heltemodige bedrifter. Desuden fortæller bogen 
om Fanøs kommunevåben med de to søheste, om 
tidligere jubilæer og om, hvad man kalder hinanden 
på Fanø. Fyldigt resumé på både tysk og engelsk.

08.44 SØNDEROG 
KLATT, GÜNTER
Süderoog

Hallig im Wattenmeer
Kaum jemand kennt Hal-
lig Süderoog und seine 
Geschichte so gut wie Dr. 
Günter Klatt, der schon als 
Jugendlicher regelmäßig 
auf der Hallig zu Besuch 

war. Klatt hat sich nahezu sein Leben lang mit 
Süderoog beschäftigt. Sein großformatiges, 
grundlegendes, reich bebildertes und fundiert 
recherchiertes Buch „Süderoog – Hallig im 
Wattenmeer“ lässt auf 320 Seiten kaum einen 
Aspekt unberührt.

08.5 KÖLMEL, REINHARD
Naturführer Nordsee

Tiere - Pflanzen – 
Landschaften
Die Nordsee und ihre Kü-
ste sind etwas Besonderes: 
Sandstrände, Dünen, me-
hrere tausend Quadratme-
ter Meeresboden alles bele-
bt durch Hunderte Pflanzen 

und Tiere. Der Naturführer Nordsee bietet infor-
mative Texte und schöne Bilder und gibt einen 
umfassenden Überblick über die Region. Als Vor-
bereitung auf den Urlaub, als Begleiter vor Ort, 
zum »Nacharbeiten« von Ausflügen oder einfach 
nur zum Durchblättern und Staunen.

08.5 ROHDE, ANDREA
Geoführer Ostseeküste

Von Flensburg bis zum 
Darß
Die deutsche Ostseeküste 
bietet nicht nur Sand und 
Meer, sondern auch ein-
malige Naturlandschaften, 
Steilküsten, Strand- und 
Salzwiesen und Dünen-

gebiete. Die »steinreichen« Küstenabschnitte 



erzählen von vergangenen Eiszeiten, Gesteine 
berichten von der Herkunft der Gletscher, Fos-
silien enthalten spannende Botschaften aus der 
Vergangenheit. Dieses Buch führt an die schön-
sten Küsten von Flensburg bis zum Darß und 
erklärt kenntnisreich die jeweiligen geologischen 
Besonderheiten, die man oft erst auf den zwei-
ten Blick wahrnimmt.

08.66 BAHLS, JO VON
Der norddeutsche Bierreiseführer

Historisches und Aktuelles 
von mehr als 800 Bierpro-
duzenten wird in diesem 
Bierreiseführer erzählt, 
desgleichen der Frage 
nach dem besten »Küsten-
bier« der mehr als 150 
heute noch bestehenden 
Brauereien in den nördli-

chen Bundesländern nachgegangen. Man erfährt 
aber u. a. auch, dass die zünftigen Biergärten 
eine Erfindung von der Elbe und nicht, wie frech 
behauptet wird, von der Isar sind. Es geht um 
außergewöhnliche Bierrezepte. Auch der Be-
such eines Biermuseums darf nicht fehlen. Am 
Ende beantwortet der Reiseführer die wirklich 
existenziellen Fragen: Warum soll man aus Bier 
ausgerechnet Shampoo herstellen? Und: Macht 
ein Bad im Bier wirklich schön?

08.76
Tylsbund og picoter

Tønderkniplinger fra 
Detlev Hansens 
prøvebøger
Med udgangspunkt i den 
kniplingstradition, der ek-
sisterede omkring år 1800, 
vises 30 kniplemønstre, 
som er rekonstruktioner af 
prøvebøger fra kniplings-

kræmmer Detlev Hansens (1831-1909) bo i Mø-
geltønder. Parallelle tekster på dansk, engelsk og 
tysk.

08.89 WOLBERSEN, HARALD
Der Sprachwechsel in Angeln 
im 19. Jahrhundert

Eine kulturhistorische 
Untersuchung zum Ver-
lust der dänischen Vari-
etät "Sønderjysk" im 
Transformationsprozess 
zur Moderne. Die gespro-
chene Sprache in der Regi-
on Angeln im Herzogtum 
Schleswig war Dänisch. Im 

Laufe des 19. Jahrhunderts verschwand die 
Sprache von der Landkarte und wurde vom Nie-
der- und Hochdeutschen abgelöst. Historiker ge-
hen noch heute davon aus, dass der Sprachwe-
chsel ungewöhnlich schnell geschah, und dass es 
eine Frage des Prestiges gewesen sei, Deutsch 
zu sein und zu sprechen. Doch welche Rolle 
spielten die nationalen Eliten in der sprachlichen 
Auseinandersetzung und welche Sprachen wur-
den stigmatisiert? Das Buch zeichnet den Dis-
kurs über die dänische Mundart in der Phase der 
Nationalisierung nach, die sich im Laufe des 
Jahrhunderts zu einer Massenbewegung entfal-
tete. Darüber hinaus wird das sprachliche Sy-
stem der historischen dänischen Varietät be-
schrieben und in Zusammenhang mit der 
traditionellen Sprach kontakt region gebracht. 

08.99 S
Die "Reichskristallnacht" 
in Schleswig-Holstein

Der Novemberpogrom im 
historischen Kontext 
Die 75-jährige Wieder-
kehr der Reichspogrom-
nacht vom 9. auf den 10. 
No vember 1938 war für 
das Landesarchiv Sch-
leswig-Holstein Anlass, 
dieses Er eignis im Kon-

text der jüdischen und der Landes- sowie der 
nationalsozialis tischen Gewaltgeschichte er-
stmals in einer eigenen Ausstellung mit dem 



Schwerpunkt auf dem Norden Deutschlands zu 
präsentieren. In Schleswig wurde sie von einer 
Vortragsreihe begleitet, deren Bei träge, ergänzt 
durch weitere Aufsätze, in diesem Band doku-
mentiert sind. Abbildungen aus der Ausstellung 
illustrieren die Texte.

 BIOGRAFIER & 
SKØNLITTERATUR

A-1 LUND, KARSTEN (F. 1954)
Christas to forlovelser

Christas forlovede vender 
ikke tilbage fra 1. verdens-
krig. I stedet bliver hun gift 
med hans soldaterkamme-
rat og kommer til at leve et 
overklasseliv i Kolding. Som 
enke finder hun ud af, at 
hun har levet på en løgn.

A-3 STREITER, VOLKER
Eidergrab

Historischer Küsten Krimi
Eiderstedt 1846: Dina 
Martensen soll nach dem 
Verbleib einer jungen Mil-
chmagd forschen, von der 
jede Spur fehlt. Die Gen-
darmerie nimmt den Fall 
zunächst nicht ernst, doch 
dann wird eine Frauenlei-

che in der Marsch gefunden, gefesselt und ge-
schändet. Ist die Tote die Vermisste? Als wenig 
später ein Knecht vergraben im Deich entdeckt 
wird, beginnt für Dina ein Wettlauf gegen die 
Zeit.

B-3 JUHL, PERNILLE (F. 1963)
Frihed og ære

Den unge soldat Christian 
Fries fra Kollund kommer 
til at spille en vigtig rolle for 
Danmark under anden ver-
denskrig. Han bliver ansvar-
lig for opbygningen af den 
illegale Militære Efterret-
ningstjeneste under Stu-
denternes Efterretnings-
tjeneste.

99.4 STORM, THEODOR
EVERSBERG, GERD
Mit Theodor Storm auf Sylt

Erkundungen auf den 
Spuren des Dichters
Theodor Storm bereiste 
die Insel Sylt ein einziges 
Mal, im Sommer 1887. Er 
traf sich dort mit promi-
nenten Freunden und Be-
kannten und hielt seine 
Reiseerlebnisse in Briefen 

an seine Frau Dorothea sowie in einem Tagebuch 
fest. Diese Texte bilden die Grundlage für eine 
ausführliche Spurensuche, die durch zeitgenös-
sische Bilder und Dokumente ergänzt wird.

Gerd Eversberg folgt Storm und seinen Fre-
unden Tag für Tag auf den Spaziergängen und 
Fahrten von Munkmarsch nach Westerland, über 
Wenningstedt hinauf auf die Uwe-Düne, in die 
Dünentäler bei Rantum, über Tinnum nach Kei-
tum und von Kampen bis zur Vogelkoje.

Hier auf Sylt erhielt Storm u. a. auch Anregungen 
für seine (unvollendet gebliebene) „Sylter Novel-
le“. Das reich bebilderte Buch erlaubt anschauli-
che Einblicke in den Bade- und Kulturbetrieb der 
Insel während der ersten Jahrzehnte des deuts-
chen Kaiserreichs.
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