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to udgaver.

Journalist og forfatter Jørgen Steen Nielsen har i en periode isoleret sig i det forblæste, nordvestlige hjørne af
Skotland, i Scoraig, kun befolket af en lille gruppe mennesker, der her lever bæredygtigt ved at producere

egen el, brænde og de fleste fødevarer.

Ved selv at praktisere bæredygtigheden og gennem samtaler med menneskene på stedet har Jørgen Steen
Nielsen hentet inspiration til en tankevækkende og udfordrende debatbog om den økonomiske model, der i

dag er stort set enerådende i verden, men nu synes kørt fast.

Bogen belyser, hvordan svigtende evne til at skabe økonomisk vækst, tiltagende miljø- og klimaproblemer
samt menneskelig mistrivsel skaber tvivl om den økonomiske vækstmodels levedygtighed. Men forfatteren
diskuterer samtidig åbent tvivlen om, hvorvidt og hvordan vi kan gøre op med denne model og stille om til

en mere langtidsholdbar økonomi.

Fra sin udkigspost på den anden side af Nordsøen konkluderer han, at den vanskelige vej til omstilling og
forandring går via nye fællesskaber om konkrete løsningsstrategier samt via en genopdagelse af den

følsomhed og kontakt med naturen, det moderne menneske har mistet.

OM FORFATTEREN
Jørgen Steen Nielsen, biolog, mangeårig miljøjournalist ved Information og Cavlingprisvinder, forfatter til
bl.a. den anmelderroste Den store omstilling – fra systemkrise til grøn økonomi og Fra frihedens slagmarker.

ANMELDERNE SKREV
"Som læser føler jeg mig klart mest fanget, når han fortæller om sine personlige oplevelser med det simple liv
– men samtidig må jeg erkende, at alle de tal, statistikker, fodnoter og referencer faktisk er med til at give

bogen en faglig tyngde; jeg har lært noget af denne bog."
- 6 hjerter, Politiken
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