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Foredrag: 

Om at leve verden, før og nu 
Med journalist og lektor Lars Kabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
En billedfortælling om at sejle og rejse i de varme lande både professionelt og privat. Baseret på 
bogen: Vi levede verden (Kabel, 2022). Flashback med mennesker, begivenheder, anekdoter og 
refleksioner fra fem årtier: 

• I hippiernes fodspor til Indien 
• Den internationale miljøkamp - Greenpeace og Kwajalein-atollen i Stillehavet 
• Til FN’s globale miljø- og klimakonferencer i Brasilien, Indonesien og Danmark 
• Langturssejlads på oceanerne med Naveren  
• Stor natur og Galapagos som en verdensnaturarv 

 
Den røde tråd er såvel den personlige som den internationale miljø-, natur- og klimakamp i 50 år, 
opgøret med forureningen og nedslagtningen af dyrearter. Bestræbelserne på at leve verden og 
lytte til den store natur samtidig med, at naturressourcer udnyttes bæredygtigt, når det er 
nødvendigt. En hårfin balance med mange menneskeskæbner på spil især i tredjeverdenslande. 
 
Hvad med nu? Foredraget sætter et par af tidens centrale spørgsmål til debat: Hvordan taler vi om 
den aktuelle klima- og miljøsituation uden at skabe angst og dommedagsforestillinger? Hvordan 
oplever og udnytter vi fantastisk natur uden at slide den ned? 
 
 

 

 

 



Lars Kabel (1953): Cand. Phil. og lektor i 35 år på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Her i 25 
år hovedsageligt arbejdet med forskning og efter- og videreuddannelse af professionelle. 
Kursusleder på en række studieture i tredjeverdenslande og til FN-konferencer. 
I en lang årrække skipper på langturssejleren, Naveren, et kollektiv, der sejlede Naveren jorden 
rundt fire gange i perioden imellem 1986 og 2018 og havde omkring 1.000 glade sejlere med. 
Forfatter og medforfatter til mange fagbøger og rapporter om journalistik, international 
nyhedsformidling, tredjeverdenslande og digital frontudvikling. 
Udgav i 2022 bogen: Vi levede verden. Beretninger fra fem årtier på forlaget Klodenblaa. 
 
 
Kontaktinfo:  
Lars Kabel 
Mail: lka@dmjx.dk 
Mobil: 24323787 
 
 
Foredragets varighed ca. 2 timer inklusiv debat og pause 
 
Pris 3.000 kr. (vest for Storebælt inklusiv transport, øst for Storebælt lægges en returbillet med 
Molslinjen oven i prisen). 
 
 
 
 
 


