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Kloge folKs tanKer

Scener fra hjertet 
af Greta Thunberg

2019   (99.4 Thunberg, Greta)
Greta Thunberg, den svenske skole-
pige med de karakteristiske flet-
ninger og det stålsatte blik, kom på 
alle avisforsider, da hun som fem-
tenårig begyndte sin skolestrejke 
foran det svenske parlament. Siden 
er hun blevet en beundret men også 
omdiskuteret klimaktivist kendt for 
sine kompromisløse holdninger. I  
sin selvbiografi fortæller hun om sin 
aktivisme, sin aspergersdiagnose og 
om konsekvenserne for familien.

Ved enden af verdens ende 
af Jonathan Franzen

2019   (04.863)
Jonathan Franzen er kendt som 
forfatter til romaner som Korrektion- 
er og Frihed. Derudover er han es-
sayist og – fuglekigger. I sin essay-
samling skriver han klogt, kritisk 
og indigneret om klimakrisen og 
dens indvirkning på den frie natur, 
han elsker så højt. Franzen gør sig 
ingen illusioner om, at klimakrisen 
som sådan kan afværges. Hos ham 
fører denne opfattelse dog ikke til 
apati, men til fornyet kampgejst.

Håb  
- et forsvar for fremtiden 

af Kristian Leth
2018   (16.8)

Måske står det hele ikke så skidt til 
endda? Måske har menneskehe-
den redskaberne til at løse klima-
krisen, som den har løst så mange 
andre kriser op gennem århund-
reder? Måske er der håb! Kristian 
Leth argumenterer med hjælp fra 
en række videnskabsfolk, filosoffer 
og kunstnere for, at verden slet ikke 
er på vej ud over afgrunden med 
den hast, mange går og tror. 

Vores BolIger

Byg bæredygtigt 
af Signe Wenneberg

2015   (69.2)
I 2014 købte klimakriger og have-
bogsforfatter Signe Wenneberg en 
sommerhusgrund. Her byggede 
hun, hvad der skulle ende med at 
blive verdens første FSC-certifice-
rede hus. For rullende tv-kameraer 
og med mange trængsler undervejs. 
Denne bog følger hele processen 
fra impulskøb til sommerhuslykke 
og deler rundhåndet ud af viden 
om bæredygtig nedrivning, bygge-
materialers klimabelastning, fordele 
og ulemper ved genbrugsmaterialer 
mm.

Spar energi  
- 50 råd til din bolig 

af Jan Pasternak
2012   (62.01)

Boligen er et af de steder, hvor vi 
som privatpersoner bruger rigtig 
meget energi – og dermed også 
kan spare rigtig meget. Her er lad-
siggørlige råd til, hvordan du kan 
spare energi til gavn for klimaet og 
for pengepungen. 

spIs KlImaVenlIgt
Bæredygtig kost 
af Julie Juanita Larsen

2019   (61.38)
Alle taler om bæredygtighed, og 
netop derfor kan det være svært 
at gøre noget ved det. For hvad 
er egentlig op og ned i skoven 
af mærkningsordninger, green 
washing og uoverskuelige CO2-
regnestykker?

Klimakærlige  
frikadeller, bøffer,  
pateer & postejer 

af Kirsten Skaarup
2019   (64.15)

Kirsten Skaarup er det danske ve-
getariske køkkens grand old lady. 
Her sætter hun fokus på gode so-
lide basisretter til middagsbordet. 
Her er bønnepostejer, linsefrikadel-
ler og vegetarburgerboller, der kan 
overbevise selv den mest inkarne-
rede kødspiser om, at det kan lade 
sig gøre at blive helt mæt uden at ty 
til hakket ko.



Nej tak til madspild 
af Kate Turner

2018   (64.1)
Denne lille sag sparer ikke på de 
friske farver, kække collager, ud-
råbstegn og urolig typografi. Og 
så inspirerer den til at få brugt de 
sidste rester fra køleskabets ba-
gerste hylde til risotto, madmuffins, 
frugtkager, hjemmelavede chips og 
andre enkle og improvisationsven-
lige opskrifter.

Plantemadder 
af Asta Just Schack

2019   (64.15)
Mange har valgt at skære ned for 
kødspiseriet i hverdagen. Og næs- 
ten lige så mange har sukket over, 
hvor svært det kan være at finde 
på noget godt og grønt at smække 
oven på en skive rugbrød. Nu er der 
hjælp at hente i denne bog, som gi-
ver grønne ideer til frokostbordet 
og madpakken i form af veganske 
‘bøffer’, postejer og smørelser.

Planteproteiner 
2018   (64.15)

‘Men får man proteiner nok?’ er et 
spørgsmål, der ofte stilles, når talen 
falder på vegetarisk kost. Og det 
gør man sagtens ved at følge de 
lækre opskrifter i denne kogebog. 
Her er der nemlig fokus på lækker 
hverdagsmad, hvor proteinerne 
kommer fra bønner, linser, nødder 
og andre af planterigets helte.

Skræl er ikke skrald 
af Michael Folman Jensen

2017   (64.1)
Selv den mest madspildsbevidste 
hjemmekok skraber rutinemæssigt 
et skærebrætfuld skræller, skaller 
eller kernehuse ned i skraldespan-
den eller komposten efter endt 
kokkerering. Men sådan behøver 
det ikke være. Meget kan nem-
lig bruges. Kartoffelskræller kan 
bages til chips, melonskaller kan 
syltes og der kan laves smagfuldt 
olieudtræk på hvidløgsskræller. 

Spiselige insekter
af Joachim Offenberg

2016   (63.8)
Vi kan lige så godt vænne os til 
tanken. Vi skal til at erstatte lør-
dagskyllinger med fårekyllinger. 
Denne lille pamflet – hvis forlagene 
kender deres besøgelsestid, må 
flere bøger være på vej – slår et 
slag for, hvordan vi kan nedbringe 
CO2 og stadig få masser af protein  
ved at spise melorme, kakerlakker 
og myrer.

Vegansk velvære 
af Mia Sommer

2016   (64.15)
Veganere har gennem årene stået 
på mål for en del hån og drilleri. 
Og for mange vil en helt igennem 
vegansk kost uden nogen form for 
animalske produkter, da også være 
et voldsomt skridt. Men hvad end 
du går hele vejen eller bare pluk-
ker et par opskrifter, er der masser 
af inspiration i denne populære 
veganske kogebog, der gør brug 
af helt almindelige dagligdags in-
gredienser.

alternatIV 
tIl flyrejsen

Oplev Europa med tog 
af Britt Sallingboe

2018   (41.04)
Flere og flere har fået råd til at flyve 
på ferie en, to, mange gange om 
året. Men godt for klimaet er det 
jo ikke. Derfor har togferien fået en 
fortjent renæssance, og denne bog 
giver dig alt, hvad du har brug for 
at vide og næsten mere til. Læs, 
hvordan du tager toget på langfart 
og på svipture, hvordan du rejser 
med børn, med dårligt gående, 
hvad du kan opleve i toget og når 
du når frem.



selVforsynIng
Den selvforsynende familie 

af Bo Egelund
2017   (63)

Mange drømmer om at blive helt 
eller delvist selvforsynende med 
grøntsager, kød og æg. Men de 
fleste lader det blive ved drømmen, 
fordi projektet virker for omfattende 
og indgribende. Familien Egelund 
har derimod gjort noget ved sagen 
og er langt hen ad vejen selvforsy-
nende med hjemmeavl fra deres 
husmandssted på Sydfyn samtidig 
med, at de passer almindelige jobs 
og hygger sig gevaldigt. 

Den spiselige permahave 
af Birgit Rothmann

2017   (63.54)
At dyrke sin have kan nogle gange 
antage karakter af at vride den sid-
ste grøntsag ud af sin hårdtprøvede 
muld i krig mod snegle, mosegrise 
og vejrlig. Denne bog, der introdu-
cerer begrebet permakultur, erklæ-
rer våbenhvile og arbejder i stedet 
sammen med naturen.

Landboliv
Gamle metoder til en bære-
dygtig livsstil - også i byen 

af Niklas Kämpargård
2018   (63)

På få generationer er flertallet i vo-
res del af verden rykket fra land til 
by og fra selvforsyning til forbrug. 
Og har glemt et par husmandstricks 
undervejs. Men måske har nogle af 
de gamle landbodyder stadig en 
plads her i det 21. århundrede? Og 
måske kan de faktisk være med til 
at redde klimaet? I denne bog (gen)
introducerer forfatteren nogle af de 
tips og tricks, der gav vore ikke så 
fjerne forfædre mad på bordet og 
tag over hovedet.

lIVsstIl
Bæredygtig livsstil 

af Calina Leonhardt
2018   (64)

Calina Leonhardt, kendt på nettet 
som Neohippie, har sat sig for at 
gøre alle aspekter ved sit familieliv 
og sin dagligdag så bæredygtige 
som overhovedet muligt. Hun deler 
ud af sine erfaringer med et mini-
malistisk liv med små børn, vege-
tarisk hverdagskøkken og forbrugs-
vaner, hvor hun laver mange ting 
fra bunden og producerer minimalt 
med affald. 

Grønne hverdagstips 
af Signe Wenneberg

2016   (64)
At leve bæredygtigt og klimavenligt 
kan virke som en voldsom mundfuld 
for, hvor skal man begynde og hvad 
batter egentlig noget? Men fortvivl 
ej, for små daglige ændringer kan 
også gøre en forskel! I denne lille 
overskuelige sag får du inspiration 
til små grønne hverdagsændringer, 
der gør en forskel.

Klimaguiden 
af Anna Fenger Schefte  

og Anders Nolting Magelund
2019   (50.1)

Vi vil så gerne, men det er så for-
virrende. Hvordan spiser vi mest 
bæredygtigt? Rejser? Opvarmer 
boligen? Og hvad med pension-
en, hvor skal den lige placeres 
for at gøre bedst gavn? Alt det og 
mere til har to erfarne klimajourna-
lister skabt et overblik over i denne 
guide, der kommer hele vejen rundt 
om det klimabevidste liv.

Langsom livsstil 
af Karen Pallisgaard

2016   (15.2)
Nogle gange kommer opfordringer 
om at leve mere klimavenligt til at 
virke en kende asketiske og … små-
triste. Som om vi skal gå og und-
være og gå glip. Men måske er det 
ikke så slemt endda? Måske kan vi 
alle sammen opnå en større ro og 
tilfredshed og en mindre stresset 
hverdag ved at forbruge mindre og 
i stedet dyrke fællesskab, nærvær 
og den natur der omgiver os.

Zero waste
af Bea Johnson

2018   (64)
Den gennemsnitlige husholdning 
producerer bjerge af affald hver 
eneste uge: Slikpapir, havregryns-
poser, syltetøjsglas og hullede t-
shirts. Men kan det lade sig gøre 
at leve et behageligt liv uden at 
producere affald overhovedet? Det 
kan det for Bea Johnson og hendes 
amerikanske kernefamilie. I denne 
bog fortæller hun, hvordan du kan 
eliminere alle former for skrald fra 
køkken, badeværelse og hobby-
rum.



Du kan også låne 
lydbøger og e-bøger på 

ny øKonomI

Affald og fantasi 
af Tobias Lau
2019   (69.86)

Vi forbruger rigtig meget i disse år, 
og meget af det forbrugte ender 
på forbrændingen efter kort tids 
brug. Men faktisk kan noget af af-
faldet forvandles til nye resurser 
ved hjælp af lidt fantasi og gå på-
mod. Læs om en række iværksæt-
tereventyr, der tager udgangspunkt 
i affald som kaffegrums, tissebleer, 
fiskenet og gamle skibscontainere.

Bæredygtig global udvikling 
red. af Steen Hildebrandt

2016   (33.106)
I 2015 vedtog FN 17 verdensmål 
for en bedre, mere retfærdig og ikke 
mindst mere klimavenlig verden. I 
denne antologi diskuterer fagfolk 
og politikere de 17 mål og bringer 
dem ind i en dansk kontekst. 

Doughnutøkonomi 
af Kate Raworth

2018   (33.1)
Vækst. Alle, fra den mindste ud-
kantskommune til verdens største 
økonomier, drømmer om økono-
misk vækst. Men hvad hvis plane- 
tens trods alt begrænsede stør-
relse og resurser på et tidspunkt 
sætter en stopper for, at vi kan 
’vækste’ mere? Kate Raworth, der 
er økonom fra Oxford, giver i denne 
bog en alternativ økonomisk mo-
del, der har form som en doughnut: 
Den inderste ring er samfundets 
goder mad, vand, sundhed, lighed 
og indflydelse. Den yderste ring er 
den begrænsning, naturresurserne 
sætter.

Intet bliver som før
af Naomi Klein

2014   (55.8)
Naomi Klein har før skabt røre med 
sin knivskarpe samfundskritik i No 

logo og Chokdoktrinen, og hun gør 
det igen her. Hun retter en hård 
kritik mod det kapitalistiske system 
og den voksende globale ulighed 
samtidig med, at hun kalder på 
radikale løsninger på klimakrisen. 
Bogen kan ikke just kaldes optimi-
stisk, men ser dog løsninger, hvor 
klimaomstilling og grundlæggende 
samfundsmæssige ændringer kan 
gå hånd i hånd.

Skal vi dele? 
af Claus Skytte

2014   (33.1)
Måske skal vi ikke alle sammen 
bruge penge, skabsplads og natur-
resurser på at eje boremaskiner 
og gallakjoler. Måske kan vi dele? 
Denne bog satte for første gang 
deleøkonomi på den danske politi-
ske dagsorden og giver et overblik 
over deleøkonomiske muligheder 
og faldgruber, og hvordan man kan 
tjene penge på at være generøs.
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Sidste mand slukker lyset

To klimajournalister diskuterer. 
Den ene pessimist, den anden 
ukuelig optimist.

Sustain Daily Podcast

To unge kvinder diskuterer 
bæredygtighed, og hvorfor det 
ikke altid er så enkelt.

Klimatestamentet

Anders Morgenthaler sætter 
fakta på klimadebatten med 
afsæt i sin egen livsstil.



Den afskyelige
af Charlotte Weitze

2016
En småsyret roman, der ikke er bange for at tage 
sine pointer til ekstremerne. Kort fortalt handler 
den om en ung kvinde, der forelsker sig i en høj, 
behåret mand med tendens til at svede kraftigt. 
Fordi han nedstammer fra afskyelige snemænd. 
Lidt længere fortalt handler den om personlig 
kontra kollektiv klimakamp, om det giver mening 
at ofre nogen for at redde andre, og om det over-
hovedet giver mening at sætte børn i verden før, 
klimaproblemet er løst.

Blå
af Maja Lunde

2018
Historien foregår i to tidsspor: Et nutidigt, hvor 
den engagerede miljøaktivist Signe sejler sydpå 
for at konfrontere en tidligere kæreste med hans 
mangel på handling. Og et dystopisk nærfrem-
tidsspor, hvor flygtningestrømme fra det tørke-
ramte Sydeuropa desperat prøver at nå frem til 
‘vandlandene’ i nord. En smukt skrevet roman, 
hvor forfatterens brændende engagement i mil-
jøet skinner tydeligt igennem.

Dyrene i Afrika
af Erlend Loe

2019
Vi elsker jo naturen og dens vidundere, alle vi 
almindelige, travle, forgældede middelklasse-
mennesker.  Men vi fucker den også, i ordets 
moderne betydning med vores overforbrug, 
CO2-udledning og respektløse safarier. Denne 
modsætning bliver sat på spidsen i denne sam-
tidssatire, hvor fem midtvejskriseramte nord-
mænd vækkes til handling og stifter Selskabet for 
Skænding af Eksotiske Dyr med det formål - helt 
bogstaveligt – at fucke naturen! 

Havbrevene
af Siri Ranva Hjelm Jacobsen

2018
Indlandsisen smelter bid for bid, og havene sti-
ger. Skidt for os. Helt efter planen fra oceanernes 
side. Denne brevroman følger korrespondancen 
mellem to søstre, det unge naive Middelhav og 
det noget mere verdenstrætte Atlanterhav. De to 
skriver om løst og fast og sladrer lidt om en tredje 
søster oppe ved Nordpolen. Og så venter de. 
Venter henover millioner af år på den dag, hvor 
verdenshavene oversvømmer landjorden og at-
ter forenes i et stort samlet hav.

Isbrud
af Ilija Trojanow

2012
Denne roman stiller nogle højst relevante spørgs-
mål, men giver ingen nemme svar. En forsker 
med speciale i gletsjere tvinges over i markedet 
for økoturisme, happenings og velmenende men 
i bund og grund meningsløst gøgl. Dette står i 
modsætning til de renfærdigt smukke og uud-
grundeligt tavse gletsjere, han elsker og savner.

Oversvømmelsen
Af Nina Bolt

2015
Gotisk uhygge med naturkræfterne som bag-
tæppe. En mor og hendes teenagedatter tilbyder 
naboerne husly efter en oversvømmelse i det na-
turområde, hvor moderen midlertidigt arbejder. 
Blandt andre et voksent søskendepar, der dog 
snart begynder at opføre sig lidt for meget som 
om, de er hjemme. Fra gæsternes synspunkt ta-
ger sagen sig dog noget anderledes ud.

De søvnløse 
af Kim Leine

2016
Stilfærdig hverdagsdystopi fra en nærfremtid, 
hvor indlandsisen er smeltet og Europa opslugt 
af krig. Alt imens livet går sin skæve gang på et 
grønlandsk sygehus. En moderne kollektivroman, 
hvor arbejdspladsskærmydsler, ægteskabelige 
konflikter og den konstante mangel på lægevika-
rer udspiller sig på et bagtæppe af klimakollaps 
og under midnatssolens ubønhørlige lys.

Træmuseet
af Christian Yde Frostholm

2018
Titlen på denne fragmenterede essaysamling, 
rejsedagbog og citatsamling refererer til Joni 
Mitchell-sangen Big Yellow Taxi, hvor træerne er 
kommet på museum, så menneskene kan betale 
halvanden dollar for at se dem. En melankolsk og 
sørgmunter påmindelse om at skønne på, hvad 
vi har, mens vi har det.

sKønlItteratur


