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BØGER

Østergaard, Søren

12 store danske artister

Danske romaner

People'sPress, 2019. 123 s

Korte biografier over 12 fiktive
Andersen, Lise

karakterer fra Zirkus Nemo. Meget

Ravnen flyver lavt

underholdende portrætter, der helt

Lauritz, 2019, 460 s

sikkert vil more fans af forestillin-

Parret Nuka og Arsuk bliver

gerne live og på tv.

forældre i en tidlig alder, og de
forsøger at få det bedste ud af livet

Nordiske romaner

i nutidens Grønland. Begge har de
en hård opvækst med i rygsækken,
og det er svært for især Arsuk at
bryde den sociale arv.

Auður Ava Ólafsdóttir
Mondrup, Iben

Miss Island

Tabita

Batzer, 2019. 277 s

Frederiksen, Henrik

Politiken, 2020. 353 s

Den unge kvinde Hekla rejser til

Svigt

I 1960'erne tager Eva og Berthel to

Reykjavik for at udleve sin drøm

Frederiksen, 2019. 333 s

børn med sig fra Grønland, som de

om at blive forfatter. Men i 1963

Esther Grossman har skrevet en

adopterer. Børnenes savn er stort

er forfatter noget kun mænd kan

chokerende og afslørende roman

og de voksnes forhold til hinanden

blive. Hun bliver i stedet tilbudt at

om sin prominente familie i det

er skrøbeligt. Alt er ikke idyl og

stille op i en skønhedskonkurrence.

Københavnske kulturliv. Bogen vil

især forskel i kultur er svær.

ødelægge familien, som ønsker at
stoppe bogen. Men forlaget vil gøre

Aubert, Marie

Fosse, Jon

Thomsen, Thorstein

Voksne mennesker

Det andet navn

De hjerneløse

Lindhardt og Ringhof, 2020. 167 s

Batzer, 2019. 126 s

Byens, 2019. 240 s

Ida er barnløs, single og over 40.

Septologien, 2

Hvid, Unna

Han er plejer og hun er gift med

Og når familien samles er det ikke

Historien om Asle, som er kunst-

Moderne folkefortællinger

overlægen på det sindssygeho-

altid en nem situation at sidde i.

maler, enkemand og bosiddende

BoD, 2019. 176 s

spital, hvor de tilfældigt mødes,

i Dylgia. En fortælling om hvad

Noveller. En samling af 15 moder-

og varme følelser opstår. I en tid

kunst er, om Gud, venskab og om

ne fortællinger som tager afsæt i

hvor "det hvide snit" vinder mere

tiden som går. Om døden, men

gamle folkeviser. Tematikkerne er

og mere frem, må parret finde en

også om hvad det vil sige at være

også aktuelle i vores tid, som f.eks.

løsning.

i livet.

hvad som helst for at udgive bogen.

parforhold, kærlighed og jalousi.
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Hanusardóttir, Bergtóra

Oversatte romaner

ham flere og flere puds. Er der

Rødt bruser havet

hemmeligheder i hans familie, som
nu vil frem?

Amanda Books, 2019. 202 s

Jio, Sarah

Sára Tummasdóttir er i det gamle

Alle blomsterne i Paris

Tórshavn kaldt foran en dommer

Gad, 2019. 395 s

og afventer svar på den retssag,

Blomsterhandlerens datter Céline

Obioma, Chigozie

der skal afgøre hele hendes liv.

frygter for sin families overlevelse

Fuglenes gråd

Men er hun skyldig?

og deres farlige hemmelighed

Klim, 2019. 454 s

mens nazisterne marcherer i

En fortælling om en mand der

gaderne i Paris. I nutiden har

elsker for meget og om hans skyts-

Caroline mistet hukommelsen,

ånd der kæmper for hans sjæl.

og hendes liv virker trøstesløs og
forkert.
Parks, Brad

Tættere end man tror
Montag, Kassandra

Jentas, 2019. 412 s

Efter syndfloden

Melanie står i sit livs værste

HarperCollins Nordic, 2020. 429 s

mareridt, da hendes lille søn bliver

Fremtidsroman, hvor jorden

tvangsfjernet - et system hun selv

er oversvømmet og kun bjerg-

kender alt for godt.

toppe beboelige. Myra og hendes
lille datter sejler rundt i Nord- og
Vesaas, Tarjei

Sydamerika i jagt på mad og søgen

Rosero, Evelio

Is-slottet

efter Myras anden datter, som

Min kammerat Toño Ciruelo

Batzer Roskilde Bogcafé, 2019. 213 s

forsvandt for år tilbage. Pirater,

Roman om de to 11-årige piger

sygdom og storme gør sejladsen

Palomas, Alejandro

Gennem Ciruelos efterladte

Unn og Siss' spirende venskab og

livsfarlig.

En søn

notesbog får Eri endelig bekræftet

Unns pludselige forsvinden i et

Jensen & Dalgaard, 2019. 238 s

nogen af de forestillinger som han

vinterlandskab.

Guille og hans far bor alene, for

har om vennens livsførelse. De

O'Farrell, Maggie

moderen er stewardesse i Dubai.

har kendt hinanden siden barn-

Skjulte minder

Da hans klasselærerinde sender

dommen og allerede der, er der

House of Words, 2019. 332 s

ham til skolepsykolog, bliver det

noget anderledes, fascinerende og

Lexie lever som frigjort kunstner

starten på en afdækning af en stor

skræmmende ved vennen.

i 1950'ernes London. En menne-

sorg.

Aurora Boreal, 2019. 228 s

skealder senere får Elina og Ted
deres første barn, men Ted plages
af sin hukommelse, som spiller
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Kærlighed
& underholdning

Shafak, Elif

Evas tre døtre
Underskoven, 2019. 418 s

Vørs, Pernille Kim

Forbandet
Foxy, 2019. 294 s

Med baggrund i en velhavende

Darke, Minnie

I lyst og løgn #2

muslimsk familie fra Istanbul

Skrevet i stjernerne

Katrine er blevet voksen, men hen-

oplever den unge kvinde Peri split-

Gyldendal, 2019. 451 s

des ungdomsflirt spøger stadig i

telsen mellem det, hun kommer

Justine arbejder som journalist

denne erotiske fortælling.

af, og Oxfords mange udfordringer

på bladet Alexandria Park Star.

og tilbud. Efter et sammenbrud

Hendes hemmelige forelskelse

vender hun tilbage til Tyrkiet og et

Nick lever efter horoskopet i

behageligt overklasseliv, men så

samme blad. Mon en lille ændring

melder fortiden fra Oxford sig igen.

i Nicks horoskop kan få ham til

Historiske romaner

at åbne øjnene op for deres kærlighed?

Tremblay, Larry

Appelsinlunden
Holger, 2019. 128 s

Tvillingerne Amed og Aziz får deres

Heywood, Carey

liv ændret for bestandigt, da en

Et rigtigt håndværkertilbud

bombe rammer deres bedsteforæl-

Palatium ,2019. 298 s

dres hus. Nu må de og deres for-

Finley Reeves har været igennem

ældre træffe svære valg, der skal

en grim skilsmisse. Nu er det på

vise sig at blive skæbnesvangre.

tide, at gøre noget vildt. Derfor
køber hun et faldefærdigt hus og

Whitehead, Colson

flytter tværs hen over USA. Nu skal

Gulløv, Tonny

hun så bare have det sat i stand.

Jernbyrd

Drengene fra Nickel

McGugl, 2019. 506 s

Timm, Uwe

Politiken, 2019. 268 s

Opfindelsen af currywursten

Den unge Elwood Curtis havner i

McGee, Katharine

I året 960 må danerne igen kæmpe

Bech - Viatone, 2019. 225 s

1960'ernes raceopdelte Florida på

American royals

mod den kristne trussel sydfra.

Da anden verdenskrig går på hæld

en opdragelsesanstalt på grund af

CarlsenPuls, 2019. 439 s

Harald Blåtand sender bud efter

møder den unge Lena soldaten

en bagatel. De sorte drenge bliver

I en verden hvor USA er et monarki

sine bedste mænd, og her er den

Hermann i de sørgelige rester

mishandlet på alle tænkelige og

er kronprinsesse Beatrice første-

stridbare jarl Ulv Palnatoke fra

af et krigshærget Hamburg.

utænkelige måder fra morgen til

arving til tronen. Hun er perfekt

Gammelborg en uforlignelig stra-

Kærligheden blomstrer mens der

aften, og kan man slippe derfra

uddannet til rollen, hvor hun skal

teg og krigsherre.

navigeres i efterkrigstidens virvar

med livet i behold?

gøre sin pligt og vælge en korrekt

4. del af: 1000-årsriget

i Tyskland.

ægtemand. Men hvad gør hun så
med sine ægte følelser?
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Familie- og
slægtsromaner

ikke nemmere i den barske natur,

dumhed, der kommer til udtryk

da vulkanerne begynder at røre

igennem fortællinger om bl.a. kli-

på sig.

makatastrofer, krig, undertrykkelse
og fremmehad.

Archer, Jeffrey

Skæbnespillet

Fantasy &
Science fiction

Nordisk spænding

KGB. Skal han satse på USA eller

Skovmand, Karen

Bowman, Lill

England? Han følges i sin karriere,

Kimana Magars sidste sang

Glemt

kærlighedsliv og sine politiske

Science Fiction Cirklen, 2019. 258 s

Byens, 2019. 323 s

ambitioner frem til 2008. Det bliver

I 2067 lever de unge i en digital

Krimiserien med: Troels Thomsen ; 2

et dramatisk liv, hvor alt kan ske,

spilverden i kuppelbyen Lilypond,

En 14-årig pige findes død i en

og hvor alt faktisk sker.

og snart dør pigen Mila i et spil.

sø og kriminalinspektør Troels

Hancock, Anne Mette

Hendes tvillingebror, Kimana, sæt-

Thomsen skal løse sagen. Tilbage

Pitbull

ter sig for at undersøge hendes

står en enlig mor, der har svært

Lindhardt og Ringhof, 2020. 340 s

død.

ved at klare tilværelsen. Har pigen

Krimiserien med: Heloise Kaldan ; 3

begået selvmord? Men snart bliver

Journalist Heloise Kaladan drager

endnu et barn meldt savnet.

til Sønderjylland for at efterforske

Lindhardt og Ringhof, 2019. 596 s

Som 16-årig må Alexander
Karpenko flygte fra Rusland og

de underlige udsagn fra hendes
døende ven - og snart står det
Clasen, Michael

klart at noget mørkt lurer under

Tripel salto

overfladen.

Books on Demand, 2019. 375 s

Den klassiske dødssynd "vellyst"
får frit spil i byen Haubjerg, da

Ohlsson, Kristina

en dansk/japansk gymnast sæt-

Den der banker på

ter hormonerne i kog hos byens

Modtryk, 2020. 403 s

Svane, Emma Brynja

mandlige befolkning, og privatde-

Krimiserien med: Martin Benner ; 3

Søskende

tektiven Daniel Dreyer må stå for

Martin Benners gode ven Henry

Amanda Books, 2019. 229 s

efterforskningen af den medføl-

dør, og Martin skal overtage

gende kriminalitet.

Henrys andel i en antikvitetsbutik i

Gudrun er blevet 57 år, og har

Østergaard, Gudrun

fået en kæreste. De tre sønner er

Ord har hærget

New York. Samtidig køber Martins

blevet voksne, og forholdet mellem

Kandor, 2019. 278 s

veninde Lucy et skakspil, hvilket

brødrene Gudmundur og Thor slår

Noveller - science fiction. 17 tan-

sætter gang i en lavine af begi-

gnister. Livet på Island i slutningen

kevækkende fremtidsfortællinger

venheder.

af 1700-tallet er hårdt, og det bliver

om menneskets grusomhed og
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Tegneserier

Mortensen, John Kenn

Fribryderen
Albrethsen, Jakob

Fahrenheit, 2019. 70 s

Terror på hjernen

Tegneserie om den alkoholiserede

Vild Maskine, 2019. 54 s

fribryder Forhammer, der får et til-

Tegneserie, der politisk og filo-

bud han ikke kan afslå. En moder-

sofisk beskriver den moderne

ne fortolkning af Faust-legenden.

tidsalder med frygt, terror, nyhedsstrømme og den menneskelige

Biografier
& erindringer

krise.

Dobbs

99.4 Bjerre, Ann

Stefansson, Rune

I mørkets hjerte

Bjerre, Ann

Korsborg

E-voke, 2019. 47 s

Gnisten

Byens, 2019. 439 s

Scotland Yard (Valby), 1

Peregrinus, 2019. 191 s

I den fiktive købstad Korsborg på

I London, 1889, forsøger en ung

Personlig historie om to klosterop-

Sjælland bliver den unge kvinde

kriminalinspektør at opklare en

hold blandt cistercienser-munke

Marie fundet brutalt myrdet. Det

række bestialske mord.

på øen Île Saint-Honorat og ople-

ligner et rituelt mord. I Korsborg er

velser med stilhed og natur.

der både asatroende og og en kristen sekt og mordet får konflikter

Kofod, Dennis Gade

Reservat

99.4 Dencker Nielsen, Carsten

Bodart, Denis

Cobolt, 2019. 190 s

Kompagniets mand

Snigmordere og gentlemen

Klimakatastrofen har fået verdens-

Gyldendal, 2019. 162 s

Zoom, 2019. 56 s

havene til at stige, og menneskene

Fortællingen om Carsten Dencker

Woythal, Arne

Tegneserie med seks kriminovel-

bor i reservater. I København, på

Nielsen (1940-2019) og om sidste

Under nordlys

ler om en klub for gentlemen, i

Bornholm og på Mars oplever fire

del af Østasiatisk Kompagni histo-

Byens, 2019. 326 s

1800-tallets London, hvor medlem-

personer en helt særlig dag på

rie. Først præsenteres Carstens

Krimiserien med: Rasmus Berg ; 4

merne diskuterer mordgåder.

hver deres måde. Verdener ændrer

familieære ophav, hans barndom

sig for evigt.

på Amager og hans arbejderklas-

til at blusse op. Og så myrdes der
endnu en ung kvinde.

I den grønlandske by Qaqortoq får
kriminalassistenten Rasmus Berg

sebaggrund. Han starter som ung

sine opklaringsevner sat på prøve,

hos ØK og stiger i graderne og

da en formodet seriemorder med

bliver den sidste administrerende

en uhyggelig forkærlighed for små

direktør og er med til at lukke

piger måske hærger.

firmaet.
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99.4 Hansen Heino

99.4 Krug, Nora

Hansen, Heino

Krug, Nora

9 måneders ubetinget

Heimat

FADL, 2019. 278 s

Gad, 2019. 290 s

Uge for uge dokumenteres en

Ved hjælp af collager, små teg-

graviditet fra en fars synsvinkel.

neserier, familiefotografier og

Komikeren Heino Hansen (f. 1984)

skoleopgaver dykker Nora Krug

kommenterer konens graviditet

(f. 1977) ned i sin families fortid

med forundring, forskrækkelse og

i Nazityskland, og tager et opgør

et smil på læben.

med den lammende skyld over at
være tysker, som hun er vokset
op med.

99.4 Grymer, Claus

99.4 Nielsen, Nielsine

Nielsine Nielsen

Grymer, Claus

Hvordan lever man når man har
mistet livet

99.4 Larsen, Kim

FADL, 2019. 280 s

Hagen Petersen, Claus

Om Danmarks første kvindelige

Eksistensen, 2019. 110 s

Kim Larsen

læge og akademiker Nielsine

Journalist og forfatter Claus

Globe, 2019. 125 s

Nielsens (1850-1916) liv og kamp

Grymers (f. 1946) personlige for-

Guide til Kim Larsens (1945-2018)

for at få en uddannelse og blive

tælling om savnet og om at finde

elskede Christianshavn og om

uafhængig, samt om den kulturhi-

mening i tomrummet efter at hans

nogle af de lokaliteter, hvor han og

storiske brydningstid hun levede i.

elskede hustru gennem 47 år døde.

Gasolin havde deres vante gang.
99.4 Smith Patti

99.4 Gørtz, Jimmy

99.4 Hansen, Ole Steen

99.4 Leunbach, J. H.

Smith, Patti

Gørtz, Jimmy

Hansen, Ole Steen

Nielsen, Jens-Emil

Abens år

Det er bag masken, at sandheden gemmer sig

Syngeklubben leipzigerne og
andre mennesker fra DDR

Doktor Leunbach

Klim, 2019. 183 s

Her & Nu, 2019. 284 s

Erindringsbog af musiker og multi-

mellemgaard, 2019. 445 s

Turbine, 2019. 281 s

Om lægen Jonathan Høegh von

kunstner Patti Smith (f. 1946), hvor

Jimmy Gørtz (f. 1959) fortæller om

Om forfatterens rejser i DDR, i

Leunbach (1884-1955) og hans

hun fortæller om sit liv omkring

sin opvækst med en alkoholisk og

årtierne op til murens fald, med

virke som seksualoplyser, abort-

2016, et år med store nedture, sorg

voldelig far. Volden stopper først,

beskrivelse af nogle af de personer

læge og forkæmper for ligestilling

og sygdom.

da han som 15-årig slår sin far

han mødte undervejs og senere

og arbejdernes rettigheder.

for at beskytte sin lillebror. Han

forsøgte at genfinde, for at høre

fortæller også om sit arbejdsliv.

hvordan det er gået dem siden.

Med digte.
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Fra virkelighedens
verden

forfaldet og de forladte steder i den

lesag, hvor seksuelle overgreb i det

15.2

lukkede zone i Tjernobyl.

finkulturelle miljø fik store konse-

Brinkmann, Svend

kvenser for Det Svenske Akademi

Om nej

og Nobelprisuddelingen i litteratur.

Gyldendal, 2019. 60 s

Udvalg af psykologiprofessoren
Svend Brinmanns (f. 1975) tanker
99.4 Laub My

om vigtigheden af at turde sige fra

Lad mig være, forskruet

og hvordan man som et menneske

Gad, 2019. 174 s

med integritet og værdighed skal

My Laubs (f. 1997) beretning om

kunne sige nej.

psykisk sygdom og selvskade, der
kulminerer, da hun som 18-årig

34.38

kaster sig ud af en kørende bil

29.1

på motorvejen. Med afsnit, hvor

Knox-Seith, Elizabeth

Mys forældre, søster og veninde

Den bevægelige spiritualitet

fortæller om at være pårørende og

Eksistensen, 2019. 253 s

McNamara, Michelle

62.013

hvor psykolog og psykiater fortæl-

Indføring i pilgrimstanken med en

Jeg forsvinder i mørket

Higginbotham, Adam

ler generelt om unge og psykisk

udfoldelse af dens betydning i dag.

Politiken, 2019. 302 s

Tjernobyl

sygdom.

Om true-crime-journalisten

People'sPress, 2019. 567 s

Michelle McNamaras (1970-2016)

Historien om atomkatastrofen i

efterforskning af en uhyggelig

Tjernobyl. På baggrund af inter-

serievoldtægtsmand og seriemor-

views, breve, uudgivne memoirer

der, som var berygtet under navnet

og dokumenter fra nyligt åbnede

04.61

"Golden State Killer" i Californien.

arkiver, bringes katastrofen i 1986

Steffensen, Mads

til live gennem øjnene på de mænd

Mads & Monopolet - nogle
gange skal man ødelægge den
gode stemning

Tanker & refleksioner

og kvinder, der var vidner til ulyk62.013

ken.

Benson, Peter Suppli

DR People'sPress, 2019. 223 s

Tjernobyl

Citater og gode råd fra gæster

Grønningen 1, 2019. 175 s

80.6

i P4's radioprogram "Mads &

30.175

Historien om ulykken på atom-

Gustavsson, Matilda

Monopolet" fra 2003-2019.

Brev til mine børnebørn

kraftværket i Tjernobyl i april 1986

Klubben

Kristeligt Dagblad, 2019. 159 s

og de politiske - lokalt og globalt

HarperCollins Nordic, 2020 237 s

Barndomsanekdoter og erfaringer

- konsekvenser ulykken havde,

Journalisten Matilda Gustavssons

fra kunstnere, politikere, psykolo-

bl.a. for Sovjetunionen. Illustreret

(f. 1987) beretning om hendes

ger m.m. henvendt til børnebørn

med en række nyere fotografier af

oprulning af den svenske skanda-

og andre bedsteforældre.
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Samfund & klima

55.8

alt det, der er værd at bygge på, og

Mellem frygt og håb

Bjerre Mikkelsen, Anders

som gør livet værd at leve.

Kristeligt Dagblad, 2019. 254 s

Klima på afveje

18 filosoffer, sociologer og forfat-

Frydenlund, 2019. 103 s

tere peger på udfordringer i en

Argumentation for at kapitalismen

tid med politiske opbrud, Trump,

er den primære årsag til klima-

Brexit, de gule veste, højredrejning

krisen og at det ikke er et isoleret

i Europa, sekularisering, medieaf-

problem, men skal ses i sam-

hængighed, populisme, monopol-

menhæng med trusler som krig og

kapitalisme, perfekthedskultur,

global ulighed.

30.4

politisk korrekthed, diagnosesamfund og afviklingen af velfærdssta-

Personlig udvikling
& psykologi

ten og giver bud på, hvordan vi får
håbet og tilliden tilbage.
19.631

Bolander, Thomas

15.2

Hvordan ser fremtiden ud
med kunstig intelligens?

Dyer, Wayne W.

29.43

Næring til sjælen

Masuno, Shunmyo

Information, 2019. 82 s

Borgen, 2019. 370 s

Zen

Om menneskets fremtid med

Inspiration til hver dag i året.

People'sPress, 2019. 219 s

robotter og kunstig intelligens.

Den buddhistiske munk Shunmyo
Masunos 100 praktiske råd, der
15.2

kan give mere ro i livet og i hver-

53.1

Hjertets slag

dagen.

Teorien om alt

Forfatterskabet.dk, 2019. 244 s

Gyldendal, 2019. 266 s

14 kendte ildsjæle fortæller om at

Om professor emeritus Holger

forme og balancere passion.

Bech Nielsens (f. 1941) arbejde

61.36

Østenkjær, Erik

Nu - det vigtigste øjeblik i dit liv!

med at finde meningen med uni61.36

versets opståen og hvordan men-

15.2

Vores forlag, 2019. 201 s

Have, Iben

nesket passer ind i den ligning.

Kamber, Mikael

Om behandling af forskellige psy-

Ro

Der veksles mellem kapitler om

3 gode ting

kologiske symptomer, herunder

Aarhus Universitetsforlag, 2019. 60 s

Bech Nielsen som person og hans

People'sPress, 2019. 159 s

stress, angst, depression, tvangs-

Om ro som begreb og fænomen, og

arbejde.

Om tre gode ting, der er en simpel

tanker og -handlinger ved udvikling

som en mental tilstand, vi stræber

vane, hvor man hver dag noterer

af evnen til at være til stede i nuet.

efter på mange forskellige måder.

sig det, der var godt i løbet af

Med inddragelse af egen livshisto-

dagen. Om at skærpe blikket for

rie samt patientcases.
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Kvindeliv

Børn & forældre

Rejser & oplevelser

61.266

30.175

40.4

Elsk din (overgangs)alder

Paludan, Kisser

Færøvik, Torbjørn

Klim, 2019. 234 s

Bevidst forældreskab

Orientekspressen

Sundhedsbog til kvinder midt i livet

People'sPress, 2019. 302 s

Kristeligt Dagblad, 2019. 592 s

med fokus på konkrete og brugba-

Selvudviklingsbog med øvelser, der

Tag med forfatteren Torbjørn

re redskaber til at møde fysiske og

skal lære forælderen at elske sig

Færøvik på sporet af den legenda-

psykiske forandringer i overgangs-

selv, hvilket vil styrke relationen til

riske togrute Orientekspressen på

alderen. Derudover interview med

børnene og give dem styrke.

en nutidig kulturhistorisk togrejse

10 kendte kvinder og eksperter,

fra London til Samarkand. En gen-

som alle deler ud af deres eksper-

oplivelse af togrejsen som en lang-

45.3

tise og erfaringer.

som og bæredygtig rejseform med

Beha Erichsen, Mikkel

tid og plads til at lade sansninger,

Logbog fra Wallenberg

historiens vingesus og eksisten-

Havana, 2019. 300 s

tielle refleksioner rodfæste sig.

Beretning om familien Behas sejltur med skibet "Wallenberg" fra
København til Svalbard.

41.04

Kassabova, Kapka

Den sidste grænse

47.44 De Kanariske Øer

Information, 2019. 414 s

Suárez, Rolando

Fortælling om det historierige grænseområde mellem

111 steder på Gran Canaria som
du skal se

37.2

Bulgarien, Grækenland og Tyrkiet.

Frydenlund, 2019. 230 s

Prehn, Anette

Forfatterens personlige historie

Rejseguide med 111 ideer til skæve

te 99.1

Afledte effekter

væves sammen med et historisk

og usædvanlige steder at besøge

Bagieu, Pénélope

People'sPress, 2019. 213 s

nutids- og tilbageblik på et øde,

på de Kanariske Øer.

Skamløs

Om værdibaseret børneopdragelse,

men konfliktfyldt område, hvor

Cobolt, 2019, 163 s

der skal forbedre forholdet mellem

grænsedragninger, krige og

Bind 2: rebelske kvinder der ændrede
verden

børn og unge og deres forældre,

befolkningsstrømme har sat spor

48.83

samt de relationer, der skabes i

på området og dets tilbageblevne

Rasmussen, Hans Erik

Tegneserie, der med humor og fine

børnenes liv. Der lægges vægt på

befolkning.

Peru

tegninger fortæller en række kvin-

to metodiske værktøjer: afledte

Møllen, 2019. 172 s

ders livshistorier, og hvordan de

effekter og akkumulerede effekter.

Rejseguide til Peru med beskrivel-

ændrede verdenshistorien.

ser af såvel kendte som sjældent
besøgte seværdigheder.

11

Danmark rundt

46.3

Veng, Thomas Pelle

30.1757

111 steder for børn i København
som du skal se

Natur & dyr

Østergaard, Bernt Stubbe

Frydenlund 2019; 1. udgave; 230 sider

Muusmann, 2019. 97 s

Blomsterbørn

Guide med 111 ideer til steder og

Guide og inspirationsbog til fædre,

Indblik, 2019. 295 s

aktiviteter, man kan opsøge med

hvis børn forelsker sig i heste,

Med udgangspunkt i forfatterens

børn i København.

ponyer og ridning. Om alt hvad det

79.65

En guide til livet som ponyfar

egne erfaringer og erindringer

indebærer af engagement fra for-

fra et landkollektiv fortælles om

ældrenes side.

livet og kulturen i kollektiverne på

46.4 Limfjorden

Djursland fra 1971 til 1986.

Limfjorden

Mad & opskrifter

Lindhardt og Ringhof, 2019. 314 s

Igennem fotografier, interviews og
tekster af mennesker, der igennem
deres liv har tilknytning til egnen

58.871

beskrives Limfjorden, naturen og

Gejl, Lars

livet omkring fjorden.

Nordeuropas fugle
Gyldendal, 2019. 619 s

Samtlige ynglefugle, i alt 420 arter,
46.4 Aarhus

i Nordeuropa, de mest almindelige

Aarhus i årtier – 1980'erne

trækfugle og over 130 sjældne

Turbine, 2019. 375 s

strejfgæster beskrives i tekst og

Bind 4

farvefotos. QR-koder med 340 fug-

Aarhusianernes historie fortalt i

lestemmer.

billeder: 1980'erne.

64.1

Brandt, Ann-Christine Hellerup
38.409

63.67

Aftensmad

Brandt, Preben

75.7408

Donaldson, Jean

Politiken, 2019. 365 s

Fattigsteder

Forladte steder i Danmark

Gennem hundens øjne

Kogebog med retter fra bloggen

Vandkunsten, 2019. 201 s

forladtesteder.dk, 2018. 221 s

Turbine, 2020. 316 s

Valdemarsro, hvor der er fokus på

Gennem besøg på fattiggårde,

Farvefotos af 27 forladte steder i

noteFå et bedre samarbejde med

nem hverdagsmad. Med opskrifter

arbejdsanstalter, børnehjem og

Danmark i form af bl.a. nedlagte

din hund.

på f.eks. supper, pastaretter, sim-

fattige rønner fortælles historien

fabrikker, hospitaler, fængsler

om samfundets udstødte og fattige

og museer, suppleret med korte

i sidste halvdel af 1800-tallet.

tekster, der beskriver stedernes

reretter og saucer.

historie.

12

64.1028217

på fjeldet, andre egner sig til en

66.84

Lynggaard Hansen, Inge

overnatning i et shelter eller ved

Dansk øl - 1850-1950

Det persiske køkken

bålpladsen hjemme i haven.

Bog, 2019. 154 s

Historien bag dansk øl og lidt om

Muusmann, 2019. 152 s

En overflod af skønne retter fulde

de gamle originale øltyper.

af duft og smag.

64.17

Bennorth, Githa

And
64.109

Muusmann, 2019. 152 s

Buhl, Bettina

En opskriftsbog om at spis and

Rug & rugbrød

oftere og året rundt.

Krop & ernæring

Turbine, 2019. 236 s

Rugens danmarkshistorie samt
64.1

et udvalg af opskrifter på brød,

64.17

Christensen, Maria

kager, desserter og middagsretter

Nissen, Aksel

Mad og kærlighed

med rug.

Bogen om bønner og linser

Muusmann, 2019. 224 s

mellemgaard, 2019. 131 s

Forfatteren, som er madblogger,

52 opskrifter hvori der indgår

præsenterer opskrifter på en ræk-

bønner eller linser. Halvdelen af

ke retter som er bygget op omkring

opskrifterne er rent veganske, og i

11 udvalgte råvarer: blomkål, grøn-

de retter hvori der indgår animal-

kål, gulerødder, jordbær, kartofler,

ske produkter, er det som regel i

61.1

rabarber, rødbeder, spidskål, spi-

form af fisk eller kylling.

Bryson, Bill

Kroppen

nat, squash og æbler.

Gyldendal, 2019. 455 s
66.83

Gennemgang af kroppens funk-

64.101

Cocktailtimen

tioner: huden, hjernen, hovedet,

Abildgaard, Inger

Gad & DR, 2019. 227 s

blodet, hjertet, fordøjelsen, de

Fra sagogrød til smoothie

Præsentation af 52 cocktails og

indre organer, skelettet, lungerne

Samvirke, 2019. 168 s

de tilhørende kulturhistoriske

m.m. Dernæst kosten, tarmene,

En fortælling om danskernes

64.11

fortællinger bag hver af dem, samt

søvn, seksualitet, nervesystemet,

madhistorie fra 1940 til i dag, med

Ild - eventyrlig mad

opskrifter.

forskellige alvorlige sygdomme,

beskrivelse af typiske retter fra

eventyrligmad.dk, 2019. 329 s

medicin og døden. Samt præsenta-

hvert årti, samt tendenser og per-

60 opskrifter på mad over ild.

tion af de historiske forskningsre-

soner der har påvirket udviklingen.

Opskrifterne varierer fra det helt

sultater og vigtigste landvindinger

simple til det mere avancerede -

på området.

nogle kan tilpasses den lange tur

13

Sundhed & behandling

61.38

Bøving, Charlotte

61.606

Notkin, Arne

Forstå overvægten

61.542

Grønningen 1, 2019. 175 s

Birlie, Vivian

Sådan overlevede jeg kræften
og sundhedsvæsenet

Vægttab handler ikke bare om at

Skab balance i krop og sind

People'sPress, 2019. 269 s

spise sundt og træne. Det kræver

Gyldendal, 2020. 235 s

Arne Notkins personlige fortæl-

ofte også indsigt i de tanker og

Vejledning til hvordan man med

ling og dagbogsuddrag brydes

følelser, der spænder ben for et

tryk i punkter fra akupressur og

af reflektioner og samtaler med

vægttab. TV-læge Charlotte Bøving

zoneterapi kan behandle almin-

fagfolk i hans søgen efter kvalifice-

(f. 1967) giver gode råd til vægttab

delige gener og ubehag. Med illu-

rede svar på de mange spørgsmål,

og et sundere liv.

strationer der angiver punkternes

der rejser sig i forbindelse med en

beliggenhed.

kræftsygdom. Hvad har man ret til

64.15

som patient? Hvad kan man selv

61.66

Dalby, Claus

gøre? Virker alternativ behandling?

Dalgaard, Michael

Hold vægten

Hvad med angst og senfølger?

Din krop - dit valg

Klematis, 2019. 304 s

Indblik, 2019. 307 s

Kogebog med grønne retter der

Introduktion til plastikkirurgi med

hjælper med at holde vægten ved

præsentation af forskellige plastik-

lige. Med opskrifter på alt fra lette

kirurgiske operationer i alfabetisk

og lækre retter, dressinger, mor-

orden. For hvert indgreb beskrives

genmad og salater til supper og

selve proceduren, tiden umiddel-

varm mad.

bart efter operationen, forventede
følgevirkninger og mulige komplikationer. Med interviews med

64.15

patienter.

Wengel, Suzy

Sense - slank med grøn mad

61.6

Politiken, 2019. 247 s

Pilegaard, Lene

61.615

64.14

Sense-kogebog med fokus på

Smerte er fantastisk

Penter Madsen, Lise

Nemt glutenfrit

grøn mad. Her er 100 retter med

Dolores, 2019. 172 s

Diabetes

FADL, 2019. 189 s

kostplan til syv dage - både for

Om forskellige aspekter af det at

Strandberg Publishing, 2019. 231 s

Kogebog til alle, der enten lider af

vegetarer, veganere og andre, der

opleve og leve med smerte.

Hjælp og viden om de ændringer i

cøliaki eller blot ønsker at skære

gerne vil prøve den grønne Sense-

hverdagen, det medfører at få kon-

ned på gluten i deres kost. Fælles

metode. Opskrifterne er inddelt

stateret type 2-diabetes. Desuden

for opskrifterne er, at de er til at

efter morgenmad, frokost, aftens-

fortæller fem diabetespatienter

lave uden besøg i specialbutikker

mad, desserter og grundopskrifter.

deres personlige historier om hånd-

og uden at madbudgettet vælter.

tering af sygdommens udfordringer.
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Sy & strik

79.32

79.706

Abbondio, Sarah

Peps City

64.64

Hæklede minidyr til lands

EC Edition, 2019. 253 s

Haumann, Susie

Klematis, 2019. 47 s

Om en af verdens største fodbold-

Det fineste

Hækleopskrifter på 26 små landdyr

klubber, Manchester City, og deres

Susie Haumann, 2019. 55 s

i amigurumi-stil, som kan bruges

seneste sæsoner med træner Pep

Babystrik 0-18 mdr.

til f.eks. barnevognskæde, bidele-

Guardiola. Med interviews og por-

getøj eller nøglering.

trætter af nøglefigurerne i klubben.

64.65

64.64

Glarbo, Julie Risom

79.32

Hæklede tasker

Crowther, Louise

Klematis, 2019. 44 s

Strikkede dyrevenner

Opskrifter på forskellige slags

Turbine, 2019. 127 s

hæklede tasker. Cluthes, net, shop-

Strikkeopskrifter på 13 strikkede

pere og kantede skuldertasker.

dyr og tilbehør som trøjer, kjoler,

Både til begyndere og de mere

bukser, tasker og sko. Med vejled-

øvede.

ning i montering og strikketeknik.
For øvede strikkere.

Hummelshøj Jakobsen, Dorte

Kludekræmmerens
håndklædebog

64.665

Candied Crime, 2019. 105 s

Staal Axelsen, Cathrine

Opskrifter på 35 flotte strikkede

5 sjove quilts og geometri

håndklæder, som bliver sværere

Cathrines Quilt, 2019. 71 s

79.41

Harborg, Jesper

gennem bogen, så der er noget for

Beskrivelse af 5 forskellige geo-

Sørensen, Danny

EM - med mere

både begyndere og øvede.

metriske former, der ved hjælp af

Hjernen bag Astralis

Historia, 2019. 201 s

paper piercing patchwork laves til

People'sPress, 2019. 344 s

Om de 15 slutrunder i EM i herre-

puder. Med trin-for-trin vejledning

Historien om den eksplosive

fodbold fra 1960 til 2016 samt den

64.64

til metoden, geometriske mønstre,

udvikling "e-sporten" har oplevet i

geopolitiske og sociale baggrund i

Richter, Tove

færdiggørelse af quilten og mon-

Danmark fortalt af Danny "Zonic"

tiden omkring dem. Bl.a. om den-

Strikkesaga

tering af puder, samt et afsnit om

Sørensen (f. 1986) som er træner

gang en flok feriegæster fra et lille

Turbine, 2019. 205 s

materialer og redskaber.

for holdet Astralis. Det er gået

land spillede sig til en eventyrlig

40 forskellige bud på den klas-

fra at være en nørdet nichekultur

triumf på en tragisk baggrund.

siske, islandske sweater med rundt

til udsolgte arenaer med million-

bærestykke, kaldet lopapeysa.

store pengepræmier.

Sport
79.71

Modellerne er unisex og til både
børn og voksne.
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Livsstil

Kunst & design

99.4 Larsen, Kim

storcentre, hospitaler, svømmehal-

Værsgo

ler, højhuse og boligblokke. Men

79.8

People'sPress, 2019. 361 s

også parcelhuset, typehuset, vandt

Wiedemann, Martin Anker

Gennemgang af samtlige plader

frem og blev danskernes populære

Pocket cruising og mikroeventyr

Kim Larsen (1945-2018) nåede at

boform. 10-året var karakteriseret

BoD, 2019. 160 s

lave. Lige fra de første singler med

af forskellige arkitekturstrømnin-

Håndbog om sejlads i mindre sejl-

Gasolin til hans posthumt udgive

ger og ismer som fx senmodernis-

både, som giver råd og viden om

soloplade. Med sideblik til sjældne

me, strukturalisme og brutalisme.

sejlsport fra anskaffelse af båd til

og endda uudgivne numre.

vedligehold og indretning. Desuden
fortæller forfatteren om sine egne

99.4 Jerichau, J. A.

sejlererfaringer.

Wivel, Mikael

Penslen og pistolen
Strandberg Publishing, 2019. 479 s

Musik & film

62.15

Biografi over den danske kunstma-

Lytken, Malene

ler Jens Adolf Jerichau (1890-1916)

75.6

Danske lamper - 1920 til nu

der begik selvmord som 25-årig.

Holst Mortensen, Daniel

Strandberg Publishing, 2019. 271 s

Forfatteren gennemgår hans korte

Danske pladecovers

En fortælling om dansk lampedes-

liv og levned og analyserer flere af

Byens, 2019. 224 s

ign. Der berettes om de smukke og

hans værker.

Gengivelser af udvalgte danske

praktiske lamper, der har defineret

pladecovers, tematisk ordnet og

de danske hjem. Med beskrivelse

indimellem krydret med anekdoter

og billeder af lamper, f.eks. af Poul

99.4 Salto, Axel

99.4 Ryg, Jørgen

Henningsen, Arne Jacobsen, Jørn

Dybdahl, Lars

Jeg vil prøve det hele

Utzon, Finn Juhl, Verner Panton,

Axel Salto på papir

Turbine, 2019. 398 s

Olafur Eliasson, Louise Campbell

Strandberg Publishing, 2019. 334 s

78.9061 Kliché

Portræt af revyskuespiller, jazzmu-

og Sofie Refer.

Præsentation af mindre kendte

Løppenthin, Thomas

siker og tegner Jørgen Ryg (1927-

Supertanker

1981), hvor et væld af stemmer

Borderline, 2019. 255 s

sætter ord på, hvordan det var at

71.6

om kunstarternes samspil arbejde-

Historien om bandet Kliché fortalt

arbejde sammen med en af dansk

Andersson Møller, Vibeke

de han også på tværs af genrerne

af de oprindelige medlemmer

revys største stjerner.

Dansk arkitektur i 1960'erne

- blandt andet med maleri, træsnit,

Johnny Voss, Jens Valo og Anders

Rhodos,2019. 589 s

litografi, bogdesign og -illustration,

Brill, samt Poul Bruun og Steffen

1960'erne var en tid med optimis-

mønstre og skitser til keramiske

Brandt m fl.

me, velstandsstigning, velfærd og

værker, tekstiler og dekorations-

en heftig byggeaktivitet over hele

opgaver.

fortalt af musikerne selv.

sider af keramikeren Axel Saltos
(1889-1961) værk. Med en vision

landet. Der blev bygget biblioteker,

16

Historie

91.7

96.9

Mørch, Søren

Schultz Hansen, Hans

22

Utilsigtede hændelser

Genforeningen

Bach-Nielsen, Carsten

Politiken, 2019. 543 s

Aarhus Universitetsforlag, 2019. 100 s

Bibelen i Danmark

54 fortællinger om den moderne

Om Genforeningen i 1920 og om

Bibelselskabet, 2019. 441 s

verden som en proces, der buldrer

den samfundsglæde og eufori der

Samlet fremstilling af Bibelens

derudad. Fortællinger der beskæf-

fandt sted, da Sønderjylland igen

danske kulturhistorie.

tiger sig med forudsætningerne for

blev en del af Danmark efter 56 år.

vores tid.
62.65

Jensen, John V.

Tirpitz-stillingen
Tirpitz, 2019. 109 s

96.71

Historien om kanonstillingen

Møller, Per Stig

Tirpitz vest for Blåvand, der var en

Sommeren '45

del af Hitlers Atlantvold, og som

Kristeligt Dagblad, 2019. 504 s

skulle forsvare indsejlingen til

Gennem et omfattende arkivmate-

Esbjerg. Om bl.a. Atlantvolden, de

riale afdækkes forløbet fra maj til

ufærdige kanonbunkers og Tirpitz-

oktober 1945, og giver en samlet

stillingen efter befrielsen.

historisk fremstilling af den tidlige
91.94

efterkrigstid, hvor frihedskæmpere

Østlund, Bo

og politikere kæmpede om besæt-

99.4 Sehested, Hannibal

65.09828

1969

telsestidens eftermæle og landets

Christensen, Lars

Asmussen, Benjamin

Heatherhill, 2019. 215 s

fremtid.

Hannibal Sehested

Kinafarerne

I tekst og fotos fortælles histo-

Gad og M/S Museet for Søfart, 2019. 286 s

rien om året 1969 - et år som

Om søfarten mellem Danmark og

forandrede verden. Om bl.a.

96.9

mand, diplomat og statholder

Kina, som blev et af danmarkshi-

Apollo 11 og den første mand på

Johnsen, Axel

Hannibal Sehested (1609-1666),

storiens største erhvervseventyr,

Månen, billedpornoens frigivelse

Grænsen, folket og staten

som fungerede i overgangstiden

og om Det Danske Asiatiske

i Danmark, Woodstock-festivalen,

Gyldendal, 2019. 441 s

mellem adels- og enevælde, og

Kompagni og de mennesker, der

Vietnamkrigen, hippier og The

Grænseforeningens historie 1920-

regnes for en af arkitekterne bag

gjorde handlen på tværs af ver-

Beatles' opløsning.

2020.

enevælden.

Kristeligt Dagblad, 2019. 400 s

Om den politisk begavede stats-

denshavene muligt.
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FILM

Udenlandske film

Nordiske film

Amanda

2019. 5 t. og 9 min.

Angel, 2019. 107 min.

I 1986 sker det, der ikke må ske:

Amanda på 7 år bor med sin mor

en voldsom ulykke på et atom-

i Paris. Deres nærmeste hjælper

kraftværk. Valery Legasov og Boris

er moderens lillebror David. Da

Shcherbina er to mænd, der i før-

Amandas mor dør i en terroraktion,

ste omgang forsøger at begrænse

står David - oven i sin sorg - over-

omfanget af katastrofen og som

for en stor opgave. Kan han tage

efterfølgende stiller spørgsmåls-

ansvaret for sin niece?

tegn ved regeringens rolle.

Chernobyl
Twentieth Century Fox Home Entertainment,

Fast & furious - Hobbs & Shaw
Claire Darling

Universal Sony Pictures Home Entertainment

41Shadows, 2019. 94 min.

Nordic, 2019. 2 t., 16 min.

438 dagar

I et anfald af klarsyn eller demens

Nogle skurke, anført af superskur-

SF Film, 2019. 118 min.

begynder Claire Darling at sælge

ken Brixton Lore forsøger at hugge

De to svenske journalister Johan

ud af familiens antikviteter og

en virus men det lykkes for MI6-

Persson og Martin Schibbye til-

møbler. Hun er overbevist om, at

agenten Hattie at sprøjte virussen

fangetages og fængsles i 438 dage

hun skal dø, og forsøger at rydde

ind i sig selv og stikke af! Nu er det

i Etiopien, da de vil afdække en

op i sit livs beslutninger og fortry-

op til Hobbs og Shaw (der hader hin-

historie om drab på civile med

delser. Dette får den fortabte datter

anden) at finde Hattie, få virussen ud

tråde helt op på ministerniveau i

til at vende hjem.

og samtidig bekæmpe Brixton.

Sverige.

Annabelle comes home
Twentieth Century Fox Home Entertainment,

Deadwood - the movie

Fisherman's friends

Sidste bud

2019. 101 min.

Twentieth Century Fox Home Entertainment,

Nordic Scanbox Entertainment Denmark,

Filmbazar, 2019. 95 min.

Dukken Annabelle er forsvarligt

2019. 105 min.

2019. 106 min.

Kunsthandleren Olavi skal snart på

bag lås og slå, men vækkes til live,

Vi er i 1889 i South Dakota, USA.

Den overfladiske musikmanager

pension, da den store chance mel-

da familien Warrens babysitters

Fremtiden rammer byen Deadwood

Danny hægtes af sine venner på

der sig i form af et ukendt kunst-

veninde sniger sig rundt i det for-

i form af telefonpæle og griske

en polterabend og strander i en

værk på auktion. Måske kan han

budte rum. Hun rører ikke kun ved

politikere. Gamle venner må stå

fiskerflække i Cornwall. Her synger

alligevel tjene kassen? Men mens

Annabelle, men ved alle genstan-

sammen for at bekæmpe synder

fiskerne stadig sømandssange,

Olavis ukendte barnebarn dukker

dene i rummet. Ondskaben er løs.

og skurke fra en fjern fortid. Det

hvilket vennerne har gjort grin

ender med død og blod.

med. Men Danny spidser ører og

op og kræver opmærksomhed, så
forsøger auktionshuset at spænde

øjner en pladesucces med sjælden

ben for Olavis planer.

autenticitet.
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Once upon a time in Hollywood

Tolkien

Universal Sony Pictures Home Entertainment

Twentieth Century Fox Home Entertainment,

Nordic, 2019

2019. 111 min.

Dragonball Z - Kakarot

Dalton er en falleret tv-stjerne,

Den velbegavede dreng John

Bandai Namco Entertainment, 2020. Xbox One

der nu bruger sin stuntman som

og hans lillebror vokser op nær

Rollespil. Kampspil. Rumvæsnet

personlig assistent. Dalton prøver

Birmingham. Da de mister deres

Raditz lander på jorden og opsøger

desperat at få karrieren op at køre

mor i en ung alder, optages de

Goku, der nu er en ung mand.

igen. De to omringes af både hip-

på en drengeskole, hvor John får

Raditz kidnapper Goku's unge søn

pier og Hollywoodstjerner.

meget nære venner. Han møder sit

Gohan, så nu er det op til Goku at

livs kærlighed - og sendes i krig.

redde sin søn, besejre Raditz og
redde jorden.

The Hummingbird Project
Universal Sony Pictures Home

Shovel Knight - treasure trove

Entertainment, Nordic Nonstop

Yacht Club Games, 2019. Xbox One

Entertainment, 2019. 106 min.

Platformspil. Som Shovel Knight

Vincent får en vision om en fiber-

skal man nedkæmpe Order of No

netforbindelse på tværs af USA.

Quarter og deres onde leder The

Han overbeviser et investerings-

Enchantress. Udgivelsen indehol-

selskab og sin fætter, it-nørden

der fem spil, bl.a. en sidescrol-

Anton, om at de kan skabe verdens

lende 2D platformsspil samt et

hurtigste internetforbindelse. Det

kampspil.

bliver en kamp på liv og død - med

Stockholm

stærk konkurrence.

Universal Sony Pictures Home Entertainment

Yesterday

Nordic, Scanbox Entertainment Denmark,

Universal Sony Pictures Home Entertainment

Sniper ghost warrior - contracts

Nordic, 2019. 111 min.

CI Games, 2019. Playstation 4

2019

I krig

Stockholm 1973. En bevæbnet

Efter et trafikuheld vågner ama-

Shooter. Du er snigskytten Seeker,

Angel Øst for Paradis, 2019. 2 t., 1 min.

mand tager en række bankan-

tørmusikeren Jack Malik op i en

som skal få ram på et antal mål i

En fabrik vil lukke en afdeling på

satte som gidsler. Han vil have

verden, hvor The Beatles aldrig

den barske sibiriske natur. Til din

trods af, at de 1100 ansatte to år

sin ven frigivet fra fængsel.

har eksisteret. Jack begynder

hjælp har du forskellige topmo-

forinden indgik en aftale om bl.a.

Gidseltagningen udvikler sig til

at optræde med bandets mange

derne sniper-rifler og andre nyttige

nedsat løn for at kunne beholde

en absurd farce, især da de ban-

legendariske hits, og han opnår

våben samt en avanceret hjelm,

deres jobs. Det vil arbejderne ikke

kansatte fatter sympati for deres

hurtigt stjernestatus. Men den

som bl.a. kan måle afstand, vin-

finde sig i, så de tager kampen op.

gidseltagere.

dårlige samvittighed begynder

dens retning og styrke.

langsomt at nage.
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