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10.9 

Pessimisme  

Af Per Jepsen 

Aarhus, Aarhus Universitetsforlag, 2018.  60 sider. 

(Tænkepauser, 58)  

Højbjerg, Hovedland, 2016.  250 sider 

Indhold: Smil eller dø! ; Pessimismens historie ;  

En sortseer taler ud ; Hinsides pessimismen?  

 

13.14 

Fredens, Kjeld 

Læring med kroppen forrest  

Hans Reitzel 2018. 286 sider. 

Om læring, især børn og unges, og hvordan denne læring 

ikke kun skal ske via hjernen, men også med kroppen via 

praktiske, kunstneriske og musiske aktiviteter. Det krops-

lige fundament har stor betydning for livslang læring . 

 

13.15 

Kjær, Troels W. 

Klæbehjerne : bliv bedre til at huske  

Politiken, 2018.  203 sider  

Om hvordan man kan styrke hjernen og hukommelsen 

gennem træning. Med øvelser . 

 

 

13.15 

Tanggaard, Lene, f. 1973 

Vanebrud : hvordan du veksler 7 gamle vaner til ny krea-

tivitet  

Om hvordan man ved at udfordre gamle vaner kan få kre-

ativiteten til at blomstre, både personligt og i  

arbejdslivet . 

99.4 Ubbesen, Thomas 

Gensyn med hippieruten : i egne fodspor efter 40 år 

Gyldendal, 2018. 317 sider. 

Journalist Thomas Ubbesen (f. 1956) begiver sig i 1977 

ud på den såkaldte hippierute mod Indien. 40 år sene-

re tager han bevæbnet med sin gamle dagbog ud på 

samme rute og genoplever Europa, Mellemøsten og 

Indien i et nyt årtusind . 
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99.4 Persbrandt Mikael 

Vallgren, Carl-Johan 

Mikael Persbrandt - som jeg husker det  

Politiken, 2018.  453 sider.  

Den svenske skuespiller Mikael Persbrandt fortæller om 

sin opvækst, og kampen for at bryde igennem som skue-

spiller. Med anekdoter om de mange berømte skuespille-

re og instruktører han har mødt, samt om de kaotiske år 

med misbrug og om livet i dag . 

 

99.4.Schmidt, Anders Legarth 

Jeg løber  

Politiken, 2018. 225 sider 

Da forfatteren mister sin 6-årige datter til kræft, rammes 

han af en stor sorg. To år senere begynder han at skrive 

blogindlæg til Politiken, om hvordan han gennem løb 

bearbejder og nærmer sig ord, der kan dække tabet af 

datteren. 

 

99.4 Thilo, Jesper 

Man ska' ku' se komikken  

Lindhardt og Ringhof, 2018.  382 sider. 

Jazzmusikeren Jesper Thilo (f. 1941) fortæller historier 

han gennem livet har oplevet og hørt i jazzklubber, big 

bands, studier, symfoniorkestre, teatre og revyer i hans 

mere end 40 år som musiker. 

 

99.4 Toft Simonsen, Renée 

Jeg er f@*cking hot!  

Politiken, 2018.  314 sider. 

Forfatter Renée Toft Simonsen (f. 1965) fortæller med 

udgangspunkt i sin egen overgangsalder om varme uroli-

ge nætter, følelsesmæssige rutcheture, sårbarhed, og 

fornyet visdom . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.17 

Mosgaard, Jacob 

100 myter om kærlighed og forelskelse  

FADL, 2018.  274 sider. 

Om de 100 mest udbredte forestillinger og påstande 

om kærlighed, forelskelse, mænd, kvinder og parfor-

hold generelt . 

 

 

13.17 

Baunvig, Katrine Frøkjær 

Den eneste ene : historien om hvordan vi lærte at 

drømme om den store kærlighed  

Gyldendal, 2018. 214 sider. 

Om den store kærlighed, parforhold, fornufts- og kær-

lighedsægteskaber, fra begyndelsen af vores tidsreg-

ning og frem til i starten af 2000-tallet. Via forfatte-

rens egen familiehistorie, religion, litteratur, film,  

reklamer og genstande gives eksempler på  

menneskets evige ønske om  at føle noget stærkt . 

15.2 

Joof, Hella 

Dage med mildhed, modgang & mirakler: en almanak  

Gyldendal, 2018, 491 sider. 

Almanak med 365 små tekster, der følger kalender-

året, om emner fra stort til småt. Forfatteren giver 

ideer til hvad man kan fortage sig på de forskellige 

dage og filosoferer over livets gode og dårlige dage.  

 

15.2 

Takt og tone til tiden 

redaktør: Pia Fris Laneth ; redaktør: Jytte Hilden  

Frydenlund, 2018, 175 sider. 

13 skribenter skriver om, hvordan normerne for  

menneskeligt samvær har ændret sig siden Emma Gad 

(1852-1921) udgav "Takt og tone" for 100 år siden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://netpunkt.dk/vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field_dlb=lok&field1=lfo&term1=Laneth%20Pia%20Fris
https://netpunkt.dk/vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field_dlb=lok&field1=lfo&term1=Hilden%20Jytte


16.8 

Leth, Kristian, 

Håb : et forsvar for fremtiden  

People'sPress, 2018. 239 sider. 

Opgør med tidens fremherskende dommedags-

tænkning, hvor der fokuseres på krig, terror og 

pandemier, en kritik af mediernes ensidig fokus på 

negative nyheder, og en opfordring til at se mere 

positivt på fremtiden.  

 

19.6393 

Sociale medier 

Forfattere: Jakob Linaa Jensen og Jesper Tække  

Samfundslitteratur, 2018.  186 sider. 

Historisk gennemgang og analyse af hvordan men-

nesker og samfund ændrer sig i takt med de 

sociale mediers indtog.  

 

27.66 

Bach, Henrik  

Konfrontationskurs : Tidehverv og den guddom-

melige komedie  

Gyldendal, 2018.  351 sider.  

Om tidehvervsbevægelsens historie, udvikling og 

teologiske standpunkter siden grundlæggelsen i 

1926 . 

 

30.11 

Grünbaum, Ole 

Bryd igennem - det er vores verden!  

Gyldendal, 2018.  253 sider. 

I 50-året for 1968-oprøret komme Ole Grünbaum 

med dette manifest til sine børn og børnebørn, 

med en opfordring til at gøre noget ved verdens 

tilstand, før det er for sent, fx klimakrisen, den 

voksende ulighed og mig-mig kulturen .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.4 Cardenau, Francis 

Kokken der fik nok  

Gyldendal, 2018. 239 sider. 

Stjernekokken Francis Cardenau (f. 1957) fortæller om sin 

karriere og om den dag, da han falder bevidstløs om i sin 

restaurant og hans liv bliver ændret radikalt . 

 

 

99.4 Hansen, Urban 

Bjørnsson, Iben 

Urban : de unge år 1908-1956  

Frydenlund, 2018.  503 sider. 

Politisk biografi om hvordan den tidligere borgmester i 

København, Urban Hansen (1908-1986) arbejdede sig op 

gennem rækkerne i Socialdemokratiet. Fra tiden i DSU  til 

posterne som folketingsmedlem og borgerrepræsentant, 

til han i 1956 blev socialborgmester.  

 

99.4 Hvenegaard, Pelle 

Kære Zoe Ukhona  

ChriChri Journal, People'sPress, 2018.  293 sider. 

Den danske skuespiller og tv-vært Pelle Hvenegaard (f. 

1975) fortæller om 6 års kamp mod barnløshed, for der-

efter endelig at blive adoptivfar til pigen Zoe Ukhona. En 

fortælling om at lede efter lykken og meningen med livet 

- og den store glæde det er at finde begge dele . 

 

99.4 Lundbye, Johann Thomas 

Nørregård-Nielsen, Hans Edvard 

Johan Thomas Lundbye 1818-2018 : værker fra private 

samlinger  

Wunderbuch,  2018. 148 sider. 

Om den danske guldalderkunstner Johan Thomas Lund-

bye (1818-1848) i anledning af 200-året for hans fødsel. 

Med gengivelse af værker der befinder sig hos private 

samlere . 

 

https://netpunkt.dk/vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field_dlb=lok&field1=lfo&term1=Bjørnsson%20Iben


96.71 
Hansen, Ole Steen, f. 1957 
Skudt ned : flystyrt i Danmark 1939-45  
Turbine, 2018.  432 sider. 
Luftkrigen ; Den stille start - 1939-40 ; De første år - 1940
-42 ; Luftwaffe i Danmark - 1940-45 ; Hovedoffensiven - 
1943-44 ; Minekrigen - 1940-45 ; SOE-flyvninger - 1941-
45 ; Sidste krigsår - 1944-45 ; Minder. 

99.1 
Tranekjær Andresen, Jørn 
Blod og jord : soldaterskæbner fra det dansk-tyske 
grænseland 1938-48  
Turbine, 2018.  495 sider.  
Dokumentarisk fortælling om fire unge mænd fra det 
dansk-tyske grænseland, der under 2. verdenskrig frivil-
ligt eller under tvang kæmper på Nazitysklands side, og 
som efterfølgende sendes i krigsfangelejr. 

  

99.4 Akkari, Ahmed 
Akkari, Ahmed 
Mod til at tvivle : en fortælling om eksil, humanisme og 
hvilken forskel et bibliotek kan gøre  
Gyldendal, 2018.  285 sider. 
Ahmed Akkari (f. 1978) fortæller fra sit eksil i Grønland, 
om sin dannelsesrejse mod et bredere perspektiv, og om 
det nye liv, der gav ham modet til at forlade fundamen-
talismens lukkede verdensopfattelse. 

 
99.4 Bowie, David 
Jones, Dylan 
David Bowie - et liv  
Momenta, 2018.  600 sider. 
Forfatteren har interviewet over 180 kilder, fra  
skolekammerater, tidligere samlevere, kærester, musik-
journalister over samarbejdspartnere, tidligere 
bandmedlemmer og producere til David Bowie  
(1947-2016) selv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.174 

Venborg Pedersen, Mikkel 

Den perfekte gentleman : mænd, stil og idealer i 

verden af i går  

Gad, 2018.  431 sider. 

Kulturhistorisk værk, som fortæller, hvordan nogle 

danske mænd i det 19-århundrede og op til 1. ver-

denskrig efterstræbte et ideal som en engelsk 

gentleman, velklædt, dannet, høflig, selvbevidst og 

uafhængig. 

30.1751 

Perel, Esther 

Hvad utroskab kan lære os om kærlighed  

Gyldendal, 2018.  341 sider.  

En kulturel og psykologisk analyse af utroskab med 

udgangspunkt i cases fra forfatterens mangeårige 

erfaring som parterapeut. Hvorfor er folk utro? 

Hvorfor er en affære sårende? Og kan en affære 

nogensinde være godt for et ægteskab?  

32.1  

Libak, Anna 

Forstå populismen!  

Gyldendal, 2018. 189 sider.  

Journalist og debattør Anna Libak beskriver hvordan 

nye såkaldt populistiske bevægelser og partier vin-

der frem i Vesten og argumenterer for at dem som i 

dag - nærmest som et skældsord - kaldes for populi-

ster, først og fremmest er antiglobalister som reage-

rer på den svækkelse af den vestlige verden, som 

globaliseringen kan føre til. 

32.17 

Albright, Madeleine 

Fascisme - en advarsel  

Gad, 2018. 301 sider. 

Med udgangspunkt i fascismens væsen og historie 

giver USA's tidligere udenrigsminister Madeleine 

Albright (f. 1937) eksempler på, hvordan faren igen 

lurer i de mange lande, hvor stærke mænd tager  

over, og hvor demokratiet kommer under pres . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32.2863 

Wolff, Michael 

Bål og brand : bag kulisserne i Trumps Hvide Hus  

People'sPress, 2018.  374 sider. 

Forfatteren, der har haft adgang til Det Hvide Hus og 

staben omkring præsidenten, tegner et billede af kaos 

og uforudsigelighed i de første ni måneder af Donald 

Trumps (f. 1946) præsidentperiode. 

33.11 

Pseudoarbejde : hvordan vi fik travlt med at lave 

ingenting 

Forfattere :Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen 

Gyldendal, 2018. 294 sider. 

Forfatterne mener at arbejdslivet er blevet invaderet 

af meningsløshed og ligegyldige opgaver, og giver et 

bud på, hvad enhver kan gøre som arbejdstager, le-

der, og hvad vi kan gøre som samfund.  

 

34.3 

Kragh Nielsen, Niels H. 

Straffet på livet : henrettelser i Danmark 1537-1892 

Gad, 2018.  611 sider. 

Kulturhistorisk værk om henrettelser i Danmark. Om 

hvilke forbrydelser der gav dødsstraf, om de dømtes 

sidste tid fra fangehul til henrettelse, om henrettelses-

metoder, og om stedet hvor det skete, galgehøjen 

eller retterstedet. 

 

46.2 

Hansen, Jørgen 

Pilgrimsture i Danmark : vandreture på Hærvejen, 

Klosterruten med flere  

Legind, 2018. 263 sider.  
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81.08 

Andersen, Frits, 

Sydhavsøen : nydelsens geografi  

Aarhus Universitetsforlag, 2018.  451 sider.  

Ide- og litteraturhistorie om øen, havet og øhavet fra 

1700-tallet og frem til i dag  

 

81.64 

Bendtsen, Bjarne S., f. 1970 

Mellem fronterne : første verdenskrigs aftryk i dansk 

litteratur og kultur 1914-1939  

Klim, 2018.  585 sider. 

Mellem fronterne : oplevelsen af krigen i krigstidens 

Danmark ; Danske krigserfaringer på hjemmefronten : 

gullaschbaroner, sikringstyrken og søfolkenes krig ; På 

alle fronter : danskernes krig i ildlinjen og i fiktionen ; 

Krigens aftryk i den neutrale hjemmefronts litteratur og 

kultur ; Sammenfatning og perspektiver  

91.93 

Beevor, Antony 

Arnhem : slaget om broerne 1944  

Lindhardt og Ringhof, 2018.  559 sider . 

Om den mislykkede operation, der skulle erobre byen 

Arnhem under 2. verdenskrig, og om de soldater og 

officerer, der tog del i den. 

  

96.1 

Petersson, Erik 

Fyrste af Norden : en biografi om Christian 2. 

Politiken, 2018.  524 sider.  

Om renæssancekongen Christian den 2. (1481-1559), 

som overtog tronen i den skrøbelige Kalmarunion. Med 

udgangspunkt i samtidens kilder fremstilles kongen ikke 

blot som tyran men som en stor reformator, der lagde 

sig ud med den gamle adel og kirken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62.28 
Petersen, Flemming, f. 1957 
Da Danmark fik vinger : vindmøllehistorien 1978-2018  
Danmarks Vindmølleforening, 2018.  297 sider. 
Den optimistiske vejrmølle ; Stor interesse for vindmøl-
lehistorie ; Forhistorien ; 1978-1989 : en entusiastisk, 
men lidt rodet start ; 1990-2000 : klimaet - et argument 
for vindmøller ; 2001-2018 : stop and go. 

64.109 

Chakravarty, Dorthe 

Husmor i en rationeringstid : køkkenliv under 

besættelsen  

Gyldendal, 2018. 285 sider. 

Om madlavning, hus og have i et Danmark under under 

besættelsen, hvor der stadig skulle mad på bordet hver 

dag trods rationering og knaphed. Om kvindeliv og fa-

milieliv, om husholdning, opskrifter og opfindsomhed i 

en krisetid . 

69.79 

Olesen, Peter 

Broerne i København  

Frydenlund, 2018. 183 sider. 

Om gamle og nye broer i København.  

 

77.69 

Pedersen, Paw Kåre 

Historien om Saga Studio  Bind 1-2 

Mellemgaard, 2016-2018.  2 bind  

Filmselskabet Saga Studios historie i 1960-1970'erne 

efter grundlæggeren John Olsens (1888-1959) død. 

Dets kamp for at overleve i en krisetid for den folkelige 

danske film, samt om optagelserne af de enkelte film. 

Delvis fortalt gennem interviews og udtalelser gennem 

tiderne af de implicerede Saga-folk og deres 

efterkommere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46.37 Christianshavn 

Christianshavnerliv gennem 400 år 

Forfattere Anders Bjørn og Jane Lytthans  

Gad, 2018.  385 sider.  

Det første århundrede 1618-1717 ; Christianshavns stor-

hedstid 1718-1817 ; Industrialisering og arbejderbevæ-

gelse 1818-1917 ; Krise, krig og velfærd 1918-1967 ;  

En bydel i forandring 1968-2017.  

 

46.4 Kronborg 

Grinder-Hansen, Poul 

Kronborg : fortællingen om et slot  

Gyldendal, Nationalmuseet, 2018.  478 sider. 

51.07 

Launay, Mickaël 

Den store fortælling om matematikken : fra 

forhistorisk tid til i dag  

FADL, 2018. 359 sider  

Ufrivillige matematikere ; Og der blev tal ; "Lad ingen 

træde ind, som ikke er geometriker" ; Teoremernes tid ; 

Lidt metodik ; Fra π til det allermindste ; Ingenting og 

mindre end ingenting ; Trekanternes magt ; Ud i det ube-

kendte ; Talrækker ; Imaginære verdener ; Et matematisk 

sprog ; Matematikken som verdens alfabet ; Den lille 

uendelighed ; Opmåling af fremtiden ; Maskinerne kom-

mer ; Fremtidens matematikere . 

56.35 

Foster, Charles 

Mit liv som dyr  

Gyldendal, 2018. 218 sider. 

Dyrlægen beskæftiger sig med mennesket og naturen fra 

en filosofisk vinkel. Han beskriver sine eksperimenter 

med at leve som en grævling, en odder, et rådyr, en ræv 

og en mursejler, for ad den vej at få en bedre indsigt i, 

hvordan de opfatter verden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58.47 

Blæksprutterne kommer - spis dem! 

forfatter: Ole G. Mouritsen ; forfatter: Klavs Styrbæk 

Gyldendal, 2018. 222 sider. 

Verdens mærkeligste dyr ; Så mange forskellige slags ; 

Blæksprutters opbygning ; Fangst af blæksprutter ; 

Smag og indholdsstoffer i blæksprutter ; Anskaffelse, 

opbebevaring og tilberedning af blæksprutter ; Blæk-

sprutter i køkkenet ; Blækspruttebanden på Nordic 

Food Lab ; Fremtidens mad? ; Fakta . 

58.881 

Quetting, Michael 

Gåsefar : en fortælling om hvordan syv gæslinger gjor-

de mig klogere på livet 

Lindhardt og Ringhof, 2018.  205 sider. 

I forbindelse med et forskningsprojekt skal forfatteren 

træne syv gæs til at følge efter hans fly. Men gæssene 

kommer også ind på livet af ham, og han får øjnene op 

for de vigtige ting i livet. 

59.1 

Mukherjee, Siddhartha 

Genet : den inderste historie  

Gyldendal, 2018.  645 sider. 

Med udgangspunkt i forfatterens bengalske families 

forekomster af sindslidelser gennemgås et omfattende 

materiale om genforskning, der strækker sig fra  

antikken til i dag.  

60.136 

Lund-Nielsen, Rasmus, f. 1988-10-21 

Tilbage efter stress  

Dansk Psykologisk Forlag, 2018.  223 sider. 

Beskrivelser af akut og langvarig stress, dens fysiologi-

ske og psykologiske mekanismer. Der gives råd om, 

hvordan den sygemeldte bør forholde sig til sin stress 

under sygemelding og på jobbet, og om hvordan lede-

ren bør forholde sig til den sygemeldte og dennes  

arbejdsmiljø.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.31 

Klarlund Pedersen, Bente 

Gå-bogen : gå, så går det nok  

Gyldendal, 2018. 217 sider. 

Inspiration, argumenter og gode grunde til at 

øge aktivitetsniveauet ved at gå. Blandt andet 

med filosofiske overvejelser, digte og samtaler 

med kendte danskere om at spadsere.  

61.38 

Holm, Jens-Christian 

Vægttab der holder hele livet  

Gyldendal, 2018. 199 sider. 

Om overvægt som en kronisk sygdom, diverse 

overvægtsproblematikker og forklaring på hor-

monet leptins virkning på kroppen. Samt gen-

nemgang af "Holbæk-modellen", bestående af 

31 planpunkter drejende sig om alt fra decidere-

de madvaner over fysisk aktivitet til søvn og 

skærmtid.  

61.612 

Trier, Hans, f. 1956 

Angst og engle : den spanske syge i Danmark  

Gad, 2018. 262 sider. 

Om influenzaepidemien den spanske syge som 

dræbte mere end 18.000 danskere i perioden 

1918-1920, og hvorledes sygdommen greb ind i 

almindelige menneskers dagligdag. 

63.62 

Young, Rosamund 

Hvad køer ved om livet  

Don Max, 2018. 159 sider . 

Den økologiske kvægbonde Rosamund Young 

beskriver, hvordan køer er lige så forskellige som 

mennesker. Får de mulighed for at udfolde sig 

frit og følge deres naturlige instinkter, drager de 

omsorg for og knytter sig til hinanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


