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Turbine En spændende, indsigtsfuld og lærerig bog om et af klodens store elementer, vandet
og havene, der er ved at bukke under på grund af drift og rovdrift. Det er især næringssalte fra
landbrug og vandbrug, der tidligere var udfordringerne, nu er det tunge bundtrawl, der pløjer
havbunden op og fanger alle fisk. Og senest lokalt fonurenende muslingeskrab og
muslingeopdræt samt opdræt af laks og ørreder, der flyves til markeder i Indien og Kina.

Bogen er skrevet i et let forståelig sprog og med en formuleringsevne, der gør tingene
tilgængelige for andre end miljøforkæmpere og nørder.
Den beskriver slagsmålene mellem de forskellige politikere, eksempelvis Ida Auken og Esben
Lunde Larsen, den fortæller om, hvordan en svejsefejl og overfyldte tanke i 2017 forurenede
Fredericia, den stiller sig kritisk overfor RedHavetNu-kampagnen, den fortæller, hvordan i
forvejen velhavende dambrugere nærmest af regering og politikere kunne få yderligere
forurening af kyster stillet gratis til rådighed, den beskriver den stærkt forurenede Horsens
Fjord, og den fortæller alt om Endelave, Aarhus, Lillebælt, den transgene fisk i Canada, og at
økologisk fiskeopdræt aldeles ikke er medicinfrit.

Bogen bliver kaldt en debatbog, og det er helt sikkert, at den vil kunne skabe en masse debat i
faget, på Christiansborg og interessegrupper. Den går voldsomt til biddet på ministre, deres
pensioner og ministerbiler, og man skal være indstillet på, at den har en særdeles kritisk tilgang
til magten.

Omvendt redegør forfatteren meget sobert for, hvorfor han har skrevet bogen, og hvad der har
drevet ham frem til konklusionerne.

Al ære og respekt for det og for at vende tingene op og ned og dermed lade læseren drage sine
egne konklusioner.

Den kommer utrolig vidt omkring, fra Tycho Brahe til Peter Fiskers fisk, fra havkolera til
tilskudskroner, fra Limfjordens miljødage til hackere, helligdage og høringsplaner. En superbog
for miljøforkæmpere, en oplysende bog for alle vi andre. 
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