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Fra stjernestøv til liv
I denne bog beskriver for-
fatteren og astrofysikeren 
Henry Nørgaard klodens og 
menneskets oprindelse, fra de 
allerførste brint- og heliumato-
mer blev frigivet ved Big Bang 
over dannelsen af de øvrige 
grundstoffer til i dag, hvor vi 
med forundring stirrer op mod 
stjernehimlen og tænker: ”Hvor 
ender universet?”

Selv den forudsætningsløse 
læser kan her komme med 
astrofysikeren på et strejftog 
gennem grundstoffernes ska-
belsesberetning og blive indført 
i argumenterne for, at der kan 
være liv som vores andre ste-
der i rummet.

Alt er relativt – eller er 
det nu også det?
I de snart 10 år, der er gået 
siden første udgave af denne 
bog udkom, er der publiceret 
omtrent lige så mange viden-
skabelige artikler som i hele 
det 20. århundrede. Spørgsmå-
let er, om vi er blevet dobbelt 
så kloge? Denne andenudgave 
af bogen, hvor biologen Jørn 
Madsen og fysikeren Anders 
Schmidt kaster et blik på den 
moderne naturvidenskabs 
mange emnefelter, er opdateret 
med den nyeste viden, og i en 
efterskrift stiller forfatterne 
skarpt på tidens vigtigste viden-
skabelige opdagelser, udviklin-
ger og tendenser.
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Det store svigt
Er vi ikke blandt de rigeste na-
tioner på kloden, og har vi ikke 
verdens bedste naturfrednings-
lov? Hvordan gik det så til, at 
det yndige land alligevel endte 
med en natur, der er blandt de 
ringeste i Europa? I 100-året 
for den første naturfredningslov 
stiller Kjeld Hansen skarpt på 
naturfredningens stærke og sva-
ge sider.

Bogen afslører, hvordan mil-
lioner af kroner er spildt på 
nyttesløse fredninger som for 
eksempel i Tøndermarsken, 
Varde Ådal, Rold Vesterskov og 
Værnengene i Vestjylland. I dag 
har naturen det værre, end før 
de kostbare fredninger blev gen-
nemført. Samme billede tegner 
sig for en meget stor andel af de 
naturfredninger, som forfatteren 
har undersøgt. Blandt årsagerne 
til det enorme pengespild og 
naturtab peger han på fred-
ningsnævnenes inkompeten-
ce, politikernes upålidelighed 
og myndighedernes svigtende 
kontrol. Kun takket være EU’s 
skrappe naturdirektiver er det 
ikke gået endnu værre.

Fuglekalender 2018
De fugleinteresserede har nu for fjerde 
år i træk mulighed for at udskifte deres 
almindelige, kedelige papirkalender 
med en Fuglekalender fra Gyldendal, 
hvor årets kalendergang krydres med 
illustrationer og tekster om fugle. 
Denne gang er der også listet et par 
sommerfugle og nogle pattedyr ind.

F A K T A
Mats Ottoson, Bill 
Zetterström og Dan 

Zetter-
ström: 
Fuglekalen-
der 2018. 
Gyldendal 
2018. 
160 sider, 
169,95 kr.


