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13.9 

Eben, Alexander: Vores bevidste univers: en neurokirurgs udforskning af mødet mellem 

spiritualitet og videnskab 

Borgen 2018, 344 sider 

En neurokirurg, der selv har haft en nærdødsoplevelse undersøger forholdet mellem videnskab 

og spiritualitet. Han anviser en ny forståelsesramme og teknikker til at komme tættere på "den 

kærlige enhed" eller "universets bevidsthed" - uden at have været igennem en 

nærdødsoplevelse 

 

52.75 

Stephen Hawking lærte os at forstå universet 

Illustreret videnskab fakta 2018, 97 sider 

Indhold: Hawkings liv ; Sorte huller ; Liv på andre planeter ; Rejser i tid og rum ; Universets 

fødsel og død 

 

55.5 

Frøkjær, Kristoffer: Eske Willerslev : han gør det døde levende 

Gyldendal 2018, 250 sider 

Om forskeren Eske Willerslevs opvækst, skoleliv og forskning indenfor DNA, fortalt i en 

vekselvirkning i mellem videnskabshistorien, Willerslevs liv og en tur til hans ødegård i Sverige 

med biologen Kristoffer Frøkjær 

 

55.5 

Willerslev, Eske: Fra pelsjæger til professor : en personlig rejse gennem fortidens dna-

mysterier 

Jyllands-Posten 2008, 181 sider 

Indhold: Fanget af fortiden ; Videnskab eller vildmarksliv ; De første spæde skridt som forsker 

; Liv på Mars? ; Nye opdagelser i gammel jord ; De levende døde ; Jagten på de sidste 

mamutter ; Skoven under isen ; Videnskabens blinde punkt ; De første mennesker i Amerika ; 

Insekternes oprindelse ; Neandertaleren og det moderne menneske ; Sitting Bull ; De sorte 

asiatere og andre fortællinger ; Hvis jeg var videnskabsminister – 

 

61.67 

Barry, Susan R: Fra skelen til en verden med dybde : neurovidenskab og synstræning : 

en forskers rejse ind i at se i tre dimensioner 

Dansk Psykologisk Forlag 2011, 264 sider 

Susan R. Barry er neurobiologi og har skelet hele livet indtil hun som 50-årig gennemgik en 

synstræningsbehandling og fik stereosyn. Nu beskriver hun den videnskabelige baggrund og 

fysiske del af træningsforløbet 

 

99.1 

Berg, Merete van den: 107 danske Pippi-piger 

People'sPress 2019, 239 sider 

107 portrætter af kvindelige, danske rollemodeller. Blandt de portrætterede er de kendte: 

Tove Ditlevsen, Dronning Margrethe, Emma Holten og Helle Thorning-Schmidt. Blandt de 

mindre kendte er seismologen Inge Lehmann, helikopterpiloten Susanne Hessellund og 

kunstneren Nadia Plesner 

 

 

 



99.4 Bohr, Niels 

Wesche, Anne-Sofie Storm: Niels Bohr : et portræt 

Story House 2018, 101 sider 

Om den verdenskendte fysiker Niels Bohr (1885-1962), både om hans forskning og 

kortlægning af brintatomet, men også om mennesket Niels Bohr, der under 2. verdenskrig 

hjalp jødiske videnskabsmænd med at flygte fra Tyskland 

 

99.4 Bohr, Niels 

Strathern, Paul: Bohr og atomet 

Nyt teknisk forlag 2014, 88 sider 

Om mennesket og atomfysikeren Niels Bohr (1885-1962) med gennemgang af hans 

videnskabelige arbejde 

 

99.4 Brahe, Tyge 

Christianson, John Robert: Tycho Brahe - renæssancen på Hven 

Nyt Teknisk Forlag 2008, 487 sider 

Første del redegør systematisk og kronologisk for, hvordan renæssancen kom til Hven, og 

hvordan Tyge Brahe (1546-1601) konkret virkeliggør sine visioner. Han skabte på Hven det 

som karakteriseres som "En stor familia". Anden del er en biografisk oversigt over Brahes 

medarbejdere 

 

99.4 Brahe, Tyge 

Spaeth, Ove von: Tycho Brahes magiske verden: stjernerne, kongerne, basilisken og 

hemmelige selskaber 

Museum Astrologicum 2020, 120 sider 

Om den danske astronom Tycho Brahes (1546-1601) liv og virke indenfor astronomi og 

astrologi og hans betydning for moderne videnskab 

 

99.4 Brahe, Tyge 

Svensson, Sven Frederik Fischer: Tycho Brahes stjerner : astrologien og hans levnedsløb 

Museum Astrologicum 2018, 178 sider 

Om den danske astronom Tycho Brahes (1546-1601) liv og levned med særlig vægt på 

skildringen af hans interesse for astrologi 

 

99.4 Darwin, Charles 

Eriksen, Thomas Hylland: Charles Darwin 

Tiderne Skifter, 174 sider 

Beskrivelse af den viktorianske biolog og mennesket Charles Darwin (1809-1882), samt en 

præsentation af hans forskning og bøger 

 

99.4 Darwin, Charles 

Friis Møller, Line: Darwin – og idéen der vendte verden på hovedet 

DR 2009, 164 sider 

Om Charles Darwin (1809-1882), hans rejse med Beagle til Galapagos-øerne og tiden derefter 

og ikke mindst om hans evolutionsteori, der ændrede synet på mennesket og naturen 

 

99.4 Darwin, Charles 

Strager, Hanne: at tilstå et mord 

Gyldendal 2009, 208 sider 

Om Charles Darwins liv (1809-1882), hans jordomrejse med HMS Beagle, hvor han 

indsamlede planter og dyr, og om hvordan han gradvist udvikler sin epokegørende 

evolutionsteori. Desuden om, hvordan den senere tids fund og den genetiske forskning har 

kunnet udbygge og bekræfte Darwins teori 

 

99.4 Darwin, Charles 



Strager, Hanne: Et beskedent geni 

Gyldendal 2016, 287 sider 

Om Charles Darwins liv (1809-1882), hans jordomrejse med HMS Beagle, hvor han 

indsamlede planter og dyr, og om hvordan han gradvist udvikler sin epokegørende 

evolutionsteori. Med Darwins egen stemme som den kommer til udtryk i breve, dagbøger og 

notesbøger 

 

99.4 Einstein, Albert 

Isaacson, Walther: Einstein : hans liv og univers 

Gyldendal 2007, 742 sider 

En skildring af mennesket og videnskabsmanden Albert Einstein (1879-1955) fra de tidligste år 

til hans død 

 

99.4 Eisen, Gustav 

Sjöberg, Fredrik: Rosinkongen 

Hr. Ferdinand 2014, 227 sider 

Om den svenske videnskabsmand, regnormeforsker og eventyrer Gustaf Eisen (1847-1940), 

der rejste til USA for at samle regnorme. Her begyndte han at dyrke vin og skrev et 

epokegørende værk om rosinindustrien 

 

99.4 Franklin, Benjamin 

Franklin, Benjamin: Selvbiografi 

Rosenkilde 2010, 409 sider - revideret i 2010. Tidligere udgave: 1918 

Benjamin Franklin (1706-1790) er en central figur i amerikansk historie, og hans selvbiografi 

rummer både fortællingen om en nations fødsel og historien om en mands utrættelige arbejde 

i forretningslivet og i samfundets tjeneste som politiker og opfinder 

 

99.4 Frei, Karin Magarita 

Frei, Karin Magarita: Egtvedpigens rejse : en forskers personlige og videnskabelige 

fortælling 

Lindhardt og Ringhof 2018, 253 sider 

Forsker og arkæometrist Karin Margarita Frei (f. 1973), der opdagede at Egtvedpigen i 

virkeligheden kom langvejsfra og havde rejst over lange afstande flere gange i sit korte liv, 

fortæller om den forskning som førte til opdagelsen, og om sin egen og sin slægts historie som 

interkontinentale migranter 

 

99.4 Holst, Bengt 

Holst, Bengt: Naturens stemme 

FADL 2017, 288 sider 

Videnskabelig direktør i Zoologisk Have i København, Bengt Holst (f. 1952), fortæller om sit liv 

med naturen, det natursyn som gennemsyrer ham, og om menneskets forhold til naturen 

 

99.4 Jacobsen, J. P. 

Himmelstrup, Kristian: En sejlbåd for vindstille 

Museum Tusculanum 2014, 334 sider 

Portræt af J. P. Jacobsen (1847-1885) fra ankomsten til København i 1863 og om livet som 

skønlitterær forfatter og videnskabsformidler, der introducerede Charles Darwins 

evolutionslære i Danmark og oversatte hans hovedværker til dansk 

 

99.4 Leonardo da Vinci 

Capra, Fritjof: Leonardo da Vinci – videnskabsmand og tænker 

Information 2011, 326 sider 

Leonardo da Vincis (1452-1519) mangeartede evner skildres. Hans systematiske, empiriske 

fremgangsmåde og hans nytænkning, hans iagttagelse af naturen og menneskekroppen 

kombineret med logisk ræsonnement og anvendelse af matematikken beskrives 



 

99.4 Leonardo da Vinci 

Isaacson, Walter: Leonardo da Vinci 

Gyldendal 2018, 576 sider 

Om Leonardo da Vincis (1452-1519) mangefacetterede liv som kunstner, 

naturvidenskabsmand, homoseksuel og vegetar, samt præsentation af ny viden f.eks. om 

Leonardos mors oprindelse og om et nyopdukket billede af mesteren 

 

99.4 Leonardo da Vinci 

Koch, Carl Henrik: Leonardos univers; naturfilosofi, kunst og videnskab 

Lindhardt og Ringhof 2019, 343 sider 

Indhold: Leonardos tid og hans interesser (De italienske stater på Leonardos tid ; 

Renæssancen i Italien ; Leonardos interesser og hans mekaniske verdensbillede ; Afhandlingen 

om malerkunsten) ; Leonardos liv og kunstneriske virke (Vinci - Firenze, 1452-1482 ; Milano, 

1483-1499 ; Firenze 1500-1506 ; Firenze - Milano - Rom - Frankrig, 1506-1519) ; Tegninger 

og optegnelser (Psykologen ; Anatomen ; Ingeniøren) 

 

99.4 Newton, Isaac 

Koch, Carl Henrik: Isaac Newton : geniet og mennesket 

Lindhardt og Ringhof 2013, 776 sider 

En biografi om videnskabsmanden, filosoffen og mennesket Isaac Newton (1642-1727) 

 

99.4 Newton, Isaac 

Koch, Carl Henrik: Natur, videnskab og metafysik : Newton og filosofien 

Aarhus universitetsforlag 2007, 134 sider 

Fysikeren og matematikeren Isaac Newtons (1642-1727) naturvidenskabelige forskning og 

hans ikke så kendte virke inden for historie, teologi, alkymi, religion og metafysik. Desuden et 

udvalg af Newtons egne tekster 

 

99.4 Panum, Peter 

Flamsholt Christensen, René 

FADL 2020, 350 sider 

Om den danske astronom Tycho Brahes (1546-1601) liv og virke indenfor astronomi og 

astrologi og hans betydning for moderne videnskab 

 

99.4 Pascal Blaise 

Koch, Carl Henrik: Pascal : matematik og mirakler 

Lindhardt og Ringhof 2017, 472 sider 

Biografi om Blaise Pascal (1623-1662) som blandt andet opfandt regnemaskinen, 

sandsynlighedsregningen og opdagede eksistensen af vakuum. I 1654 havde han en stærk 

religiøs oplevelse som ændrede hans liv. Han forlod videnskaben og begyndte arbejdet med en 

bog, som skulle forklare og retfærdiggøre kristendommen overfor tvivlere 

 

99.4 Penkowa, Milena 

Schantz, Yvonne: Hjerneflimmer : historien om Milena Penkowa 

Turbine 2016, 215 sider 

Den danske hjerneforsker Milena Penkowa (f. 1973) giver sin version af historien om 

anklagerne for videnskabelig uredelighed og dokumentfalsk i forbindelse med sin 

doktordisputats, samt fortæller om sit liv fra vidunderbarn til udskældt forskerstjerne 

 

 

 

 

 

 



99.4 Rasmussen, Knud 

Michelsen, Knud: Den unge Knud Rasmussen 

Falcon 2011, 341 sider 

Samhørende: Den unge Knud Rasmussen; Vejen til Thule; I videnskabens navn (2018) 

Indhold: Tilbageblik ; Alene i København ; Birkerød Kostskole ; Retur til Nørrebro ; Ville ; 

Venner i nøden ; Grønlandske projekter m.m. ; Herluf ; Examen artium ; Adam Poulsen ; 

Islandstoget ; Studenterfriheden ; I Stockholm og Lapland ; Ada og Anna Olivia ; Familien 

Engström ; På vej til Grønland ; Fortællinger og skitser ; Udkast til artikler ; Korrespondancer 

og artikler 

 

99.4 Skou, Jens Chr. 

Skou, Jens Chr.: Om heldige valg : eller hvad frøer, krabber og hajer også kan bruges til 

Aarhus Universitetsforlag 2013, 377 sider 

Jens Chr. Skou (f. 1918) fortæller om sin karriere som videnskabsmand, og om nobelprisen, 

som han modtog for at opdage enzymet natrium-kalium-ATPase. Med historiske 

perspektiveringer til besættelsestiden, kvindefrigørelsen og kampen for forskningsfriheden 

 

99.4 Tromholt, Sophus 

Sophus Tromholt - skæbnen og Nordlyset er jo lige uransagelige 

Epsilon 2012, 207 sider 

Om den danske nordlysforsker Sophus Tromholts (1851-1896) liv, ekspeditioner, 

rejsebeskrivelser og ikke mindst videnskabelige observationer om alt, hvad angik nordlys 

 

99.4 Ørsted, H. C. 

Christensen, Dan C.: Naturens tankelæser : En biografi om H.C. Ørsted 

Museum Tusculanum 2009, 2 Bind 1209 sider 

Om H.C. Ørsteds (1777-1851) vej fra barndommen i Rudkøbing til et liv, der ikke alene blev 

banebrydende indenfor naturvidenskaben, men også som en af guldalderens førende 

kulturpersonligheder 

 

99.4 Ørsted, H. C. 

Kousholt, Bjarne: H.C. Ørsted 

Nyt Teknisk Forlag 2014, 112 sider 

Om naturforskeren H.C. Ørsteds (1777-1851) liv og opvækst og hans forening af to hidtil 

adskilte naturkræfter: magnetisme og elektricitet 
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