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Vildt vejr
Vi taler alle om det, men ingen gør noget ved det. I hvert fald
ifølge Mark Twain og Storm P. Men helt passer det nu ikke.
I Vildt vejr fortæller Bo Fritzbøger, hvordan vi mennesker i
århundreder har formet klimaet. Faktisk i så høj grad, at det
giver mening at tale om menneskeskabte klimaforandringer.
I dag handler snakken om vind og vejr ikke kun om tørke eller
orkaner, men om hvad der skal gøres i fremtiden. Om behovet
for at ændre på vaner og levevis. Bo Fritzbøger tager læseren
med tilbage i tid og fortæller om vejrets og klimaets udvikling.
Og han retter sollyset mod diskussionerne om klimaforandringerne, hvor der først nu er bred enighed om, at de er
menneskeskabte. Hele 97 % af klodens klimaforskere siger, at
mennesket står bag. Og det er så alvorligt, at mange taler om,
at vi lever i en ny tid.

Forfatteren siger

”De menneskeskabte klimaforandringer er det mest slående eksempel på,
at man kun kan skrive samfundets historie ved at have fokus på det fysiske
miljø. Den århundredgamle tradition for at skelne mellem natur og kultur
er meningsløs.”
”Den nære og fjerne fremtid bliver formet af de klimaforandringer, som de
seneste 250 års historie har sat i gang. Det er sket, uden at nogen længe vidste af det. Den moderne verdens klimahistorie er derfor et uhyggeligt godt
eksempel på, at fortid, nutid og fremtid er tæt forbundne.”
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Om forfatteren

Bo Fritzbøger er dr.phil. og lektor på Saxo-Instituttet ved
Københavns Universitet.
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pb@unipress.au.dk eller 53 55 01 59
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Om serien

Vildt vejr er 17. bog i forlagets serie 100 danmarkshistorier. Bøgerne udkommer en gang om måneden i
otte år og er centrale i projektet, der bl.a. omfatter appen
Dyst!, materiale på danmarkshistorien.dk og kronikker i
Politiken.
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