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I bogen Isvinter; før og nu skildres de klimatiske ændringer fra forrige århundrede til vore dage. Uden at
komme nærmere ind på de faktorer, der har forårsaget ændringerne, søger jeg primært at skildre menigmands
livsvilkår på indefrosne øer – skibe – på landet og i byer efterhånden som den tekniske og sociale udvikling

har fundet sted.

Teknisk har vi indenfor de sidste årtier gennemgået en revolution, og har endnu næppe set toppen af isbjerget.

Nogle tekniske fremskridt er sket på baggrund af den militære oprustning, men er efterhånden – pø om pø –
kommet civilbefolkningen til gode, eksempelvis i form af satellitnavigation – radiokommunikation og fly,

med helikopteren fremhævet som eksempel.

For redningstjenesten er den blevet et unikt redskab, der har reddet liv i et hidtil ukendt omfang.

Hist og pist beskrives situationer og oplevelser fra dagligdagen – måske kan de virke noget overflødige –
måske lidt banale – men formålet er at beskrive en social udvikling på godt og ondt.

Ofte har jeg været i tvivl om deres værdi for læsere i almindelighed, men da de i dagens Danmark nærmest er
en mangelvare i den forhåndenværende litteratur, har jeg valgt at tage dem med, fordi de forhold, der spillede

en afgørende rolle for min generation, ellers ville gå i glemmebogen.
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