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Om halvtreds ar kan de kystneere ornrader i Danmark sUi 
under flere meter vand efter en global oversvemmelses
katastrofe, de arktiske omrader i Sovjet og Canada veere 
forvandlet til frodig skov og agerland, og Grenland reduceret 
til nogle mindre eer med 22 grader i skyggen om sommeren. 
Katastrofen kan hindres - men det haster, for det tager 50 ar 
at omstille verdens energiforbrug 
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27. JAN UAR AR 2036 - De 
dans ke myndigheder euak ue
rer omkring to millioner m en
nesker fra de kystncere omra
der. som i lobet af 1-2 dogn 
uen tes sat under uand af en 
[lod bolg e; som uen tes at fa 
uandstunden i havet til at sti
ge op til SYlJ meter. 

Aile kystbyer ver den ouer 
er i alarrnberedskab. To af 
Jordens otte rnilliarder men-

IKronikken 

nesker er truet af den [or
uen tede katastro]e. 

A rsagen ti l flodbelgen er. 
at den gennem {lere ciT meget 
omtalte hcernpe-isbloli pa 
sterrelse med Frank rig river 
s ig los [ra Antarh tis og glider 
i haoet. 

R egerlngerne i landene om
/irin g Oste rsoen kommente
rer bittert cum da n.~ ke rege
rings afvisning af de senere 
drs ofte frem satte kra v om 
bygning af dcem ning er ouer 
Oresund og de da nshe brelter, 
sam kunne have fors kdnet 
{Jsterso-landene for over
s vom m elsen. 

Forskere har i dre vis peget 
pd risikoen for en katastro fal 
oversvommelse, efter at det 
Mev go dtgjort, at et lignende 
udbrud af is fra den vestlige 
del af Antarktis fandt sted i 
sidste mellem istid og den 
gang m ed fort e ell global o ~'er
svom m else. 

SADAN KA N den altover
skyggende n:>rhed lyde i janu
ar maned ar 2036 . At det net 
op er januar mAned kat as t ro
fen indtrreffer skyldes. at det 
da pr sommer pa den sydlige 
halvkugle. og da yil isaf
smelt ningen altid yrere st Drst 

Alt dette ka n Ivde rneerke
ligt i 1987. Men der er allere
de i dag mange forskere, der 
regner med, at verden korn
mer til at se sadan ud i lebet 
af de neeste 50 ar , der som der 
ikke i tide ta ges drastiske 
skridt til at beskvt te vort nu
vrerende globale miljo mod 
de klimarend ringer. som vi 
selv har sat i skr ed for leenge 
siden. 

Arsagen til klirnaamdrin
gerne er forst og fremmest at, 
mosfeerens stigende indhold 
af kuldioxid, Denne gasart 
har »drivhuseffekt« , idet den 
effektivt standser jordens 
udstrAling af varme til ver
densrummet. og derved bli 
ver jorden, atmosfreren og 
verdenshavene langsomt var
mere og varrnere i takt med 
den egede koncentration af 
kuldioxid . 

Kuldioxid dannes bl.a. ved 
forbreending af organiske 
breendstoffer som kul, olie og 
gas. Men ogsa andre gasar ter 
har drivhuseffekt . Freons 
drivhuseffekt er endog 
10.000 gange sa kraftig som 
kuldioxids. men sa er freon
gasser til gengreld heller ikke 
til stede i atmosfreren i srer
Iigt hoje koncentrationer. 
Den menneskelige aktivitet 
har igennem artier oge t at 
mosfrerens indhold af gas
arter med drivhuseffekt. For
uden freon og kuldioxid dre
jer det sig bl.a. om metan. 
ammoniak og vanddamp. 

DEN SAMLEDE for0gelse 
af drivhuseffekten i de nreste 
50 rtf vil medf0re. at jordens 
gennemsnit.stemperatur sti
ger meri mellem 2° og 5°C. 
Det Iyder ikke af sa meget. 
men desvrerre vii tempera
turstigningen "rere meget 
ulige fordelt verden over, og 
isrer polaregnene vil fa det 

Den temperaturstigning, 
vi om 40-50 AT vii fa, bliver 
omkring Ishavet pa ca. 20 °C 
i gennemsnit for hele aret, 
Det vii isear berere Gronland 
og den nordlige del af Skandi
navien. Canada og Sovjet 
unionen. Det meste af Isha
vet viI veere isfrit om sornrne
ren leenge inden vi er naet til 
ar2036. 

Men da ternperaturudvik
lingen desveerre er sslvfor
stserkende, kan eendringerne 
i veerste fald blive langt ster

re og s ke t idjigere. Jorden vii 
i polaregnene eendre farve fra 
hvid t il merk, og derved vii 
den blive opvarrnet kraftigt , 
idet den vi! opsuge mere af 
sollyset . Og den hejere te rn
peratur vii age vandf'ordamp 
ningen kraftigt , og da vand
dampe har drivhuseffekt, vil 
den ege opvarmningen yder
ligere, I klimaudviklingen 
findes endog flere selvfor
st esrkende faktorer. Det er 
derfor slet ikke usandsynligt, 
at jordens klima lige pludse
Jig rendrer sig sa hurtigt , at vi 
ikke lrengere er i stand til at 
stoppe udviklingen. 

LAD OS vende tilbage til ar 
2036 og se pa , hvordan ver
den og Danmark vii se ud ef
ter at krempeisblokken har 
revet sig ll!Js. 

Flodb01gen dannes forst 
vod Vest-Antarktis og breder 
sig herfra til StiJIeha vet, hvor 
del' langs aile kyster opst ar 
voldsomme oversvommelser. 
del' i et eneste hurtigt svup 
vii suge ca. 1 milliard menne
sker med sig ud i havet fra J a
pa n, Aus tralien og Kina i 
ves t , t il Syd- og Nordameri
kas kvst er i ost. I\ar havet 
har t rukket sig tilbage. vii ai
le havnebver ud til Stilleha
vet Iigge ~de hen, og i havne
kvar tererne vil vandet sta 

Europa vii ogsa blive be
rert, men meget forskelligt 
fra lan d til land. og overa lt vi! 
have t s tA meterhej t i de fie
ste havnehver. Holland. den 
sydlige og' vestlige del af 
Storbritannien, den nord
vestlige del af Ty klan d og 
den sydlige del af Danmark 
vii blive hardes t ramt. I den 
ne del af Europa har vi i for
vejen haft en Iandssenkning . 
der har varet i Arhundreder . 
og havstigningerne side n om
kri ng ar 1900 har for t t il. at 
ha vet allerede for flodbo lgen 
kommer . u nder uheldige 
vindforhold er gaet op over 
havneka jerne. 

MED HENSYN til menne
ske liv skulle Danmark nok 
vzere sikker pAat kunne red
de alle. Hvis altsa der i tide er 
lagt planer for en sa stor og 
hurtig evakuering af befolk
ningen. og hvis evakuerings
beredskabet virker som det 
skal, nar flodbolgen begyn
del'. Heldigv is bliver flod
belgen i de danske farvande 
heist pa ca. 7-9 meter . sa der 
er tilstrzakkeligt med hejere
liggende omrader i Danm ar k 
til. at danskerne kan komme 
torskoet fra flodbelgen. 

Men eft er f1odbolgen vil al
Ie Danmarks havnebver mere 
eller mindre st A under vand, 
Og netop i havnebyem e bor 
storstedelen af befolkningen. 

Her var arbejdspladserne, 
fabrikkerne. skolem e, hospi
taleme og vandforsyningen. 
Efter flodbolgen rna f1ere mil
lioner danskere flyt te til hoje
religgende omrdder uden mu
lighed for tilstrrekkelig lrege
hjlBlp. Der vii \-rere bolig
mangel, og vandforsyni ng og 
madforsyning helt ut i1st rrek· 
kelig. Uden forsyninger ude
fra vii store dele af befolk
ningen vrere truet af hungers
nod . 

FOR LANGT de fleste af ver · 
dens lande vi! denne menne
skeskabte temperaturst ig
ning og Iwad dor af folger bli
ve en alvorlig miljokat ast ro
fe. men for nogle fA storre lan
de vii der vrere en stor ge
vinst at hente. 

Sovjetunionen og Canada. 

og dermed vii det ogsA vrere rneget varmere - t ils t rrekke meterhoj t i gademe. Fra Stil
arst iden for, at stOlrre ismas lig t til at smel te sa megen is lehavet vi! flodbolgen med 
ser glider i havet. g sne pa land. at havet s st rerkt reduceret styrke bre

dspejl alene derved hre de sig til aIle acme have jor veu c_> 
med mellem 1 og 3 meter . den over. 



I 
som i dag har store ode. kolde 
omrader ud mod Is havet . vii 
blive for vandlet til arealer 
med frodig skov og agerland. 
Begge lando vil tils ammen 
blive verd ens sterste korn 
karnrner, og fadevarer og tree 
kan nu eksp or teres herfra il 
de ev rige industrilande. 

De arktiske egne vil blivc 
t il et ferieparadis for mange 
rnenncsker. hvor man om 
sommeren kan nvde mid
natsolens ikke alt for kraft.ige 
straler, 

Grenland e der til gen
geeld ikke sa meget af mere. 
0en er ikke lesngere verdens 
s te rs te. Efter at dele af indo 
landsisen er smelt et veek, er 
Gronland blevet forvandlet 
til en rsekke sterre og mindre 
oer. Til gengzeld vil Gren
lands-oerne blive malet for 
mange turister. sam am sorn
rneren kan nyde den behageli
ge varrne pa kun 22"'C i skyg
gen. 

Men bortset fra disse en' 
keltlandes kortsigtede seer
interesser ved den kom
mende klimaomveeltning, sa 
vii resten af verden pa leenge
re sigt komme til at st Aover 
for klima- og miljeprobleruer 
af enorme dimensioner. Ud 
over oversvommelse og te rn
peraturstigning vil den for
rykke plantabailterne og 
medfere er kendannelse, tor
ke og suit man ge steder i ver
den . 

HV AD HAR de industriali
sere de landes regeringer indo 
til nu gjort for at forhindre en 
sadan udv ikling? Neesten in
gent ing ! Forst i de allersene
ste ar er man hardt presset af 
den ti lt agende naturedeleeg
gelse sa sm At kommet i gang 
me effekt ivt at forrninds ke 
forsuring og luf tforurening. 
Men se t i sammenligning 
med kuldioxidstigningens 
dr ivhuseffekt og hvad deraf 
folger. er vor hidtidige milja
problemer kun smAting i for
hold til. hvad der ven ter. nar 
klim aet gar amok pa grund af 
vores mangearige. tankelose 
over forbrug af fossile brrend
sler og kemiske stoffer. 

Ja, for de flcste landes poli
t ikere er kuldioxidproblemet 
noget. de dal'ligt nok hal' heft 
om . hojst som et stort og 
uhandgribeligt problem. som 
desuden Jigger sa langt ude i 
fremtiden. at det ikke kan 
komme deres valgperiode 
ved . 

Man nejes med at lose de 
»sma« miljeproblemer, sam 
giver stemmer her og nu, men 
fejer de helt store ind under 
gu lvt eeppet , Der far de lov til 
at ligge, indtil befolknings
presset er sa stort, at del' er 
stemmer i det, eller indtil ka
tastrofener sa teet pa, at den 
er umulig at overse - men sA 
er det nok desveerre for sent. 

SO~l ET af de eneste indu
strialiserede land har Dan
mark tidligt vist interesse for 
problemet. Allerede i 1976 
var jeg indkaldt til en be ring i 
Folketingets forskn ingsud
valg om kuldioxid og klima 
lEndringer. Hell' Fo lket inget 
var indbudt til at here am 
problemcrne. Cirka 30 meni
ge medlemmer medte op , 
men deres spergelyst val' mi
nimal - og siden da har jeg 
ikke bemserket nogen neevne
veerdig politisk interesse for 
sagen, skent den dog er mere 
aktuel end nogensinde. Ingen 
lovforslag til at hindre den 
kommende klimaeendring har 
set dagens lys, ingen neerme
re undersegelser af sagen har 
haft politikernes interesse. 
ingen nye horing r eller kon
ferencer ha r fundet sted i 
Danmark. Intet. 

P Averdensplan ser det i ke 
stor t bedre ud. Forst for ny
lig harder veeret et par sterre 
inte rn ationals konf enc 
om sagen. Men nogen strate
gi eller beslutninger er del' 
ikke kommet ud af det. Man 
er neermest lammet af preble
mets sterrelse og vid treek
kende omfang. Og tiden far 
lov til at ga, imens ku ldio.·id
stigningen fort.sat eges, og 
tidspunktet for handling 
snart er forpasset. 

Det er for dArlig t. a t ingen 
Iandes regeringer kan tage 
sig sammen t il at se kends
gerningerne i 0jnene og gore 
noget ved sagen. For vi kan 
stadig nA at. g0re nog et. hv is 
vi akti\'t gari gang moo at re
gistrere og fa styr pa proble
mets mange aspekter. 

DET VI skal gore for at for' 
hindre den menneskeskabte 
klimakatastrofe, er at ned· 
srette udslippet af alle de gas· 
arter. der har drivhuseffekt. 
Al anvendelse af freon gasser 
rna forbydes. og kuldioxid
stigningen skal stoppes ved 
at forlade brugen af organi· 
ske bra>ndstoffer som kul, 
olie og gas. og i stedet ga over 
til alternative energikilder. 
Men det haster. for det tager 
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op til 50 ar at omstille hele 
verdens energiforbrug. 

Samtidig skal man ga i 
gang med et giganti k sko . 
tilplantningsprograrn. Treeer 
er nemlig en genial opfindel
se. Som naturens egne forure

/ 
KULDIOXID - Stigning i at 
mosfrerens indhuld af kuldi
oxid fra 1875 til 1985. E fter 
1985 er stignint!en beregnet ud 
fra 3~ procen ts drlig stigning 
i brugen af organiske bramd
stoffer, fortsat nedgang i jar
ckns skovareal samt en s tabil 
befolkning pO. 8 mia. menne
sker i o.r 2025 
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ningsfiltre form al' treeerne at 
ptage at utal af forurenende 

stoffer og bygge dem om til 
g , lige organiske Iorbi el
ser. For a t kunne vokse og le
ve optager treeer bl.a. kuldi
oxid fra luften og udskiller i 
stedet ilt. Ved at tilplante 
millioner af kvadratkilorne
ter med hurtigtvoksende sko
ve kan vi fa treeerne til at op
magasinere noget af den far
lige kuldioxid fra luften. Den 
Ieerdige treemasse rna selv
folgelig ikke bruges til 
breendsel, for sa frigives kul
dioxiden igen til luften, og sa 
er vi lige vidt - men treeet kan 
bruges til at lave huse, meb
ler og lignende. En sadan 
handlingsplan kan udseette 
tidspunktet for de helt store 
oversvemmelser, og dersom 
vi gar i gang inden for de aI· 
lerneermeste ar. er der endog 
en muIighed for . at vi helt kan 
undgA en menneskesk abt kli
makatastrofe. 
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