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Jorden set fra himlen Yann Arthus-Bertrand Hent PDF Forlaget skriver: Set fra himlen er Jorden og dens
enorme uberørte natur-områder et imponerende smukt syn. Det ved den franske luftftotograf Yann Arthus-
Bertrand mere end nogen anden: Siden 1978 har han fotograferet Jorden fra luften, og billederne er bl.a.

udgivet i hans verdensberømte fotobog "Jorden set fra himlen", der er solgt i knap tre mio. eksemplarer i 25
lande.

Dette hovedværk kommer nu på dansk i en helt ny udgave - opdateret med bl.a. 90 nye billeder. Som tidligere
udgaver indeholder den nye udgave forførende, næsten drømme-agtige fotos af blussende røde efterårsskove,

paradisiske koraløer, azurblå oceaner, tavse karavaner i ørkenklitterne, kridhvide gletschere osv. osv. -
altsammen set ovenfra.

Men der er også fotos af de spor, vi mennesker i stigende grad efterlader på planeten: Ødelagte
buddhaskulpturer i Afghanistan, sprængt i stykker af taleban-styrker i 2002. Oversvømmede landsbyer. Øde,

forfrosne sibiriske forstæder. Kraftværker med havudsigt.

Yann Arthus-Bertrand er et menneske, der føler medansvar for planetens velbefindende. Han vil gerne
informere sine læsere om klodens tilstand, og derfor supplerer han med tekster om bl.a. biodiversitet,

klimaændringer, fattigdom, energiformer, vand, øko-økonomi, bæredygtig udvikling osv. Teksterne er baseret
på den sidste nye forskning og er skrevet af eksperter som præsidenten for det franske geografiske selskab,

Jean-Robert Pitte og marin-specialist ved American Museum of Natural History, Richard Ellis.

Yann Arthus-Bertrand er sig bevidst, at han netop selv belaster Jordens klima, når han tager sine billeder fra
luften - det involverer jo en flyvemaskine og dermed udslip af Co2 til atmosfæren. Som en opvejning for

dette har han sammen med den franske miljøstyrelse oprettet organisationen Good Planet, hvor han er med til
at finansiere nye skovbeplantninger, vedvarende energiformer osv.
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