Pressemeddelelse
Ny bog: Derfor bliver vi hidsige i trafikken
Regeringen barsler med et udspil til højere straffe for vanvids
kørsel. At der er brug for netop dette, vidner den nye bog Vejen til
vrede om. Her har to journalister med hjælp fra betjentene Vlado
Lentz og Christian Berthelsen fundet de vildeste historier frem om
vejvrede og vanvidskørsel i den danske trafik.
Vi kan alle blive ramt af vejvrede, når andre trafikanter ikke gør, som vi synes, de skal.
Af og til kan det lede til skældsord, skænderier og slagsmål, der ender i retten – eller til
decideret vanvidskørsel, hvor andres liv bringes i fare.
I Vejen til vrede fortæller psykologer og politibetjente om, hvad der får os til ’at tænde
af’ i trafikken. En taxachauffør beretter om sine oplevelser, mens DR’s tidligere USAkorrespondent fortæller om opførsel og vejvrede blandt amerikanere, og forfatter Leif
Davidsen og journalist Matilde Kimer giver deres indblik i etiketten på de russiske veje.
Hvorfor det er så svært at beherske sig i trafikken, forklarer cand.psych. aut. Jill Byrnit i
bogen. Hun siger bl.a.:

»

Mens vi er rigtig gode til at finde undskyldninger og forklaringer på, hvorfor vi selv
handler, sådan som vi selv gør – ’jeg var ked af det, træt, bange osv.’ – forholder det sig
helt anderledes, når vi skal prøve at tolke, hvorfor andre gør, sådan som de gør: ’Sådan
en idiot, nar, stjernepsykopat’«.
Men at det er en opførsel, der bør stoppes, vidner regeringens kommende udspil om.
Det handler nemlig om at skabe tryghed i trafikken. Mens vi venter på lovudspillet, kan
man i Vejen til vrede forvisse sig om, at der bør gøres noget – og at de fleste af os nok
bør have større overskud, næste gang vi støder på en medtrafikant, der begår fejl eller
blot kører lidt langsommere, end vi selv synes giver mening.
Bogen er skrevet af journalisterne Kirsten Stubbe-Teglbjærg og Preben Lund, der er hhv.
forhenværende og nuværende ansatte på DR Nyheder.

Kriminalforlaget er en del af forlagshuset Frydenlund

Vejen til vrede

– vanvidskørsel, vejvrede og kort
lunte på fire hjul

Kirsten Stubbe-Teglbjærg
og Preben Lund

FAKTA
184 sider
Illustreret i farver
Indbundet
249 kr.
UDKOMMER
19. oktober 2020

På www.frydenlund.dk/pressemateriale kan du downloade pressemeddelelse og bogens forside samt læse mere om forfatteren.
For yderligere oplysninger eller kontakt med forfatterne er du velkommen til at kontakte Vibe Skytte. Information ses nedenfor.

Alhambravej 6 | 1826 Frederiksberg C | Telefon 3318 8136 | vibe@kriminalforlaget.dk | CVR: 2885 6679

