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Klimatet och människan under 12 000 år 
 

Konsekvenserna av den globala uppvärmningen runt om i världen är 
en av vår tids allra viktigaste frågor. Få böcker behandlar därför ett 
så brännande aktuellt ämne som den alldeles nya boken Klimatet 
och människan under 12 000.  
 
Med åtskilliga lärorika exempel och avstamp i den allra senaste 
forskningen skildrar historikern och klimatforskaren Fredrik 
Charpentier Ljungqvist hur olika tidigare klimatförändringar under 
historien många gånger dramatiskt förändrat livsvillkoren för 
miljoner människor och hur människor hanterat eller inte hanterat 
dem: insikter som är mycket relevanta i vår tid. 
 
För 6 000 år sedan var till exempel Sahara en frodig savann i stället 
för världens största öken, samtidigt som klimatet var varmt nog i 
Sverige för sköldpaddor och vilda vindruvor. Senare under historien 
har stora variationer i monsunregnen i Asien gett upphov till 
antingen välstånd eller hungersnöd för miljontals människor.  

 
För tusen år sedan kollapsade indianska civilisationer av torka, samtidigt som ett varmare klimat tillät 
nordbor att kolonisera södra Grönland. Den så kallade lilla istiden, som kulminerade på 1600-talet, 
orsakade försörjningskriser i Europa och Kina och på många andra håll i världen.  
 
Boken avslutas med en sammanfattning av vad den senaste forskningen har att säga om 
konsekvenserna av den pågående globala uppvärmningen och varför klimathistorisk kunskap är så 
viktig för att förstå vilka följder den kan få.  
 
Fredrik Charpentier Ljungqvist är fil.dr i historia och knuten till både Historiska institutionen och 
Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. På Dialogos Förlag har han tidigare 
publicerat Den långa medeltiden (2015), som han året därpå belönades med Cliopriset för, för sin 
förmåga att ”förmedla färska vetenskapliga insikter till en bred publik”. Han är författare till ett stort 
antal vetenskapliga artiklar inom klimathistoria och medverkar i flera internationella 
forskningsprojekt i ämnet.  
 
Frågor/intervjuer: kontakta Fredrik Charpentier Ljungqvist, tfn 070 662 07 28, 
fredrik.c.l@historia.su.se     
Recensionsexemplar, bilder och övriga frågor: kontakta Jolanta Wadensjö, Dialogos Förlag, 
tfn 08-15 46 97 eller 0730-49 77 25, e-post jolanta.wadensjo@dialogosforlag.se 
 
 
Klimatet och människan under 12 000 år  
Fredrik Charpentier Ljungqvist   
Dialogos Förlag 
ISBN 978-91-7504-323-4 
456 sidor. Hårdbunden. Rikt illustrerad 
 
 

mailto:jolanta.wadensjo@dialogosforlag.se

