
 



Bæredygtig Litteratur 
 

Skønlitteratur 
 
Bakkeid, Heine: Vi skal ikke vågne 
Den plagede politimand Thorkild Aske tager hjem til Island 
sammen med sin ældre søster, der lever sammen med en voldelig 
mand. Deres far er en berygtet miljøaktivist, der ud over at være 
kræftsyg også sidder fængslet for kvindedrab 
 
Borch, Carsten: Mauna Loa Grafen  
Historien handler om unge klimaaktivister, der er trætte af snak. 
De tager helt nye midler i brug, som både fascinerer, skræmmer 
og udfordrer bogens hovedperson til at forny sit syn på, hvad der 
skal til for at løse klodens klimaudfordringer 
 
Jakobsen, Mette Reinhardt: Den dag Bitte blev bæredygtig 
I bestræbelserne på at træffe de rigtige bæredygtige og 
klimavenlige valg, kommer kvinden Bitte i konflikt med sig selv og 
sine omgivelser 
 
Jakobsen, Siri Ranva Hjelm: Havbrevene 
Brevroman med breve udvekslet mellem to søsterhave: det store 
og erfarne Atlanterhavet og det meget mindre og yngre 
Middelhavet 
 
Morgenthaler, Anders: Kød og fred 
Humoristisk klimathriller om sosu-assistenten Annemette, der 
sammen med veninderne tager sagen i egen hånd for at 
bekæmpe kødindustrien og redde verdens klima 
 
Tawada, Yoko: Udsendingen 
Prisbelønnet japansk science fiction om menneskeracens evne til 
at tilpasse sig forandringer af enhver slags. Til læsere af 
samfundskritiske, dystopiske fortællinger med en absurd humor 
og et aparte persongalleri 



Weitze, Charlotte: Den afskyelige 
I en ikke så fjern fremtid, truet af klimaforandringer møder 22-årige 
Heidi Kenneth, som er abnormt høj og døjer med øget 
svedproduktion. De forelsker sig og flytter på landet for at blive 
co2-neutrale og selvforsynende, men spørgsmålet er hvor langt 
mennesket vil gå for at redde sig selv eller verden 
 
Weitze, Charlotte: Rosarium 
Eventyrlig og vidtvoksende slægtsroman om Johanne og de to 
døtre Lilly og Viola. Vi møder også pigen Esther, der har slået rod 
i skoven. En anderledes roman om naturens, cellernes og ikke 
mindst kærlighedens kræfter. For læsere af moderne litteratur 
 

Faglitteratur – ”hands on” – gå i gang NU 
 
Blaksted, Cecilie: Naturlig beauty: naturlig og bæredygtig 
skønhed med hjemmelavede produkter til krop og ansigt 
Forfatteren, der står bag bloggen simplyfit.dk, har erstattet 
færdigkøbte produkter med hjemmelavede dagcremer, 
deodoranter, masker, shampoo m.m. Anvisninger til at indtænke 
naturlige ingredienser og bæredygtighed i den daglige 
skønhedsrutine, samt opskrifter på en række skønhedsprodukter 
 
Blaksted, Cecilie: Naturlig cleaning: bæredygtig rengøring 
med naturlige produkter 
Indhold: Why go natural? ; De farlige (og ufarlige) kemikalier ; 
Sådan kommer du i gang ; Allround cleaning ; Køkkenet ; 
Badeværelset ; SOS cleaning ; Forårsrengøring ; Specialartikler ; 
Minimalist Challenge 
 
Folman Jensen, Michael: Skræl er ikke skrald: brug hele 
råvaren og undgå madspild 
Inspiration til hvordan man kan omdanne f. eks. kartoffelskræller, 
citrusskræller og æbleskrog til velsmagende retter og dermed 
undgå madspild. Med opskrifter på bl.a. marmelade, pesto, chips 
og salater 
 



Gabay, Jasmin: Klimakløgtigt kagekalas 
Kagebog med opskrifter, der er enkle at gå til og har fokus på 
råvarer i sæson og rester 
 
Hansen, Nanna Hyldgaard: Lev for det halve – og få familieliv, 
forbrug og arbejde i balance  
Med sin egen familie som eksempel formidler forfatteren 
budskabet om at bekæmpe stress og søge et liv i balance. Vi 
følger familien i et år, hvor de rydder op i alt unødvendigt for at 
kunne spare og dermed arbejde mindre. Med råd og sparetips 
 
Johansen, Gittemarie: Bæredygtig badass: en zero waste 
livsstilsguide 
En venlig, men insisterende reminder om, at du som forbruger har 
en stemme og bør tage ansvar for det aftryk, du sætter på 
planeten.  
 
Juul, Selina: Mad med respekt: en familiekogebog, der 
mindsker madspild 
80 familievenlige opskrifter baseret på råvarer og rester, som de 
danske husholdninger hyppigt smider ud. Med tips og gode råd til 
en husholdning uden madspild. Opskrifter af: H.K.H. Prinsesse 
Marie, Anh Lê, Louisa Lorang, Francis Cardenau, Michel Michaud, 
Timm Vladimir 
 
Jørgensen, Per Schultz: Opdragelse til livsmod og 
bæredygtighed 
Hvordan opdrager man sit barn i en klimakrise? Refleksioner og 
bevidste valg, man som forældre kan gøre sig i en krisetid, der 
ruster barnet til den verden de lever i. Bogen er interessant for de 
forældre der gerne vil inddrage deres børn i hverdagens 
klimakamp 
 
 
 
 



Kämpargård, Niklas: Landboliv: gamle metoder til en 
bæredygtig livsstil – også i byen 
100 anvisninger på en bæredygtig og selvforsynende livsstil - bl.a. 
at tage frø af sine planter, bygge et drivhus af gamle vinduer, koge 
saft, genbruge vand, sy skindhjemmesko, lufttørre skinke m.m. 
 
Larsen, Julie Juanita: Bæredygtig kost – en guide til valg af 
bæredygtig kost med omtanke for miljø og dyrevelfærd 
Om begrebet bæredygtighed i forhold til kost, fx hvordan man kan 
undgå madspild, skære ned på kødet og forståelse for de enkelte 
mærknings-ordninger. Med cases om fagfolk, familier og ildsjæle, 
der har taget et aktivt valg om bæredygtighed til inspiration samt 
en samling bæredygtige opskrifter 
 
Lembke, Cecilie: Permasund mad til din kloge krop: cellernes 
magi til det bæredygtige og selvhelbredende liv 
Om bæredygtig og vedvarende sundhed ud fra et fysisk og 
mentalt helhedssyn på kroppens skavanker i sammenhæng med 
kosten. Med inddragelse af egne erfaringer, patienthistorier, 
østens gamle helsevisdomme, kropsterapeutiske teknikker, nyere 
videnskabelige teorier, tarmsygdomme og fordøjelsesproblemer, 
diæter og fødevarer 
 
Leonhardt, Calina: Bæredygtig livsstil: zero waste, vegansk, 
minimalisme  
Indhold: Min mad (Miljøvenlige madvaner) ; Mit hjem (Zero Waste 
; Grøn garderobe ; Produkter og naturlig krop ; Sundt og rent hjem 
; Interiør ; Energikilder) ; Min omverden (Sociale sammenhænge ; 
Ferie og hverdagstransport) ; Mine børn (Børn uden unødigt 
udstyr) 
 
Luff, Godtfredsen Yvonne: Undgå madspild og tryl med dine 
rester: lev billigere, sundere og få overskud til mere 
Indhold: Starten på meget mere sundhed ; Godt at vide, inden du 
går i gang ; Tips til at undgå madspild ; Opstart på din 4-ugers 
madplan ; Ugeplaner ; Motivation og fastholdelse - 5 trin til at nå i 
mål ; Brug rub og stub 



Magelund, Anders Nolting: Klimaguiden: red verden lidt hver 
dag 
Guide til hvordan man, som almindelig dansker, kan leve mere 
klimavenligt og yde et bidrag til at redde kloden. Indhold: Mad ; 
Tøj ; Ting ; Affald ; Bolig ; Have ; Transport ; Fritid ; Højtider ; 
Ferie ; Økonomi 
 
Magelund, Anders Nolting: Klimaklar virksomhed: guide til 
succesfuld klimaomstilling 
Lynguiden: de otte trin til en klimaklar virksomhed 
 
Skjold, Else & Stenstrup, Johanne:”Klæd dig bedre – en 
guide til mindre tøjspild og mere garderobeglæde”  
En guide til at optimere din eksisterende garderobe og skabe 
bevidst og bæredygtig tøjglæde. Til alle, der vil reducere fejlkøb 
og overforbrug - og redde klimaet samtidig 
 

Faglitteratur – på det mere filosofiske plan 

 
”17 bud på en bedre verden” - 21 bidragydere  
Med udgangspunkt i FNs i 2015 vedtagne verdensmål, giver en 
række politikere, akademikere, meningsdannere og kunstnere 
hvert deres bud på en handlemulighed for en bedre verden 
 
Foer, Jonathan Safran: Vi er vejret 
Opfordring til os alle om at droppe kød ved blot ét måltid om 
dagen, for på den måde med individuel handling at skabe en 
fælles kamp mod klimaforandringerne. En undersøgelse af de 
tanker og valg, klimakrisen stiller os over for. 
 
Frantzen, Mikkel Krause: Klodens fald (Laboratoriet for 
æstetik & økologi)  
Om klimakrise, en stadigt mere syg og beskadiget planet, om 
plastik og olie, om ophuggede containerskibe i Bangladesh, 
plastikøer i Stillehavet, permafrostkratere i Sibirien. Om hvordan 
der er affald på bunden af havet og ude i rummet og hvordan der 
på globalt plan produceres 11 millioner ton fast affald hver dag 



Gates, Bill: Sådan undgår vi klimakatastrofen 
Bill Gates' vision om at bringe verdens CO2-udslip ned på nul 
 
Goldstein-Rose, Solomon: The 100% solution: a framework 
for solving climate change 
 
Høgenhaven, Thomas & Sparrevohn, Christian Løken: Grønt 
iværksætteri – sådan skaber du en virksomhed, der redder 
verden lidt  
En guide til at skabe en grøn virksomhed, som både kan sikre 
profit og gøre en forskel for en bæredygtig verden. For 
klimabevidste forretningsdrivende og iværksættere 
 
Klimaet på 30 sekunder: de 50 mest aktuelle fænomener, 
målinger og faktorer – hver især forklaret på et halvt minut 
 
Nyvold, Mads, Hebsgaard, Thomas & Beck, Rasmus Thirup: 
Hvis vi vil – den absolut realistiske guide til at bremse 
klimakrisen, før det er for sent 
 
Raworth, Kate: Doughnutøkonomi – syv principper for 
fremtidens økonomi 
Syv principper for en økonomisk model for et bæredygtigt 21. 
århundrede. I stedet for de ifølge forfatteren forældede 
økonomiske modeller, som økonomividenskaben stadig styrer 
efter, gives der et bud på hvordan man kan samtænke social og 
miljømæssig bæredygtighed 
 
Sayers, Susanne: 2030 NOW: 17 mål, 9 milliarder mennesker, 
1 fremtid 
Fotoillustreret præsentation af FN's 17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling, med interviews med personer der på forskellig vis 
arbejder for at opfylde dem 
 
 
 
 



Thunberg, Gretha: Ingen er for lille til at gøre en forskel 
Samling af den svenske klimaaktivist Greta Thunbergs (f. 2003) 
historiske og mest banebrydende taler i Europa og USA i perioden 
2018-2019 
 
Vergés, Francoise: Det kapitalocæne, affald, race og køn 
Essay om forholdet mellem forurening, omsorg og racialiserede 
kroppe i et neoliberalistisk samfund. Forfatteren italesætter den 
globale ulighed i, hvordan Vestens renheds- og sundhedsidealer i 
høj grad muliggøres og vedligeholdes af især farvede kvinders 
ubetalte eller underbetalte omsorgsarbejde 
 
 
 
 
 


