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En lille bog om universet
af Anja C. Andersen

Min europæiske familie
i de sidste 54.000 år
af Karin Bojs
2016

Den svenske videnskabsjournalist Karin Bojs bedriver

2017

slægtsforskning i den helt store skala. Ved hjælp af den

Forstå det uforståelige! Himmelrummet i al dens uen-

nyeste genteknologi og feltets førende forskere forføl-

delighed er næsten for meget for den menneskelige

ger hun sine forfædre op gennem Europas omskifte-

fatteevne. Astrofysiker Anja C. Andersen gør dog uni-

og bevæger sig udad forbi månen, naboplaneterne, so-

Et beskedent geni
- historien om Darwin’s liv og
idéen, der forandrede verden

len og videre mod fremmede galakser og galaksehobe.

af Hanne Strager

(52.75)

2016

verset noget mere håndterbart og forståeligt i denne lille bog, der starter i vores eget lille hjørne af Mælkevejen

Korte svar på store spørgsmål

lige forhistorie, fra neanderthalernes tid til de skriftlige
kilder tager over. Et spændende indblik i hele Europas
historie fortalt ud fra et enkelt menneskes slægt. Det
ville ikke have været muligt for blot få år siden.
(59.1)

Charles Darwin var en stilfærdig mand, der med sin evolutionsteori for evigt ændrede måden vi ser på naturen

af Stephen W. Hawking

og menneskets plads i den. Denne lille bog formidler på

2018

lige så stilfærdig vis Darwins liv og levned fra han som

Den geniale engelske fysiker var kendt for sin evne til

ung tog på den skelsættende rejse med skibet Beagle,

ikke kun at forstå men også formidle stof, der for de

til han som ældre familiefar vovede at offentliggøre

fleste dødelige er sort snak. I denne bog, der er ud-

sine opdagelser. Undervejs forklares principperne om

givet efter hans død, samler han svarene på nogle

arternes oprindelse med mellemregninger og modar-

af menneskehedens helt store spørgsmål som livets

gumenter, så vi alle kan være med.

opståen, fremtiden for kunstig intelligens og udfordrin-

(99.4 Darwin, Charles)

gerne med klimakrisen. Som altid formuleret knivskarpt
og med mere end et gran af humor.

MENNESKEHEDENS
HISTORIE

(52.75)

Mennesket har altid vandret
- folkevandringer og
vendepunkter i historien

Sapiens - en kort historie
om menneskeheden og
Homo Deus - en kort historie
om i morgen
af Yuval Noah Harari
2017 OG 2020

af Jeanette Varberg

Menneskehedens historie malet op med den brede

2017

pensel. Fra udgangspunktet som kvikke aber på Afri-

I disse år er flygtningekrise og migrantstrømme på

kas savanne over de mange årtusinder som jægere og

manges læber. Men faktisk er det ikke noget nyt at

samlere over det ikke uproblematiske skifte til agerbrug

folkeslag trækker teltpælene op og begiver sig mod

til nutidens verdensdominans. Anden del af bogserien

nye horisonter. De første mennesker forlod Afrika og

beskæftiger sig med fremtiden set i lyset af befolk-

spredte sig over resten af kloden, og siden har keltere,

ningseksplosionen og den grasserende teknologiske

kimbrere, teutonere, hunnere og amerika-farere sat de-

udvikling. Fascinerende og let foruroligende læsning.

res præg på verdenshistorien på godt og ondt.

(90.1)

(32.6)

SAMFUNDET
OG HVAD DER ER
GALT MED DET

Tænkepauser
Andre læsere er vilde med den – måske
er denne super-informative og velskrevne bogserie også noget for dig?

Spræng boblen - sådan bevarer du
fornuften i en ufornuftig verden

Pseudoarbejde - hvordan vi fik travlt
med at lave ingenting
af Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen
2018

Har du nogensinde siddet til endnu et lidt for langt
møde med en svag anelse om, at det her kunne være
foregået hurtigere? Smartere? At du spilder tiden?
Denne skarpt formulerede bog tager et opgør med

af Vincent F. Hendricks

tendensen til at sætte lighedstegn mellem tidsforbrug

2016

og engagement og mellem afholdte møder og opnå-

Verden er fuld af bobler i disse år: Aktiebobler, bolig-

ede resultater. I stedet foreslår den kortere arbejdstid,

bobler og meningsbobler hvor alle pludselig mener

færre obligatoriske møder og mindre frustration og

noget om noget, der stort set ikke blev talt om kort for-

indædthed.

inden. Denne underholdende og vidende lille bog lærer

(33.11)

dig at navigere i mediemøllen og de sociale mediers

Viking - ran, ild og sværd
af Jeanette Varberg
2019

Vikingetiden har altid haft et særligt skær af fascination
og en anelse mystik. For hvem var de, disse skandina-

love- og shitstorms med teori hentet fra både Platon,
Foucault og moderne kommunikationsteori.
(30.11)

Argumenter imod kvinder
- fra demokratiets barndom til i dag

ver på langfart med deres hang til guld og toptunede

af Birgitte Possing

skibe. I dette rigt illustrerede pragtværk bliver perioden

2018

sat ind i en større europæisk sammenhæng, og vi får

Formelt set har vi ligestilling her til lands. Alligevel er

indblik i vikingernes krigskunst og fredeligere virke

der stadig stor forskel på andelen af mænd og kvinder

som handelsmænd. Bogen giver også et godt billede

i lederstillinger, professorater og blandt de folkevalgte.

af kvindernes ikke ubetydelige rolle som forvaltere af

Hvad kan det skyldes? Tidligere professor i historie og

hus, gård og familie.

antropologi Birgitte Possing har samlet de (pseudo)

(95.2)

videnskabelige, filosofiske og mere hjemmestrikkede
undskyldninger, der fra demokratiets indførelse og helt

Jytte fra marketing
er desværre gået for i dag

til i dag er givet for, at kvinder burde blive hjemme ved

af Morten Sehested Münster

kødgryderne og lade mændene om alt det alvorlige.

2017

(30.172)

I den perfekte verden ville alle medarbejdere overholde
firmaets regler, fordi de havde fået en mail fra chefen
om, at de skulle overholde regler. Ligesom borgerne i
Danmark ville gå pænt på stierne og lade være med
at smide skrald i den forkerte skraldespand. Sådan er
det ikke altid, for sådan virker menneskehjernen ikke.
Denne fascinerende bestseller gennemgår fyrre års

DU KAN OGSÅ
HØRE LYDBØGER
PÅ E-REOLEN

forskning i menneskelig adfærd og forklarer, hvordan
vi så kan påvirke vores medmennesker til at gøre det
lidt bedre, når nu det åbenbart ikke er nok at fortælle
folk, at de skal.
(60.13)

Klubben - en undersøgelse
af Matilda Gustavsson

En tur i skoven - Amerika
genopdaget på Appalacherruten

2020

af Bill Bryson

Hvordan kunne en lettere excentrisk, midaldrende

2016

mand uden formel indflydelse eller de store kunstne-

Ingen kan som Bryson snige viden ind i folk næsten

riske præstationer bag sig, bringe en af Nordens mest

uden, at de oplever det. Denne gang har den hygge-

prestigefyldte litterære institutioner i knæ og gennem

lige amerikaner sat sig for at genopdage sit hjemlands

en årrække kontrollere et større antal kvindelige kunst-

naturrigdom og kulturhistorie på en strabadserende

nerspirer? En svensk kulturjournalist beretter om, da

vandretur gennem den vildsomme bjergkæde Appa-

#Metoo ramte Det Svenske Akademi, der udgiver No-

lacherne. Med sig har han sit vid og sin noget umage

belprisen i litteratur.

vandremakker Stephen Katz.

(80.6)

(48.63)

FRA DEN STORE
VERDEN
Skyggebokser

af Sara Maria Glanowski

Vesten mod Vesten - fortællinger om
det politiske opbrud fra efterkrigstiden
til Brexit og Trump

Grænsen

af Rune Lykkeberg

2018

2019

De tidligere Sovjetrepublikker fylder måske mindre i

De seneste århundreder har Vesten forstået som Euro-

medierne, end de gjorde i årene efter murens fald og

pa og Nordamerika haft en uimodsagt førerposition i

Sovjetunionens opløsning. Men det betyder ikke, at der

verden. Med økonomisk og politisk indflydelse på re-

ikke er fascinerende fortællinger at hente i denne rand

sten af kloden. De seneste årtier er der dog kommet

af meget forskelligartede nationer, der alle på godt og

ridser i lakken og revner i fundamentet, mens tiger-

ondt grænser op til gigantstaten Rusland. Norske Erika

økonomierne snapper os i haserne. I denne letlæste

Fatland beretter levende og medrivende fra en 259

og svært underholdende tour de force gennem både

dage lang rejse langs den russiske ydergrænse.

populærkultur og store klassikere forklarer og eksem-

(97.9)

af Erika Fatland

plificerer Rune Lykkeberg, hvad der gik galt.
(91.94)

Hundrede danmarkshistorier

Andre læsere er vilde med den – måske
er denne super-informative og velskrevne bogserie også noget for dig?

KRIG OG FRED
Den totale rus
- narkotika i Det Tredje Rige
af Norman Ohler

2019

2017

En levende og betagende beskrivelse af livet på New

Der er skrevet meget om anden verdenskrig og Hitlers

Yorks skyggeside. Mød en kvindelig verdensmester i

nazistiske rædselsregime. En vinkel der først belyses til

den mandsdominerede boksesport, en mand der har

fulde nu er dog metamfetaminen. Fremstilling og brug

dedikeret sin tid til at overvåge politiets arbejde, og en

af det stærkt afhængighedsskabende stof var – kan vi

nynazist, der med alderen har nuanceret sit verdensbil-

læse her – enormt udbredt i Tyskland i årene før og

lede. Dette tidsbillede fra et Amerika i modstrid med sig

under krigen og var en medvirkende forklaring på såvel

selv kunne ikke være mere aktuelt med protester mod

den første politik som det faktum, at de hårdt pressede

systemisk racisme og debat omTrump-æraen.

tropper i så høj grad var i stand til at føre den ud i livet.

(30.2863)

(94.41)

Sommeren ’45
- fra overmod til mismod

Vide Verden

af Per Stig Møller

Andre læsere er
vilde med den –
måske er denne
super-informative
og velskrevne
guideserie også
noget for dig?

2019

Mange husker de ikoniske billeder og lydklip fra befrielsen i maj ‘45. Hvad der fulgte umiddelbart efter, er gået
i den folkelige glemmebog. For moral og jura under besættelsen var i bedste fald noget rod, og da regnskabet
skulle gøres op, var det næsten umuligt at få hold på,
hvem der var helte, hvem der var skurke, hvem der bare

NATUREN
OMKRING OS

havde gjort hvad de kunne for at klare sig, og hvem der
måske havde tjent lidt rigeligt på affæren. Vores tidligere udenrigsminister trækker linjerne op og er ikke
bange for at skrive, hvad han selv mener.
(96.71)

Den sorte kat i Mosul

Træernes hemmelige liv
af Peter Wohlleben

Åleevangeliet

af Puk Damsgård Andersen

2018

af Patrik Svensson

2018

Hvem skulle have troet at træer havde et kompliceret

2019

Hvad gør det ved mennesker, unge som gamle, at leve

emotionelt og socialt liv? Et kompliceret økosystem - el-

Ålen. Denne langstrakte fisk, som man enten elsker eller

i en krigszone år efter år? Det besvarer mellemøstkor-

ler samfund om man vil - baseret på kemi og elektriske

hader at se på påskebordet, er et af de mest fascine-

respondent Puk Damsgård på både følsom og saglig

udladninger mellem de rodfæstede kæmper. Alt det og

rende og uudforskede dyr, der findes. For når den ikke

vis i denne samling hverdagsberetninger fra Mosul

meget mere får du indblik i den tyske skovfoged, natur-

svømmer rundt i nordiske åer og moser, færdes den i

i det krigsplagede Irak. Her er både håb, håbløshed,

formidler og træentusiast Peter Wohllebens velfortalte

verdenshavene, skjult for nysgerrige forskere og sultne

medmenneskelighed og afstumpethed – og en lille sort

og rigt illustrerede små essays.

fiskere. Denne bog præsenterer både kolde fakta og

huskat.

(57.6)

vidtløftige teorier om den hemmelighedsfulde ål.

(98.215)

Humlen ved det hele – mit eventyrlige
liv med bier og
Den kriblende have – sådan dyrker du
din have og redder kloden
af Dave Goulson
2015 OG 2020

(58.6)

DET SIMPLE LIV
Hvad køer ved om livet

Da professor Dave Goulson var barn på landet i England,

af Rosamund Young

summede grøftekanterne, vandhullerne og de forrevne

2018

stendiger af insekter og sommerfugle. Nu er grøftekan-

Køer har muligvis et noget rigere følelsesliv, end vi går

terne, vandhullerne og stendigerne næsten forsvundet,

og tror. Rosamund Young har det meste af sit liv levet

og det samme er insekterne i stort tal. I “Humlen ved det

af at passe malkekvæget på familiens lille slægtsgård i

hele” videregiver han sin imponerende viden om især de

de engelske bjerge. Her har hun hen over årene og ko-

brumlende humlebier, som han har viet sit liv til at forske

generationerne observeret både venskaber, fjendska-

i, og i “Den kriblende have” får vi alle sammen tips og

ber, lykke og sorg i køernes overraskende komplekse

tricks til, hvordan vi kan indrette vores egen lille grønne

sociale liv.

plet, så den også tilgodeser de pressede insekter.

(63.62)

(58.441) og (50.1)

Brænde - om at hugge, stable,
tørre og fyre med brænde på
den helt rigtige måde
af Lars Mytting

MENNESKEKROPPEN
Kroppen - en guide til indehavere

2017

af Bill Bryson

Hvem skulle have troet, at brænde var en kunstart? Efter

2019

at have læst denne norske forfatters kærlighedserklæ-

En hylende morsom, men samtidig dybt seriøs gen-

ring til veltørrede trækævler får man helt lyst til selv at

nemgang af kroppen, dens sammensætning, funktioner

give sig i kast med at save, kløve og stable på den helt

og ikke mindst malfunktioner. Spækket med interessan-

rigtige, meditative måde for til sidst at varme de bar-

te facts og oplysende anekdoter. Bille Bryson blev ver-

kede næver ved en perfekt knitrende brændeild.

denskendt for sit storværk ”En kort historie om næsten

(66.55)

alt”, som denne udgivelse fuldt ud er på højde med.
(61.1)

Glæden med skeden
2017

Frihedens pris - en kort historie
om menneskehjernen

Skeden. Denne lille fugtige lomme som få kan tale om

af Peter Lund Madsen

uden at rødme, bare lidt, og endnu færre har udforsket

2018

helt til bunds. Her får vi syn for sagn og svesken på di-

Mennesket er det eneste dyr, der er bevidst om, at det

sken, når de to norske medicinstuderende gennemgår

er bevidst. Menneskehjernen er enorm både i størrelse

det fascinerende lille stykke kvindekrop med afstikkere

og i potentiale. Den har gjort os i stand til at udrette

til resten af underlivet. Læs den, og giv den så videre til

fantastiske ting, men er også på mange måder vores

den mormor og teenage-niece.

akilleshæl. Det fintfølende organ kan nemlig let komme

(61.16)

ud af balance med hjernelidelser som demens, ADHD,

af Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl

Tarme med charme
- alt om et undervurderet organ
af Giulia Enders

Fårehyrdens dagbog

2015

I mange år var tarmen et organ, vi kun lagde mærke

depression eller autisme til følge. Forfatteren skriver
underholdende med udgangspunkt i sit arbejde som
psykiater.
(61.28)

Slut med forbudt

af James Rebanks

til, når den gjorde bøvl. Men faktisk er den en uhyre

af Morten Elsøe og Morten Svane

2019

fascinerende og kompliceret størrelse, som har enorm

2016

En hyldest til det simple, men også barske liv i det

betydning for vores velbefindende og humør. Kom med

Udrensning, juice-kure, delvis faste, stenalderkost, Low

bjergrige og – i hvert fald om vinteren - tyndtbefolkede

på en fascinerende og veloplagt rejse gennem fordø-

Carb, keto og alle de andre. At spise sundt og også

Lake District i Nordengland. Her har James Rebanks’

jelseskanalen i selskab med millioner af hjælpsomme

gerne slankende kan være en kompliceret sag i disse

slægt gennem talrige generationer holdt fast i en livs-

bakterier.

år. Mange farer vild i sundhedsjunglen og ender med at

form som fårehyrder og småbønder. Bliv revet med af

(61.23)

stresse sig selv uden, at kiloene rasler af den grund. Den

dramaer som læmninger, snestorme og fodermangel

velskrevne og tankevækkende bog anbefaler, at vi tager

og lad dig overvælde af nuttede lam og ubrydeligt

alle sundhedsrådene med et gran salt, lytte til sin sunde

sammenhold.

fornuft og huske at nyde livet.

(99.4 Rebanks, James)

(61.38)
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