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Anmeldt af stud.scient Sonny O.T. Kri-
stiansen, Geologi, Aarhus Universitet

Vejret, Skove, Gletsjere, Ørkener,
Bjerge, Oceaner, Vulkaner, Søer,
Klima, Vådområder, Have, Kyster,
Tektonik. Sådan præsenteres den
danske oversættelse af James F.
Luhrs rigt illustrerede opslagværket
om Jorden, og som det fremgår af
nøgleordsopremsningen, er dette en
bog om jorden set i et geo-perspek-
tiv. Eller mere præcist et tekstet bil-
ledleksikon om Jorden med hoved-
vægten lagt på geologiske fænomener.

Værket er logisk opdelt i følgende 4 hoved-
afsnit: Planeten Jorden, Land, Verdenshavet
og Atmosfæren. Derudover findes mindre
afsnit om Jordens Dynamik og Jordens Tek-
tonik, samt en fin lille ordliste med korte for-
klaringer på termer brugt i bogen og et ud-
mærket stikordsregister.

Planeten Jorden
Jordens Historie, Jorden I Rummet, Jor-
dens Anatomi og Jorden Forandrer Sig.
I denne sektion kan man bl.a. læse om jor-
dens historie, visualiseret med en kronologisk
(og flere meter lang!) grafisk tidslinie, der på
overskuelig vis er inddelt i “Millioner År Si-
den – Eon, Æra, Periode og Epoke – Klima,
Liv og Geologiske Begivenheder”. Under
den grafiske præsentation kommenteres
mange af de vigtigste begivenheder i jordens
lange historie. Tidslinien, samt mange andre
oplysninger i bogen, bør faktisk nærstuderes
af nye studerende på videregående uddan-
nelser med geologisk indhold, samt elever i
gymnasiet, da der her er mulighed for at få
de store perspektiver på plads på en nem og
overskuelig måde, inden man begynder at
dykke ned i mere indsnævrede stofområder
(for dér at indse, at det hele er meget mere
kompliceret end som så…).

Find i dette afsnit også information om bl.a.
universet, mineraler, erosion, vand, liv, m.m.

Land
Bjerge Og Vulkaner, Floder Og Søer,
Gletsjere, Ørkener, Skove, Vådområder,
Græsstepper Og Tundraer, Landbrugs-
områder, Byområder og Industriområder.
I de fleste af bogens afsnit er det muligt at
slå specifikke lokaliteter op. Dette gælder fx

under Vulkaner og Byer. Slår man eksem-
pelvis Fuji op, får man at vide, at Fuji er be-
liggende i Japan, 90 km sydvest for Tokyo,
er 3.776 m høj, er en stratovulkan og at den
senest var i udbrud i 1708. Derefter følger
et uddybende tekststykke og det hele er
krydret med et flot vinterfoto af vulkanen.
Er det i stedet Los Angeles, man gerne vil
vide noget om, får man bl.a. at vide, at byen
ligger ved Stillehavet, på en slette, i staten
Californien (USA), at arealet af byen er
10.541 km2, at indbyggertallet er 12,6 mio.
og at byen blev grundlagt i 1781.

Det er ikke alle ønskelige lokaliteter, som
har fundet plads i bogen, men det skal siges,
at langt de fleste af de vigtigste er kommet
med. Hurra for det, og hurra for, at man i
dette afsnit også kan læse om forkastnings-
systemer, gejsere, underjordiske huler, græs-
stepper og mange andre spændende ting og
sager.

Verdenshavet
Oceaner Og Have og Kyster.
Fænomener og lokaliteter beskrevet i bogen
er ofte linket til Mennesket via små tema-
bokse, enten via videnskabs-, biografi- el.
miljøbokse. Slår man f.eks. Middelhavet op,
er der en boks om den verdensberømte fran-
ske dykker Jacques Cousteau (biografi) og
en boks om de mange skatte der findes på
Middelhavets bund (miljø).

Læs i dette afsnit endvidere om havvand,
rev, tidevand, aflejringskyster, mm.

Atmosfæren
Klima og Vejret.
Ikke en bog af denne slags uden katastrofe-
beretninger (At Leve Med Orkaner. s. 464)
og vanvittige ekstremer (Tornadoer, s.

477)… Men det skal til bogens forsvar siges,
at de eksempler der er taget med, faktisk
ikke kan undværes. Dette er ikke et tabloid-
leksikon!

Jordens Tektonik
Jordens Plader.
Bogens sidste egentligere afsnit gennemgår i
grove træk de 7 store tektoniske pladers
geografiske forhold.

Jorden – Illustreret Opslagsværk; er den så
pengene værd? Ja den er! De fleste vil
kunne have stor glæde af den, både som lek-
sikon og som overordentlig flot billedbog. Og
så ældes den ikke lige så hurtigt som mange
andre leksika…

Skal jeg komme med en lille kritik, så er
det den danske oversættelse. Det virker ær-
lig talt som om, der ikke har været tid til at
læse ordentlig korrektur på nogle af afsnit-
tene, desværre, for det ér vitterlig en meget
flot og inspirerende bog (den giver lyst til
rejser, kan I tro!).

Jorden – Illustreret Opslagsværk, Forla-
get Aktium (www.aktium.dk), 520 sider,
hardback m. papiromslag, pris ca. 345
kr. (inkl. moms). Dansk oversættelse:
Heine L. Christensen, Marianne Svit og
Michael C. Andersen, dansk redaktør:
Per Schou. Originaltitel: Earth, original-
forfatter: James L. Luhr o.a. ISBN: 87-
91296-11-0.
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