Pressemeddelelse

Liv i universet – besøger det os?
Netop nu er robotten Curiosity i fuld gang med at undersøge, om der
er liv på Mars, og emnet ’liv i universet’ er aktuelt som aldrig før.
Flere og flere videnskabsfolk beskæftiger sig seriøst med tanken, og
internettet bugner af hjemmesider, blogs, debatter og artikler om
muligt liv derude. Det kan dog være svært at navigere i
informationerne, så nu har den danske kulturgeograf Frederik Uldall
skrevet en bog, der kommer hele vejen rundt om videnskaben, konspirationsteorier, korncirkler, AREA 51, film‐ og
tv‐serier samt den evige debat mellem skeptikerne og ”de overbeviste”.
Et spørgsmål overgår alle andre, når talen falder på det store uendelige verdensrum. Er det liv i derude? Mange er
overbeviste om, at det er der, men så er spørgsmålet hvilken form for liv – og hvis det er intelligent liv, besøger det så
allerede Jorden? Videnskaben gør sit for definitivt at opdage liv i universet, og på Mars triller robotten Curiosity i
øjeblikket rundt og gør sit arbejde i den forbindelse.
”Curiosity støder næppe på intelligent liv, men den bidrager til en evig debat mellem skeptikere og såkaldte
”overbeviste”, der endda hævder, at vi allerede har fået besøg fra andre planeter. Jeg følger med i alle aspekter af
debatten, og det kan ofte være svært at hitte rede i, hvad der er fup, og hvad der er fakta, så derfor har jeg kastet mig
over alle ender og kanter i emnet i min nye bog,” siger den 40‐årige danske kulturgeograf Frederik Uldall om sin flotte
og rigt illustrerede bog Liv i universet – besøger det os?, hvor han skriver om alt fra betingelser for liv i rummet,
UFO’er, bortførelser, korncirkler, AREA 51, rumvæsener i film og tv‐serier, vidneudsagn fra militærfolk med meget
mere. Bogen udkommer den 4. september på Skriveforlaget.
Dan din egen mening
Selv om Frederik Uldall personligt tror på, at der er liv i universet, bruger han ikke sin bog til at overbevise andre om
det samme. Tværtimod. Han vil gerne inspirere læseren til at danne sig sin egen mening, og Liv i universet – besøger
det os? er i høj grad ment som et indspark i debatten, så mange af bogens emner rummer både skeptikernes og de
overbevistes argumenter. Frederik Uldall er altså fortaler for åbenhed, også fordi et af de emner, der ligger ham mest
på sinde, er spørgsmålet om, at vi allerede har haft besøg fra universet, og hvad offentliggørelsen af det vil betyde for
Jorden.
”Jeg vil gerne få folk til at overveje muligheden af, at Jorden rent faktisk bliver besøgt af rumvæsner og til at tænke
over, hvilke grunde der kan være til, at dette ikke er alment anerkendt. I bogen giver jeg derfor eksempler på, hvordan
vores samfund vil kunne udvikle sig efter en offentliggørelse af en ikke‐jordisk tilstedeværelse. Måske ville
afklassificering af avanceret UFO‐teknologi kunne bidrage til løsningen af Jordens presserende energi‐, miljø‐, og
fattigdomsproblemer,” siger han.
Liv i universet besøger det os? indeholder et omfattende kilderegister og noteapparat beregnet til læsere, som vil
kigge forfatteren i kortene eller som vil søge yderligere information.
Frederik Uldall giver gerne interview. Kontakt via 29 27 92 17 eller koordinator@liviuniverset.dk.
Se også www.liviuniverset.dk.
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