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Vårt specialpris
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inkl. frakt

JORD VATTEN LUFT ELD
Kommande bok från Carlsson Bokförlag!

författarna ger perspektiv på vår vetenskapliga världsbild – vad 
vi vet, vad vi tror oss veta och vad vi inte vet. De utgår dels 
från människans och jordens plats i kosmos, men också från vår 
jordiska miljö och hur väl eller dåligt vi tar hand om den. Boken 
utgår från antikens idé om att universum är uppbyggt av fyra 
element – jord, vatten, luft och eld, med ett femte sammanbin-
dande element, etern. Elementen behandlas i olika kapitel med 
utgångspunkt antingen från ett kosmiskt eller ett mer jordbundet 
perspektiv. Hur skapades universum, solen och jorden? Hur bil-
dades de ämnen som bygger upp vår värld? Varifrån kom allt 
vatten till jorden och hur utnyttjar och missbrukar vi människor 
vattnet och vad det ger oss? Varifrån kommer luftens gaser och 
hur ser klimatfrågan ut i ett mer politiskt perspektiv? Elden tar 
olika skepnader, som solens heta gaser, norrskenet eller explo-
sioner från sprängmedel. Etern avskaffades på 1800-talet men 
tycks på ett sätt komma tillbaka i modern kosmologi. Texten vä-
ver också in frågor som världsbildens framväxt, livets och män-
niskans ursprung, miljöer på andra planeter och varvas med för-
fattarnas personliga upplevelser. Till varje kapitel hör bilder som 
konstnärerna Ingela Strandberg och Sigvard Broman skapat i 
samklang med texten. 

gösta gahm är professor emeritus i astronomi och lars kristoferson 
har varit generalsekreterare på Världsnaturfonden, professor 
inom miljöområdet och plasmafysiker. 

Gösta Gahm & Lars Kristoferson

Välkomna till lanseringen av boken den 23 april kl 16.30 
på Observatoriemuseet, Drottninggatan 120

Förbeställ boken redan nu till specialpris!

och invigning av konstnärernas utställning som anknyter till boken


