Tema

Historiske Fagbøger

12 Bøger

Der gør dig klogere

Fagbøger gør dig klogere – behøver du flere
argumenter for at læse dem?
Her er et udvalg af gode historiske fagbøger.
Nogen af dem beviser at virkeligheden overgår
fiktionen , nogen er underholdende, – nogen er
tankevækkende, – og nogen af dem er alle 3 ting
på én gang.
God læselyst!

32.5
1915 - da kvinder og tyende
blev borgere
af Pia Fris Laneth:
Mænd får valgret, og kvinder går i skole;
Emancipation ad fordøren og
bagdøren; Arbejderbevægelsens mænd og
kvinder i fælles kamp og indbyrdes strid;
Kvinders valgretskrav bliver løftestang i forfatningsstriden; Lige ret for mand og kvinde,
for rig og fattig, for herremand og tjener.

34.7
Vestre landsret : fra Gråbrødre
Kirke Stræde til Asmildklostervej:
Vestre Landsrets historie fra tidlig middelalder
til 2014, hvor en ny retsbygning tages i brug.
Eksempler på udviklingen i retssagernes emner
og dommenes udfald historisk set.
Arkitekturen, kunsten og interiøret beskrives og
sættes ind i en meningsfuld sammenhæng.

39.4
Nattens gerninger:
Forskellige aspekter af nattelivet i Danmark
fra 1500-1900
Indhold: Tilblivelsen ; Natteroderiet ; Nattelivet ; Nattevægteren ; Natteravnen ;
Politinatten ; Nattesøvnen ; Nattetanker ;
Natvæsener ; Djævelen ; Tyven ; Døden ;
Sædeligheden ; Nattelogiet ; Afskaffelsen.

49.5
Shackletons sidste ekspedition
af Caroline Alexander:
Om Ernest Shackletons (1874-1922)
ekspedition til Sydpolen ombord på skibet
Endurance i 1914 og kampen for overlevelse da skibet splintredes under isens tryk i
Wedellhavet.

50
En kort historie om næsten alt
af Bill Bryson:
Om naturvidenskabelige spørgsmål fra Big
Bang til menneskets molekyler og fra
galaksernes yderste grænse til atomernes
inderste afkroge.

61.09
Dødens teater : lægekunsten i
Danmark 1640-1840
af Klaus Larsen:
Lægekunstens stilstand og udvikling i Danmark 1640-1840, om overtro og tro, kirkens
altafgørende indflydelse og oldtidens
virkningsløse
læge-dogmer, som
afløses af et naturvidenskabeligt syn på
sygdomme i
oplysningstiden
afsløres.

64.09
Husmødre : historier fra landets største arbejdsplads
af Helle Juhl:
Fortællinger og fotos om husmødrenes verden i 1900-tallet - i by og på land og i små og
store husholdninger.

64.109
Renæssancemad : opskrifter
og køkkenhistorie fra Christian
4.’s tid
af Bi Skaarup:
Kulturhistorie om mad og spisevaner fra
1600-tallet med opskrifter fra tiden, delt op
efter fødeemner: fisk, kød, grøntsager, æg,
desserter, kager og drikkevarer.

”

Skiær smucke tynde oc brede stycker
aff det tycke kiød
- Fra bogen Renæssance mad: opskrifter og køkkenhistorie fra Christian 4.’s tid

71.086
Bag hækken : det danske
parcelhus i lyst og nød
af Olaf Lind:
Om parcelhusets fremkomst og historie fra
midten af 1800-tallet til i dag set i sammenhæng de ændringer samfund, kultur
og teknologi har undergået i perioden.

94.42
Berlin og den kolde krig : set
med danske øjne:
Af indholdet: Berlin - i centrum af den kolde
krig ; Flugten fra øen i det røde hav; Operation Rose - Berlin-muren opføres ; Springet
ind i friheden og døden ; Berlin-problemet
set med danske øjne ; Glienicke Brücke spionernes mødested ; Østberlins Potemkin-kulisser ; Turen går til DDR ; Bryd denne
mur ned! ; Wir sind das Volk ; Diplomaten,
officeren og den overraskende nyhed

96.71
Efter drabet : beretninger om
modstandskampens likvideringer
af Peter Øvig Knudsen:
En række modstandsfolk træder frem og
fortæller om de danske likvideringer under
anden verdenskrig, hvordan de blev besluttet
og gennemført samt om de omkostninger der
fulgte med.

99.4
Winston S. Churchill : den ultimative biografi
af Roy Jenkins:
Et portræt af politikeren, statsmanden og
mennesket Winston S. Churchill (1874-1965)

”

Målet er sejren, sejren for enhver pris,
sejren til trods for al frygt, hvor lang og
hård vejen frem mod den end må være; for
uden sejren kommer vi ikke til at overleve.
- Winston S. Churchill
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