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Når skybrud rammer, 
bliver hverdagen 
sat på prøve. Den 
hårde regn i ansigtet 
gør det svært at 
orientere sig, alt imens 
vandstanden stiger, så 
gader og kældre blive 
oversvømmet. Her går 
det ud over København 
i sommeren 2011. 
|| Bax Lindhardt/
Ritzau Scanpix 
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København, 
Danmark,  
2. juli 2011
Tunge, mørke tordenskyer trak uventet op i hori-
sonten på den anden side af Øresund. Det var en 
helt almindelig lørdag først på aftenen. For mange 
en feriedag brugt på udendørsliv i den korte, danske 
sommer. Så brød regnen løs, og al almindelighed 
forsvandt. I et par timer fra omkring klokken syv 
bevægede et skybrud sig fra Hellerup mod syd-
vest til Køge. Over Botanisk Have i hovedstadens 
centrum faldt der 135 mm regn eller nogenlunde 
det dobbelte af hele juli måneds normale nedbør. 
Strømmende overfladevand fyldte lavtliggende veje 
og kældre, trafikken brød sammen, strømafbry-
delser ramte ti tusinde husstande, og regnvandet i 
gader og på pladser blandede sig med kloakvand til 
et smittefarligt søle. 

Ved halvtitiden stoppede den værste regn, men 
da var skaden sket. Vandet havde sat kostbart it-ud-
styr ud af drift. Rigshospitalets personale havde 
måttet evakuere traumecentret og to intensivafde-
linger. Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI) 
supercomputer slog fra, da strømforsyningen i kæl-
deren blev oversvømmet, og i tusindvis af private 
kældre flød fotoalbums, vintertøj og arvestykker 
rundt mellem hinanden. Mudder, døde rotter og 
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udbredt kaos mødte de københavnere, som næste 
morgen vovede sig udenfor. 

En storby er udsat, når naturkræfter går amok. 
Selv om lørdagens skybrud var usædvanlig vold-

somt, var det ikke enestående. Den årlige gennem-
snitsnedbør var siden 1874 på landsplan steget med 
100 mm, hyppigheden af kraftigt regnvejr var taget 
til, og den maksimale dagsnedbør havde været sti-
gende. Og ti ud af tolv temperaturrekorder for årets 
enkelte måneder var indtruffet efter 1990. Så uvej-
ret i 2011 var hverken det første eller det største af 
sin slags. Fx havde oversvømmelser ramt Greve syd 
for hovedstaden i 2002, i 1998 var det gået ud over 
Odense, og Marstal på Ærø var stadig indehaver af 
skybrudsrekorden, som helt tilbage i 1931 havde 
givet 169 mm regn på et enkelt døgn.

Men vejret den juliaften var og blev uvejr. Uven-
tet, uvenligt og usædvanligt. 

DMI havde samme morgen udsendt et varsel om 
skybrud, men intet havde antydet, at regnen skulle 
komme med en sådan styrke. En gammel version 
af computervarslingssystemet HIRLAM, som stod 
foran udskiftning med en ny og bedre, havde ikke 
kunnet forudse, hvor voldsomt det ville blive. De 
negative konsekvenser for tusindvis af danskere og 
for hele hovedstadsområdets infrastruktur blev ko-
lossale. Skaderne løb op i seks milliarder kroner, og 
skybruddet var årets dyreste europæiske vejrskade. 

Mange betragtede imidlertid også uvejret som 
udtryk for noget andet og større end en enkeltstå-
ende, ubehagelig overraskelse. Som tegn på, at selve 
klimaet var ved at ændre sig. De menneskeskabte 
klimaforandringer, som man over hele verden hav-
de talt om i årevis, forekom ikke længere blot at 
være en fremtidig trussel. De var blevet til nutidig 
virkelighed. 

Direkte adspurgt svarede 78 % af en repræsenta-
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Den største af søerne 
på den lille ø Omø i 
Storebælt – som den så 
ud i den tørre sommer 
2018. Når vejret ændrer 
sig og skaber tørke, 
er det kun få steder i 
verden en løsning at 
have adgang til saltvand 
fra havet. For selv om 
teknologien til at fjerne 
saltet findes, er den 
alt for kostbar for de 
fleste af de lande nær 
ækvator, hvor tørken 
især koster liv. 
|| Søren Breiting/
Biofoto/Ritzau Scanpix  

tiv gruppe danskere i en undersøgelse samme som-
mer, at de anså klimaforandringerne for virkelige, 
og 61 % mente, at de var menneskeskabte. I årtier 
havde meningerne om deres realitet og årsager 
ellers været stærkt delte. Måske fordi man med 
god ret kan argumentere for, at klimaet slet ikke 
findes. Det er jo nemlig en abstraktion, der bygger 
på sammenfatning af millionvis af målinger af en-
keltstående vejrfænomener over lang tid og store 
landområder. Den danske såkaldte klimanormal 
er gennemsnit og ekstremer for vejret i hele landet 
i en 30-årsperiode (aktuelt 1961-1990). Men i mod-
sætning til vejret, som vi hver dag både kan se, høre 
og føle på vor krop, har vi ingen hverdagserfaringer 
med den slags regnestykker. Det var formentlig ikke 
mindst derfor, at forståelsen af og reaktionerne på 
forandringerne var forholdsvis længe undervejs.
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Men nu var tvivlen på retur, og det var der flere 
grunde til. Siden 1980’erne havde der været forsket 
intensivt i de mulige klimakonsekvenser af den 
industrialiserede verdens udledninger af CO2 og en 
række andre gasser til atmosfæren. Det store fler-
tal af videnskabsfolk var ikke længere i tvivl om, at 
menneskets aktiviteter allerede længe havde bidra-
get til at ændre det globale klima. 

Siden er sikkerheden blevet større år for år. I 
oktober 2018 kunne Forenede Nationers (FN) kli-
mapanel (International Panel on Climate Change) 
konstatere, at temperaturen indtil nu er steget med 
1 °C, og at den med overvejende sandsynlighed vil 
være steget med 1,5 °C om 12-34 år. Når befolknin-
gen hørte om klimaforskningens fremskridt, var det 
nærliggende at knytte det til usædvanlige vejrfæno-
mener, som blev stadig hyppigere. Som skybruddet 
over København i 2011 eller den ørkentørre sommer 
i 2018.

Det er derfor ikke længere meningsfuldt at skri-
ve historie uden at betragte mennesket som uløse-
ligt forbundet med det omgivende miljø. Hvad enten 
det består af sygdomsfremkaldende mikroorganis-
mer, foranderlige landskaber, plastikaffald eller 
af vejrliget. For al menneskelig virksomhed finder 
sted i en fysisk verden, der var her, før vor art ud-
vikledes, og som vil være her, efter at den er uddød. 
Som globalt samfund har vi imidlertid indflydelse 
på, hvordan miljøet fungerer. På grund af vor ene-
stående intellektuelle og praktiske formåen har vi 
gjort os selv til skabningens herre. Det påtrængende 
spørgsmål er så, om vi målrettet styrer mod vor 
egen udryddelse?

For selv om vi som art og individer er specielle, 
er vi heller ikke mere særlige end som så. Vi er so-
ciale pattedyr, der har haft en kolossal evolutionær 
fordel ved netop at være sociale og empatiske. Ved at 
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Gade i Brasiliens 
største by São Paulo, 
som blev oversvømmet 
efter usædvanlig 
kraftig regn i 
begyndelsen af marts 
2017. 
|| Naco Doce/Reuters/
Ritzau Scanpix
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Den kolossale 
nordafrikanske ørken 
Sahara har gennem 
historien bredt sig ud 
over et stadig større 
areal. I de seneste 
hundrede år er den 
blevet 10 % større. 
Derfor er især stater 
umiddelbart syd for 
ørkenen udsat for 
tørkekatastrofer, og de 
vil blive hårdere ramt 
i fremtiden. Her ses et 
barn, der i 1984 løber 
hen over Mauretaniens 
tørre jord. Hvert 
femte af landets børn 
under fem år er i dag 
underernæret. 
|| John Isaac/UN Photo

tage indbyrdes hensyn, fordi det svarede sig bedst 
for kollektivet. Men samtidig er vi dyr, der ikke sjæl-
dent føler et stærkt ubehag ved vor umiskendelige 
dyriskhed. 

Vi ynder derfor at betragte kultur og natur som 
grundlæggende forskellige. Men det er meningsløst. 
Vi er i naturen, og den er i os. Eller med geografen 
Élisée Reclus’ (1830-1905) ord: ”Mennesket er natu-
ren, der bliver bevidst om sig selv”. 
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Klima-
forandring-

 er
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En helt ny 
tid 
Vi skal følge tre sammenflettede historier om men-
neskets forhold til vejret – om det ændrede vejr, 
om den videnskabelige forståelse af vejret og om 
danskernes erkendelse af og forsøg på at modvirke 
forandringer. Men de tre historier befinder sig på 
vidt forskellige tidsskalaer. Vejrets egen historie er 
nærmest uendelig lang, klimatologiens historie har 
godt 2.500 år på bagen, og den folkelige bekymring 
og reaktion er kortere end mands minde. 

Vi begynder med den lange historie, da Weich-
sel-istiden for små 12.000 år siden var ved at være 
forbi. En tyk kappe af is havde i årtusinder dækket 
størstedelen af det nuværende Danmark, men nu 
blev vejret mildere. Vældige gletsjere, der for længe 
siden var skudt ned over området fra øst og nord, 
smeltede langsomt væk, og planter, mennesker og 
andre dyr indtog den øde tundra. Sådan indledtes 
den klimatisk mest stabile geologiske periode i Jor-
dens lange historie – det er den, vi kalder Holocæn 
eller ’den helt nye tid’. 

Holocæns første århundreder bød på store 
forandringer i landskaberne. Ikke alene forsvandt 
isen, men landet begyndte at hæve sig. I takt med 
at isen smeltede, kom der mere vand i havene, og 
som temperaturen steg, udvidede det sig. I løbet af 
få århundreder skete der en havstigning på over 30 
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I forbindelse med 
en udstilling på 
Naturhistorisk 
Museum i Aarhus og 
Aalborg Zoo i 2016 
forsøgte man i en 
fotocollage at sætte 
istidens kælvende 
bræer op imod en 
moderne storby som 
Aalborg.
|| Naturhistorisk 
Museum/Aalborg Zoo/
Nordea-fonden  

meter omkring det, som skulle blive til Storebælt. 
Danmark blev et ørige.

Det varmere og mere stabile vejr i Holocæn var 
afgørende for den revolutionerende tæmning af 
planter og dyr, der førte til landbruget. Ideen op-
stod ikke på et sted på en gang. I vores del af verden 
spredte de nye måder at tænke og handle på sig fra 
Mellemøsten. Med landbrugets indførelse på vore 
breddegrader for ca. 6.000 år siden fulgte der helt 
nye muligheder for at samle forråd, for at nogle fik 
mere end andre, for befolkningstilvækst og for orga-
nisering i primitive stater. 

Mange landbrugssamfund var længe yderst sår-
bare over for vejrets svingninger. Tørke, kulde eller 
regn førte til misvækst og sult. Og folketallet havde 
i de fleste landbrugssamfund en ret beskeden og 
ganske stabil størrelse. Der blev kun med ulige mel-
lemrum mad til flere mennesker, når teknologiske 
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fornyelser som vintersæd eller høleer af jern bidrog 
til øgede udbytter. 

Primitiv landbrugsproduktion deler vilkår med 
al anden biologisk produktion. Det hele handler 
dybest set om kulstof. Kul (med den kemiske be-
tegnelse C) indgår i alle levende organismer og kan 
betragtes som selve livets grundstof. I forbindelse 
med andre stoffer findes det naturligt i fast form, 
flydende og som gas. I fotosyntesen optager grønne 
planter kuldioxid (CO2) fra luften og forbinder det 
ved hjælp af solens energi med vand til sukkerstof-
fer og ilt, som frigives til atmosfæren. Sukkerstof-
ferne indgår derefter i dannelsen af alle de andre 
kemiske forbindelser, som levende organismer be-
står af, mens ilten er forudsætning for alle former 
for forbrænding. 

Forbrændingen (også den, der foregår i dyr som 
os) er egentlig en nedbrydning af organiske kulstof-
forbindelser, og affaldsproduktet er præcis den 
CO2, som det hele begyndte med. Der er altså kul 
overalt, men kun 1 % af det findes i levende organis-
mer. 11 % er bundet i undergrundens lagre af olie og 
stenkul (der er rester af tidligere liv), 3 % i jorden, 
og hele 82 % i havet, som fastholder en stor del af 
luftens overskydende CO2. Kun ca. 2 % findes i atmo-
sfæren. 

Ud over kulstof og vand er energi en uomgænge-
lig betingelse for liv og aktivitet. I jordisk perspektiv 
er det helt overvejende noget, der kommer fra solen. 
Men hvis vi skal have glæde af solens energi, skal 
der noget til at holde på den, nemlig atmosfæren. En 
isolerende blanding af bestemte gasser (kuldioxid, 
metan, lattergas og vanddamp), som i op til hundre-
de kilometers højde sørger for, at solens lysstråler 
kan komme ind, men ikke alle dens varmestråler ud 
igen. Uden denne beskyttelse ville Jordens tempera-
tur overalt være 33 °C lavere end nu. 
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Ændringer i atmosfæren har måske været en 
væsentlig faktor bag Holocæns stabile og menne-
skevenlige klima. Klimatologen William Ruddiman 
(1943-) mener i hvert fald at kunne spore en svag 
stigning i udledningerne af CO2 og metan allerede 
i forbindelse med primitive bønders rydning af 
naturlig vegetation og opførelse af kunstvandings-
anlæg. Han mener, at udledningerne sikrede Ho-
locæns overraskende stabile klima og forhindrede 
en istid. 

Så måske skabte vore forfædre det menneske-
venlige klima.

Luftens forandringer 
Anders Pedersen Perlestikker (1586-1629) var præst 
i Nakskov, da han torsdag den 10. februar 1625 skrev 
i sin notesbog, at det var det forfærdeligste vejr med 
storm og sne, som han nogensinde havde oplevet: 
”Det nye spir på kirken […] omblæste og faldt først 
på skolen, dernæst på Jens Frosts gård”. Ved ned-
styrtningen dræbte det fem mennesker. Senere 
samme dag fulgte en voldsom stormflod, og Anders 
var temmelig overbevist om, at katastrofen var men-
neskeskabt. Ikke direkte. Men uvejret havde været 
Guds straf, fordi menneskene i bund og grund alle 
var syndere.

1600-tallets mennesker var vant til dårligt vejr. 
De fleste levede store dele af livet udendørs, og 
århundredets vejr var ualmindelig stygt. Hele den 
nordlige halvkugle led under våde og stormfulde 
somre. I mange år slog kornhøsten slet ikke til, og 
vintrene kunne blive så isnende kolde, at samtlige 
danske farvande frøs til. Det var præcis, hvad der 
skete i vinteren 1658-1659. Det gjorde det muligt 
for den svenske konge, Karl 10. Gustav (1622-1660), 
i slutningen af januar at gå med sine tropper fra 
Tyskland over isen mellem Jylland og Fyn for få 
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dage senere at fortsætte over Langeland og Lolland 
til Sjælland. Hele Danmark blev besat, og freden 
kunne kun vindes ved, at Skåne, Halland og Blekin-
ge blev svenske.

Med god grund har eftertiden betegnet perio-
den fra engang i løbet af 1300-tallet til slutningen 
af 1800-årene som Den Lille Istid. Den forbigående 
klimaforandring kan have haft flere årsager. Spe-
cielt for 1600-tallets vedkommende tyder meget på, 
at lav aktivitet på solens overflade førte til reduceret 
udsendelse af de partikler, der danner nordlys ved 
mødet med atmosfæren, som igen påvirkede sky-
dannelsen på Jorden negativt. Og med færre skyer 
steg udstrålingen af varme fra jordoverfladen, og 
vejret blev koldt. Så spillede det måske også en rolle, 
at der var en kolossal nedgang i befolkningstallet i 
Syd- og Mellemamerika, fordi europæerne bragte 
skoldkopper og mæslinger med sig til kontinentet 
– sygdomme, som de lokale ikke havde nogen mod-
standskraft over for. Så blev der plads til flere skove. 
Og skovene bandt dengang som nu store mængder 
kulstof, som blev trukket ud af atmosfæren. 

Den Lille Istid forårsagede i Danmark indirekte 
en politisk krise som Svenskekrigene i 1657-1660. 
Men de samfundsmæssige virkninger var først og 
fremmest økonomiske og sociale. Sult og fattigdom 
var udbredt. Desuden mener nogle historikere 
at kunne forklare alment mismod og kunstneres 
voldsomme optagethed af døden med mørket og 
kulden. Periodens mange hekseprocesser kan des-
uden meget vel være forårsaget af netop den tro på 
Guds forsyn, som præsten i Nakskov gav udtryk for. 
Vorherre straffede folk, fordi de levede syndigt. Syn-
den skulle i så fald bestå i at tillade heksene deres 
djævelske spil. Så når datidens mennesker bad ”om 
godt vejr”, gav det god mening at brænde hekse.

Samtidig med den religiøse tolkning af vejret 



15 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Den mest ødelæggende 
stormflod i nyere tid 
ramte Østdanmark i 
november 1872. Kraftig 
nordvestenvind havde 
presset vand ind i 
Østersøen, og da vinden 
sprang om i nordøst og 
steg til orkanstyrke, 
førte det til kolossale 
oversvømmelser. 
Værst gik det ud over 
Lolland-Falster, hvor 
80 mennesker omkom 
– der blev senere 
bygget beskyttende 
kystdiger. Her har 
Holger Drachmann 
(1846-1908) skildret 
ødelæggelserne 
på Bønsvig Strand 
på Jungshoved. 
|| Illustreret Tidende 
 8. december 1872/
Alamy Stock Photo 

begyndte videnskabsmænd i stigende grad at inte-
ressere sig for det. Fra sit observatorium på Hven 
registrerede astronomen Tycho Brahe (1564-1601) 
vejrets variationer med samme interesse som pla-
neternes bevægelser. For meteorologien var en vi-
denskab om alt i himmelrummet. Det vil sige på de 
mange koncentriske himmelhvælv, som man takket 
være antikke forfattere som Aristoteles (384-322 
f.v.t.) mente at vide, at himlen bestod af. Om det så 
var meteorer, planeter, orkaner eller den super-
nova, som Brahe helt epokegørende beskrev i 1573. 

Hans assistent Peder Flemløse (1554-1598) udgav 
i 1591 en håndbog i vejrforudsigelse, der i virkelighe-
den blot gengav en lang række af de vejrvarsler, som 
folk havde formuleret, husket og videregivet siden 
den antikke forfatter Theofrast (ca. 372-287 f.v.t.). Et 
af Flemløses temmelig overbevisende varsler sagde, 
at når skyerne under et regnvejr begyndte at skilles 
ad, var der håb om tørvejr. Andre forudsigelser var 
knap så indlysende, som når stjerner, der tindrede 
usædvanlig stærkt, varslede blæst. Men ønsket om 
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at sætte ord på fremtiden var et centralt element i 
tidens naturvidenskab, og Tycho Brahe var lige så 
meget astrolog som astronom. 

Betegnelsen klima havde siden oldtiden været 
anvendt om systematiske, konstante forskelle i geo-
grafiske lokaliteters vejrforhold. Klimaet karakteri-
serede steder og folkeslag, og den antikke verdens 
tænkere anså ikke overraskende netop Grækenland 
for at have det helt ideelle klima for udvikling af en 
avanceret kultur. Under Oplysningstiden i 1700-åre-
ne var franske og engelske filosoffer til gengæld 
rørende enige om, at klimaet omkring Den Engelske 
Kanal var at foretrække. Det tempererede klima 
uden for store ekstremer fremmede en afbalance-
ret, god opførsel.

Sammenkædningen af klima og kultur gjorde 
det magtpåliggende for udvandrere til Nordamerika 
at kunne fremvise et lige så civiliseret klima som det 
nordvesteuropæiske. Men det var ikke så let. For 
selv om mange havde slået sig ned på nogenlunde 
samme breddegrader som i deres fædrelande, var 
det amerikanske vejr meget vildere.

Det holdt dog ikke folk som slaveejeren, politike-
ren og videnskabsmanden Thomas Jefferson (1743-
1826) tilbage. Han gjorde i fire årtier fra 1776 daglige 
optegnelser om vejr og vind på landstedet Monticel-
lo, og han mente at kunne slå fast, at opdyrkningen 
af kontinentet havde bidraget til at civilisere det 
rå klima. Den verdensberømte danske geograf – og 
i sin ungdom landsforviste kritiker af enevælden 
(1660-1848) – Malthe Conrad Bruun (1775-1826) støt-
tede siden påstanden med en forudsigelse om, at 
”sne og is [ville] blive sjældne fænomener” som følge 
af Nordamerikas kolonisering. Oplysningstidens 
mennesker mente altså i ramme alvor at kunne på-
virke klimaet. Det var ikke længere konstant.
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Kultid
Oplysningstidens videnskabelige fremskridt skete 
side om side med andre store omvæltninger i den 
vestlige verden. Udnyttelsen af ny teknologi førte 
til begyndende industrialisering og en hidtil uset 
økonomisk vækst, der med tiden fuldkommen om-
formede det traditionelle landbosamfund. Men om-
drejningspunktet for moderniseringsprocessen var 
nye former for energi.

I midten af 1700-tallet anløb skuder fra Storbri-
tannien fra tid til anden den lille nordvestsjælland-
ske havneby Rørvig, der fungerede som toldsted 
for hele rækken af købstæder langs Isefjorden og 
Roskilde Fjord. Ikke sjældent havde de stenkul 
i lastrummet. Kulstof fra millioner af år gamle, 
nedbrudte planterester presset sammen til små, 
sortglinsende sten. De magiske sten indeholdt sto-
re mængder af energi, og nye energiformer havde 
de europæiske samfund hårdt brug for. Dels fordi 
traditionelle energikilder som træ og tørv efter 
århundreders overforbrug var ved at være en man-
gelvare, dels fordi en række nye produktionsformer 
krævede særlig koncentreret energi, som man hidtil 
havde måttet skaffe ved at tørre og afgasse træ til 
trækul. Nye virksomheder forarbejdede metal i stor 
skala, fx det nye og store kanonstøberi og krudt-
værk, som J.F. Classen (1725-1792) i 1758 anlagde i 
Frederiksværk.

Året efter støberiets åbning ankom der da også 
hele 268 tons stenkul til Rørvig. Af andre sjælland-
ske toldsteder var det kun København, der med 
3.860 tons modtog mere. I hovedstaden brugte en 
række sukkerkogerier masser af energi – de om-
dannede de vestindiske koloniers slaveproducerede 
sukkerrør til sukker. Bortset fra utallige landsby-
smede spredt ud over hele landet var det altså kun 
specialiserede virksomheder, der aftog de engelske 
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stenkul. Men forbruget var i kraftig vækst. I begyn-
delsen af 1720’erne importerede det danske sam-
fund engelsk stenkul for ca. 2.500 £, mens udgiften 
ved århundredets slutning var steget til godt 37.000. 

Kul var på vej til at blive den moderne verdens 
energikilde, og Storbritannien førte an. Fremtræ-
dende samfundsdebattører havde i 1600-tallet talt 
om behovet for at frede og fremelske mere skov, 
men uden resultat. Både skove og tørvemoser 
svandt ind, og så tog hugsten i kullagene fart. Indu-
strier og private husholdninger tog i stigende grad 
kul til sig, men der lød snart beklagelser over de 
tætte røgskyer over storbyen London. Den engelske 
ambassadør i Danmark, som ellers var overordent-
lig fjendtligt indstillet mod alt dansk, lovsang derfor 
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Rubens Fabrikker var 
et bomuldsspinderi 
og -væveri på 
Frederiksberg lidt 
uden for København. 
Omkring 1880 var 
der over 500 ansatte. 
Maskinvævene 
blev drevet af 
moderne, kulfyrede 
dampmaskiner, og 
pulsende skorstene 
blev undertiden 
ligefrem set som den 
”røgelse, der brænder 
på industriens alter”. 
Farvelagt træsnit fra 
Illustreret Tidende 
1880. 
|| Frederiksberg 
Stadsarkiv/Alamy 
Stock Photo

omkring 1690 med misundelse Københavns varme 
ildsteder og rene fyring med bøgebrænde. 

Stenkul får ofte æren for den industrialisering, 
som fra 1700-tallet fandt sted i Storbritannien. Men 
i virkeligheden havde mekaniske maskiner baseret 
på andet end menneskers eller dyrs slid allerede 
været i brug i mange år, da man fandt på at bruge 
opvarmning og damp som drivende kraft. Mange 
produktionsanlæg opstod nemlig i forbindelse med 
middelalderlige vandmøller, som især havde været 
brugt til at omdanne landbrugets korn til mel. Men 
møllerne var geografisk bundet til vandløbene – kul 
var en anderledes flytbar energikilde. De kunne give 
varme til kolde egne, og det var ikke helt forkert, 
når den amerikanske digter Ralph Waldo Emerson 
(1803-1882) i 1860 kaldte de sorte sten for ”et trans-
portabelt klima”. 

Opfinderen Thomas Newcomen (1664-1729) 
fremstillede en funktionsdygtig dampmaskine 
allerede i 1712, men først efter at Mathew Boulton 
(1728-1809) og James Watt (1736-1819) havde videre-
udviklet modellen, kom den på markedet i 1774 og 
fik stor kommerciel succes. Fra da af blev de gamle 
møller suppleret og med tiden overhalet af den nye 
teknologi. Den geografiske fleksibilitet var utvivl-
somt et væsentligt fortrin. Men det bidrog sikkert 
også til mange fabriksejeres forkærlighed for damp-
maskinen, at den gjorde industrialisering mulig i 
hastigt fremvoksende storbyer, hvor offentlige myn-
digheder kunne sørge for infrastruktur og so cial 
understøttelse, så forholdet mellem fabrikant og 
arbejder blev rent økonomisk. Det var ikke kullene 
og dampmaskinen alene, der skabte fabrikskultur 
og kapitalisme. Men de gav den nye samfundsform 
en udbredelse og betydning, som ikke havde været 
mulig uden.
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I Mary Shelleys 
(1797-1851) roman 
Frankenstein fra 
1818 lykkes det 
videnskabsmanden 
Victor Frankenstein 
at skabe nyt liv 
i skikkelse af en 
person samlet af døde 
kropsdele. Historien 
om Adam – eller 
bare ”Frankensteins 
monster” – var så 
god, at den er blevet 
filmatiseret flere 
gange. Her ses Boris 
Karloff (1887-1969) som 
Adam i den klassiske 
filmudgave fra 1931. 
|| Capital Pictures/
Ritzau Scanpix

Indtil 1870 var Storbritannien verdens suverænt 
største forbruger af kul. En gennemsnitlig englæn-
der havde midt i århundredet et årligt energifor-
brug på ca. 97.000 megajoule, hvoraf 92 % kom fra 
stenkul. Der findes ingen pålidelige tal for Dan-
mark, men i Sverige lå andelen samtidig på blot et 
par procent – af et halvt så stort forbrug. Fra Stor-
britannien bredte industrikapitalismen sig lang-
somt til resten af den vestlige verden. 

I Danmark tog industrialiseringen og kulfor-
bruget først rigtig fart fra 1840’erne. I 1865 rådede 
dampdrevne fabrikker alene i København over ma-
skiner med en samlet effekt på 1.500 hestekræfter. 
Landets samlede import af kul var på ca. 500.000 
tons eller over 13 gange større end ved århundredets 
begyndelse. I 1897 var de københavnske dampma-
skiners samlede effekt steget til 8.400 hestekræfter, 
og storbyens voksende gasnet udsatte dem for kon-
kurrence. Industrien aftog således gas til at drive 
en maskinpark med en effekt på godt 1.500 heste-
kræfter, men gassen blev produceret ved afgasning 
af stenkul i såkaldte retortovne, så også her var kul 
trumf. Og den årlige danske kulimport var ved ind-
gangen til det 20. århundrede steget til 1,7 millioner 
tons. 

Industrialiseringen var betinget af et stigende 
befolkningsoverskud, som der ikke var plads til 
inden for landbosamfundets begrænsede rammer. 
Folks eneste chance for overlevelse var derfor at 
sælge deres arbejdskraft som en vare. Den kapi-
talistiske organisering af samfundet førte i første 
omgang til udbredt fattigdom. Men i Danmark fik 
arbejderklassen i løbet af det 20. århundrede så 
stor politisk indflydelse, at resultatet ikke blev et 
altdominerende marked, men en kombination af 
offentlig og privat foretagsomhed – en blomstrende 
blandingsøkonomi. Med industrialiseringen fulgte 
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imidlertid ikke kun en gennemgribende omdannel-
se af samfundet, men også af undergrundens lagre 
af stenkul til CO2 i atmosfæren. 

Drivhuset
Sommeren 1816 var temmelig kølig. Et kraftigt lav-
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tryk etablerede sig i juni over Danmark og Nordtysk-
land, og det trak kold luft ned over Centraleuropa. 
Midt på sommeren var der stadig masser af havis 
i Nordatlanten, og misvækst og hungersnød ramte 
talrige egne på kloden hårdt. Forklaringen på det 
dårlige vejr skal findes i april måned det foregående 
år. Da havde den indonesiske vulkan Tambora nem-
lig en række meget voldsomme udbrud, som sendte 
skyer bestående af mindst 15 kubikkilometer aske 
op i atmosfæren. Her spredte asken sig i løbet af det 
følgende års tid, indtil den lå som en hinde rundt 
om jordkloden og lukkede store dele af sollyset ude.

Folk huskede derfor året efter som ”året uden 
sommer”. I Danmark var maj og august de koldeste 
måneder, der længe var målt. Med 70 dages sne var 
året tillige det rigeste på sne. Og det var næppe en 
tilfældighed, at verdens mest berømte gyserroman 
blev til denne sommer, da forfatteren Mary Shelley 
under et ophold ved Genève skrev Frankenstein. 

Romanens hovedperson, Victor Frankenstein, 
var en personificering af det tidlige 1800-tals vi-
denskabsideal, som havde erkendelsen af livet selv 
som det ypperste mål. Forskellen mellem stille stof 
og pulserende organisme. Og for tidens ikke-fiktive 
forskere var varme og efterhånden energi i den for-
bindelse to helt centrale begreber. Franskmanden 
Sadi Carnot (1796-1832) beskrev i 1820’erne varme 
som et stof, og han kunne derfor forklare dampma-
skinens bevægelser ved, at den blev skubbet rundt 
som et møllehjul, når stoffet bevægede sig fra en høj 
temperatur til en lav. 

På samme tid udgav hans landsmand Joseph 
Fourier (1768-1830) et stort værk om Jordens var-
mebalance, hvor han ud fra tidligere forskning 
sammenlignede kloden med et drivhus – uden dog 
at bruge selve ordet. Det var en detalje af begræn-
set betydning for hans overordnede teorier, men 
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eftertiden betragter ham som drivhusmetaforens 
ophavsmand.

De fleste videnskabsfolk anså det indtil Thomas 
Jeffersons iagttagelser i slutningen af 1700-årene for 
sikker viden, at klimaet var konstant. Men efterhån-
den vovede enkelte at forestille sig, at større dele af 
Jorden engang i fortiden kunne have været dækket 
af is. Den dansk-norske mineralog Jens Esmark 
(1763-1839) foreslog i 1820’erne, at kæmpemæssige 
gletsjere engang havde bidraget til både at sprede 
store fritliggende sten og at forme landskabet. 

Som årsag til forekomsten af istider pegede han 
på, at Jorden 

”i sin lange udviklingsperiode har afvekslende 
været så langt fra solen, at alt vand, som fandtes 
på den, nødvendigvis må have været tilfrosset og 
forvandlet til is, og afvekslende have været solen […] 
nær”. 

Langstraktheden af Jordens elliptiske bane om-
kring solen varierer nemlig over en periode på ca. 
100.000 år, og istider skulle så ifølge Esmark opstå, 
når Jordens bane er længst. 

Andre europæiske forskere fremsatte samtidig 
med Esmarks undersøgelser tilsvarende hypoteser 
om fortidige gletsjere som landskabsformere. Og 
det var en tanke, som franskmanden Louis Agassiz 
(1807-1873) tog op, da han i 1840 efter mange års 
undersøgelser udgav bogen Studier af gletsjerne. 
Den var ét langt argument for, at store dele af Cen-
traleuropa havde været dækket af is. 

Ideen om anderledes vejrforhold i fortiden blev 
bestyrket af grundige botaniske undersøgelser af 
danske moser. For her fandt man talrige rester af 
fyrretræer og andre arter, som i 1800-tallet ikke 
voksede naturligt herhjemme. Samtidig begyndte 
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Den 26. august 1883 gik 
den indonesiske vulkan 
Krakatoa i udbrud – 
68 år efter Tambora. 
Også denne gang blev 
der sendt kolossale 
mængder aske op i 
atmosfæren, men der 
var alligevel kun tale 
om en fjerdedel af det, 
der havde forårsaget 
”året uden sommer” i 
1816. 
|| Illustration fra 
Report of the Krakatoa 
Committee of the Royal 
Society (London 1888)

meteorologiske institutioner at foretage systema-
tiske vejrmålinger, og i 1870 kunne fysikeren Carl 
Holten (1818-1886) i Videnskabernes Selskab frem-
lægge dokumentation for, at danske somre blev kol-
dere, mens vintrene blev varmere.

Med en mere udbredt accept af klimaets foran-
derlighed begyndte forskere at gøre sig tanker om 
årsager til langsigtede vejrskift. To svenskere, geo-
logen Arvid Gustaf Högbom (1857-1940) og fysikeren 
Svante Arrhenius (1859-1927), fremsatte omkring år-
hundredskiftet 1900 den teori, at variationer i Jor-
dens varmebalance kunne forklares med koncen-
trationen af CO2 i atmosfæren. Ireren John Tyndall 
(1820-1893) havde nemlig tilbage i 1850’erne påvist, 
at luftarter har forskellig evne til at lede stråler af 
varierende bølgelængde. Ændringer i atmosfærens 
sammensætning kunne derfor have fremkaldt ”alle 
de klimaforandringer, som geologiske undersøgel-
ser afslører”. 

Högbom og Arrhenius argumenterede for, at det 
var meget forskelligt, hvor stor en del af Jordens 
kulstof, der gennem historien havde været bundet, 
og hvor meget der fandtes i gasform i atmosfæren. 
Ikke mindst store vulkanudbrud som Tamboras i 
1815 havde haft indflydelse på variationerne. Den 
menneskeskabte udledning af drivhusgasser fra 
flere og flere fabriksskorstene anså de til gengæld 
for ubetydelig. Skulle de kuldskære svenskere en-
delig tilskrive den en betydning, var det snarere, at 
den kunne afbøde virkningerne af den næste istid 
en smule. 

Fronter
Søndag den 23. oktober 1921 lidt ud på eftermidda-
gen bevægede den lille kulfyrede damper Ulvsund 
sig ud på sin faste rute mellem København og Nak-
skov med et ukendt antal passagerer og en last på 14 
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tons jern. En orkanagtig storm var samtidig ved at 
passere landet fra vest, men da skibet sejlede nord-
på gennem Øresund, bevægede det sig ind i cyklo-
nens næsten vindstille centrum. Og eftersom Mete-
orologisk Institut intet stormvarsel havde udsendt, 
anede den 15 mand store besætning ikke uråd, før 
styrmanden lagde kursen vestover og ud i Kattegat. 
Om natten ramte stormen det lille fartøj med kraf-
tige spring i vindretning, og ved tretiden om natten 
gik det ned ud for Hesselø. Alle ombord druknede. 

Det udeblevne stormvarsel skyldtes et sammen-
fald af flere uheldige omstændigheder. Landets tele-
fon- og telegrafcentraler var af sparehensyn lukket 
om søndagen, så ingen stormvarsler kunne nå frem 
til Meteorologisk Institut, som i øvrigt også havde 
lukket for natten. Desuden havde den vagthavende 
meteorolog mistolket en besked om barometerfald 
i Sønderjylland. Så det var forståeligt, at pressen 
efter ulykken rettede stærk kritik mod instituttet. 
Kort efter foreslog polarforskeren Ejnar Mikkelsen 
(1880-1971), at der burde oprettes en trådløs tele-
grafstation i Grønland. Vejret i Sydgrønland gav 
nemlig ofte et godt forvarsel om, hvad der var i ven-
te i Danmark.

Meteorologisk Institut var grundlagt i 1872 no-
genlunde samtidig med en lang række lignende in-
stitutioner i udlandet. Det fik til opgave at indsamle 
og offentliggøre vejrdata og at bidrage til udvikling 
af den meteorologiske videnskab. Indsamling af 
store mængder data til at fremstille troværdige 
vejrudsigter forudsatte internationalt samarbejde. 
Til delingen af data bidrog ikke mindst den kraftige 
udbygning af samfundets tekniske infrastruktur, 
som prægede tiden omkring århundredskiftet. Vejr-
stationer verden over udvekslede måleresultater 
via et stærkt forgrenet net af telegrafkabler. Andre 
netværk begyndte så småt at fordele elektrisk strøm 
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Dampfærgen Ulvsund, 
der sejlede på ruten 
mellem København og 
Nakskov, var bygget på 
Helsingør Skibsværft 
i 1904. Den blev efter 
forliset i 1921 bjerget, 
istandsat og omdøbt. 
Først til Thor, siden 
Thyland. 
|| M/S Museet for 
Søfart

fra små lokale – og som regel kulfyrede – elværker. 
Med jernbane og telegraf fulgte en standardisering 
af tidsmålingen, som var helt afgørende for at sam-
menholde vejrdata fra forskellige lande og lands-
dele. I begyndelsen af 1920’erne vandt telefonen 
indpas, så pludselige ændringer i vejret på de mange 
spredte målestationer kunne formidles hurtigt og 
detaljeret. Og året inden katastrofen havde DMI fået 
sin første trådløse radiotelegraf. Kommunikation 
med Sydgrønland var altså faktisk en mulighed.

For at skabe et geografisk overblik over det vejr, 
som dannede grundlaget for en udsigt, begyndte 
man allerede i 1800-tallet at tegne vejrkort. DMI 
udsendte sit første officielle kort i 1874, men som 
Ulvsundkatastrofen vidnede om, var de nationale 
vejrudsigter ikke altid anvendelige. Vejrmålings-
stationer og internationale søsterorganisationer 
indsamlede ganske vist data, og man offentliggjorde 
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kort og fåmælte udsigter, men det var ikke altid 
nok. Efter julestormen 25.-26. december i 1902 op-
rettede instituttet et varslingssystem af signalma-
ster i en række danske havne. Men langt den største 
del af arbejdet med at forudsige vejret var overladt 
til folk selv, for ”ikke at kaste den evne overbord, 
som mangen en landbo og sømand har”. Sådan for-
svarede meteorologerne sig i hvert fald.

De tidlige vejrudsigter var ikke mindst upå-
lidelige, fordi de udelukkende byggede på todi-
mensionelle målinger. Vindhastighed og -retning, 
luftfugtighed og nedbørsmængder, trykforhold og 
temperaturer blev alle målt nær ved jordoverfladen. 
Forhold i højere luftlag med afgørende betydning 
for det kommende vejr forblev derfor ukendte. 
Først omkring 1900 blev det muligt systematisk at 
foretage målinger fra balloner og drager, og netop 
det tredimensionelle indtryk af vejrets dannelse 
blev afgørende for meteorologiens videre udvikling. 

Når det ifølge Ejnar Mikkelsen gav god mening at 
holde øje med vejret i Sydgrønland, skyldtes det, at 
det danske vejr meget ofte er såkaldt frontvejr. Og 
luftmassers opståen og møde i kold- og varmfronter 
var netop, hvad danske meteorologers norske og 
svenske kolleger havde studeret nøje. Fysikeren Vil-
helm Bjerknes (1862-1951) havde allerede i 1890’erne 
overført kendte fysiske love for væskebevægelser på 
den cirkulation i luften, som skyldes temperatur-
forskelle. Ved hjælp af en række komplicerede lig-
ninger kombinerede han tryk, temperatur, luftens 
massefylde, fugtighed og tre mål for vind. Herefter 
manglede man så blot tilstrækkelige og pålidelige 
målinger af den vejrsituation, der til enhver tid dan-
nede udgangspunkt for forudsigelsen.

Løsningen på problemet kom, da Bjerknes under 
Første Verdenskrig (1914-1918) var blevet leder af det 
geofysiske institut ved Bergens Museum. Instituttet 
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I takt med at stadig 
færre danskere i deres 
arbejde er afhængige af 
vejret, er interessen for 
vejrudsigter steget til et 
nærmest ubegribeligt 
niveau. Og jo længere 
ind i fremtiden, vi får 
lov til at kigge, desto 
bedre. Det forstod 
den populære tv-
meteorolog Henrik 
Voldborg (1936-), da han 
i 1980’erne forsøgte sig 
med langtidsprognoser. 
Men når de slog fejl, 
skabte det nærmest en 
folkelig lynchstemning, 
der ikke mindst var 
båret af avisernes 
agurketid. 
|| Ekstra Bladet

fik nemlig som sin fornemste opgave at udarbejde 
troværdige vejrudsigter, som bønderne kunne bru-
ge i deres arbejde med at brødføde den unge norske 
nation i en tid med sparsomme udenlandske forsy-
ninger. 

Den norske vestkyst strækker sig over næsten 
1.500 kilometer, og langs med kysten var der talrige 
militære udkigsposter, der kunne bruges som vejr-
stationer. Derfor havde instituttet i Bergen adgang 
til store mængder relevante data. Men der var et 
sidste problem. Der fandtes simpelthen ikke anven-
delige analytiske metoder til at løse de mange sam-
menkædede ligninger, og i stedet valgte man at løse 
dem ved hjælp af indtegning på vejrkort.
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Det virkede i praksis. I modsætning til de dan-
ske meteorologer havde kollegerne i både Norge og 
Sverige med Bergenskolens metoder forudsagt den 
fatale Ulvsundstorm i 1921. Meteorologisk Instituts 
direktør, C.H. Ryder (1858-1923), dristede sig til of-
fentligt at imødegå sine kritikere med en bemærk-
ning om, at instituttet da virkelig ikke var i stand til 
at forudsige styrken af kommende uvejr. Men det 
var præcis, hvad kollegerne i Bergen kunne. 

Bjerknes svarede uelskværdigt, at Danmark 
med sine besiddelser tværs over Atlanten til Grøn-
land (Færøerne og Island) faktisk havde ideelle 
muligheder for at gå i spidsen med udviklingen af 
meteorologien, men at hans danske kolleger havde 
været uforståeligt passive. Så var fronterne trukket 
op mellem skandinaviske meteorologer. Først 17 år 
efter Ulvsundkatastrofen indførte DMI Bergensko-
lens metoder, der blev kendt som frontologien. Si-
den har luftmassers bevægelser og møde i frontzo-
ner været et helt centralt element – ikke alene i alle 
meteorologers grundlæggende forståelse af vejret, 
men også i de grafiske fortællinger om det, som en-
hver tv-station med respekt for sig selv i vore dage 
har på programmet. 

Det danske vejr er i kort form fronter, som går og 
kommer.

Kulde 
Den 4. oktober 1957 opsendte Sovjetunionen til Ve-
stens overraskelse verdens første satellit, Sputnik. 
Opsendelsen fandt sted i det, som International 
Council for Science havde udnævnt til Det Inter-
nationale Geofysiske År. Det var i virkeligheden 
halvandet år fra den 1. juli 1957 til den 31. december 
1958. 67 nationer deltog i den enestående indsats, 
hvor der i fællesskab skulle gøres fremskridt i ud-
forskningen af jordkloden. Men selv om intentionen 
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var globalt samarbejde, sneg kapløbet mellem de to 
nye stormagter, USA og Sovjetunionen, sig også ind. 
Sputnik blev et symbol på, at den vestlige verden 
ikke skulle føle sig for sikker på sin militære og vi-
denskabelige overlegenhed. I stor hast færdiggjorde 
USA sin første satellit, Explorer, til opsendelse den 
31. januar 1958, og samtidig begyndte et langt sejt 
træk med at forbedre undervisningen i naturviden-
skab i både amerikanske og danske skoler. 

Formålet med året var ikke blot ædel kappestrid, 
men etableringen af fælles standarder for indsam-
ling, behandling og opbevaring af geofysiske data. 
For mens man tidligere havde studeret mindre en-
keltdele af naturen, gjorde teknologien det nu mu-
ligt at indsamle data nok til at få overblik over hele 
kloden som et sammenhængende geofysisk system. 

Derfor blev den første meteorologiske satellit, 
TIROS1, opsendt den 1. april 1960. Men et altomfat-
tende overblik over Jorden, som snart understøt-
tedes af flere og bedre satellitter, kunne jo være til 
både civil og militær nytte. For som den amerikan-
ske øverstkommanderende i Koreakrigen, Douglas 
MacArthur (1880-1964), havde formuleret det i 1951: 
”Hvis vi skal kunne forsvare alle steder, så må vi 
kende til alle steder”. 

Viden er magt – eller en forudsætning for magt.
Indsamling af vejr- og klimadata var et oplagt 

emne for en del af årets aktiviteter, men der var 
fortsat et stykke vej til målet, nemlig at udarbejde 
bedre vejrudsigter. De to værste isvintre i mands 
minde havde indledt Anden Verdenskrig i Europa 
(1939-1945), og det havde givet strategiske hoved-
brud. Eftersom tyske meteorologer ikke kendte til 
historiske eksempler på over to års strenge vintre 
i træk, forudsagde de, at den kommende vinter 
(1941-1942) ville blive mild. Men i december 1941 
nåede hæren Moskvas forstæder i 30 graders frost, 
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og krigen mod det andet store europæiske despoti 
knækkede i længden Det Tredje Rige.

Freden efter Anden Verdenskrig i 1945 viste sig 
hurtigt blot at medføre en ny form for krig: Den Kol-
de Krig (ca. 1947-1991), der var en langvarig konflikt 
mellem Sovjetunionen og USA. Begge fik efter få år 
righoldige arsenaler af atomvåben, og deres ind-
byrdes konflikter med konventionelle våben fandt 
sted på en regional skala i fx Korea og Vietnam. Men 
frygten for en ny varm verdenskrig med brug af 
atomvåben kom til at præge hele efterkrigstiden. 

Politikere i begge lejre beroligede befolkninger-
ne med, at man godt kunne overleve en atomkrig. 
Fx blev danskerne opfordret til at indrette kælder-
rum til beskyttelse mod radioaktiv stråling. Sam-
tidig forsøgte militære planlæggere og forskere at 
danne sig et billede af, hvordan verden ville se ud 
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Mauna Loa-
observatoriet på Hawaii 
ligger i 3.397 meters 
højde og har siden 
1958 foretaget daglige 
målinger af luftens 
CO2-koncentration. Den 
9. maj 2013 oversteg 
den for første gang i 
målingernes historie 
400 milliontedele. 
|| Richard Vogel/AP 
Photo/Ritzau Scanpix

efter atomkrigen. Det var noget mere nedslående. 
I den forbindelse advarede blandt andre geografen 
 George Kimble (1908-2004) fra universitetet i India-
na om, at atmosfæriske prøvesprængninger af ame-
rikanske brintbomber i 1954 i sig selv kunne have 
påvirket klimaet varigt. Og så sent som i 1980’erne 
var det en udbredt opfattelse, at en altomfattende 
atomkrig ville have samme virkning som hundred-
vis af vulkanudbrud. Ikke blot et år uden sommer 
– som i 1816 – men en langvarig og dødbringende 
’atomvinter’.

Der var dog samtidig bekymring for, at verden af 
naturlige årsager stod over for en ny istid. Hundre-
de år efter Esmarks og Agassiz’ iagttagelser havde 
den serbiske matematiker Milutin Milanković (1879-
1958) nemlig i 1920’erne videreudviklet deres ideer 
til den forklaring på istider, som i dag er alment 
anerkendt. Det er den elliptiske jordbanes variati-
on (excentricitet) kombineret med forandringer i 
aksens hældning og den ’snurretopeffekt’, som det 
giver rotationen, at Jorden ikke er en fuldstændig 
rund kugle, der tilsammen skaber periodisk tilba-
gevendende istider. Og eftersom det globale klima 
efter Anden Verdenskrigs afslutning indtil anden 
halvdel af 1970’erne fortsatte med at være relativt 
koldt, mente fx den amerikanske efterretningstje-
neste CIA (Central Intelligence Agency), at en ny 
istid var på vej. 

For at kunne vurdere udsigterne for klimaets 
udvikling måtte man imidlertid kende antallet og 
hyppigheden af tidligere istider bedre. Det blev der 
gode muligheder for, efter at den danske geofysiker 
Willi Dansgaard (1922-2011) i 1950’erne udviklede en 
metode til ud fra sammensætningen af ilt-isotoper i 
iskerner at bestemme fortidige temperaturforhold. 
Den praktiske anvendelse og forfinelse af metoden 
var i begyndelsen et samarbejde mellem Køben-
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havns Universitet, universitetet i Bern og den ame-
rikanske hærs ingeniørkorps.

Holdet borede de første iskerner i 1966 på den 
amerikanske militærbase Camp Century ca. 250 
km øst for Thule, Grønland, og to år senere fulgte 
forskere op med tilsvarende boringer ved Byrd på 
Antarktis. Der viste sig at være god overensstem-
melse mellem iskernernes indirekte vidnesbyrd 
og Milanković’ beregnede temperaturvariation. Og 
eftersom der også var CO2 i isens små bobler, kunne 
man påvise et sammenfald mellem mængden af 
gassen og temperaturen. Samtidig dannede smalle, 
sorte striber af aske i den grønlandske indlandsis 
tydelige spor efter Tamboras udbrud i 1815. 

Den amerikanske hærs villige bidrag til et 
grundforskningsprojekt som iskerneboringer var 
et led i den verdensomspændende naturvidenska-
belige overvågning i Det Internationale Geofysiske 
År. Et andet var opførelsen af et observatorium på 
toppen af den 4,1 kilometer høje vulkan Mauna Loa 
på Hawaii i 1958. Fra denne placering ville den ame-
rikanske kemiker Charles David Keeling (1928-2005) 
foretage målinger af atmosfærens CO2-indhold.  

Trods den truende istid betragtede de fleste sta-
dig CO2 som en teoretisk drivhusgas. I 1930’erne var 
det lykkedes den britiske ingeniør Guy Stewart Cal-
lendar (1898-1964) at vise en sammenhæng mellem 
gamle målinger af CO2-koncentration og tempera-
tur. Drivhuset var altså mere end blot en teori. Ikke 
desto mindre var den generelle holdning langt ind 
i 1960’erne, at Callendars resultater var utilstræk-
keligt underbyggede, og at CO2-udledningen næppe 
for alvor ville give klimaproblemer. Oceanografen 
Roger Revelle (1909-1991) og kemikeren Hans Suess 
(1909-1993) rejste dog et advarselssignal allerede i 
1957, da de påpegede, at verdenshavene ikke fortsat 
ville kunne optage hele overskuddet ved øget udled-
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ning af kuldioxid. Atmosfærens sammensætning 
ville blive påvirket på et tidspunkt. FN-organisati-
onen UNESCO (for uddannelse, videnskab, kultur 
og kommunikation) holdt i 1961 en konference om 
klimaforandringer i Rom, hvor også lederen af 
DMI’s vejrtjeneste, Leo Lysgaard (1899-1986), deltog. 
Konferencen konkluderede, at der i løbet af de fore-
gående små hundrede år var sket ret betydelige æn-
dringer af det globale klima. Lysgaard kunne beskri-
ve, hvordan generelle temperaturstigninger havde 
forbedret dyrkningsvilkårene for dansk landbrug. 
Den svenske geograf Hans Ahlmann (1889-1974) nå-
ede gennem studier af gletsjeres tilbagesmeltning 
til samme konklusion. Nemlig at der havde fundet 
en klimaforbedring sted. Men meningerne om 
årsagerne var delte. Dog var der i 1961 nogenlunde 
enighed om, at CO2-effekten ikke kunne ”anses for 
den eneste (og ikke engang den væsentligste) årsag 
til klimasvingninger”. 

Blot fire år efter mødet i Rom konkluderede 
en amerikansk forskergruppe imidlertid, at men-
nesket ”gennem sin verdensomspændende indu-
strielle civilisation […] uden at vide det [er] ved at 
gennemføre et kolossalt geofysisk eksperiment”. De 
forudså, at udledningen af drivhusgasser i år 2000 
ville være øget med tæt ved 25 %, og at det ”næsten 
med sikkerhed vil forårsage betydelige forandringer 
i stratosfærens temperatur og andre egenskaber”. 
Og så småt begyndte spørgsmålet om drivhuseffek-
tens konsekvenser for klimaet at trænge ind i den 
generelle samfundsdebat. Den svenske landbrugs-
forsker Georg Borgström (1912-1990) udmalede 
allerede i 1964 de fremtidige farer ved et CO2-skabt 
”jätteväxthus”.

Udvikling
Da den danske miljøminister Jens Kampmann 
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(1937-) onsdag den 7. juni 1972 gik på talerstolen ved 
FN’s topmøde om Det Menneskelige Miljø i Stock-
holm, sagde han, at 

”hvis vi venter med at gøre en indsats, vil på nogle 
områder end ikke en veludviklet teknologi og store 
økonomiske ofre kunne rette op på de skader, som 
vi påfører omgivelserne og dermed vore eksistens-
vilkår”. 

Det var en holdning, som han ved indgangen til 
1970’erne delte med mange, og konferencens mål 
var da også at få verdens ledere til at tage de tilta-
gende miljøproblemer og deres grænseoverskriden-
de karakter alvorligt. Anden Verdenskrig var nemlig 
ikke alene blevet afløst af kold krig, men også af den 
’tredje industrielle revolution’. Teknologisk omstil-
ling, masseproduktion og privatforbrug af hidtil 
uset omfang prægede den vestlige verden. Den fore-
trukne energibærer var stenkullets flydende variant 
olien, som i hele århundredet havde fået større øko-
nomisk og politisk betydning. I 1948 importerede 
Danmark ca. en million tons olie, 17 år senere var 
tallet syv gange højere. 

Den økonomiske vækst ville fortsætte i al evig-
hed. Sådan troede man i slutningen af 1950’erne. 
Hidtil havde politikere betragtet befolkningen som 
arbejdskraft, men nu var den blevet til forbrugere. 
Den enkeltes evne og vilje til at følge med naboens 
anskaffelse af forbrugsgoder og statussymboler var 
selve den kapitalistiske økonomis krumtap.

Verdenskrigen havde imidlertid også rusket 
grundigt op i vante relationer mellem vestlige 
herrefolk og kolonier, og med grundlæggelsen af 
FN i 1945 tog verden de første skridt mod en aktiv 
afkolonisering. Tidligere kolonier opnåede efter 
Anden Verdenskrig politisk selvstændighed, men 
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Protestmarcherne 
mod atomvåben i 
første halvdel af 
1960’erne kom til at 
danne skole for den 
senere miljøbevægelse, 
som fra begyndelsen 
distancerede sig fra 
Danmarks Natur-
fredningsforenings 
pænhed. Men også 
indholdsmæssigt 
var der i frygten 
for en atomkrigs 
konsekvenser et tæt 
slægtskab mellem 
modstanden mod 
oprustning og 
forurening. Her ses 
den dansk-tyske march 
mellem Haderslev 
og Flensborg i 1963. 
|| Peer Pedersen/
Ritzau Scanpix

samtidig kom de uundgåeligt til at blive økonomisk 
og politisk afhængige af de to supermagter. Det er 
i denne sammenhæng, man skal forstå den ame-
rikanske præsident Harry S. Trumans (1884-1972) 
tiltrædelsestale i 1949, hvor han lovede, at USA ville 
gå i spidsen med ambitiøse udviklingsprogrammer 
for verdens fattige. En verden fuld af potentielle 
forbrugere. 

Samtidig gik det imidlertid langsomt op for fle-
re, at umætteligt forbrug af Jordens ressourcer og 
tankeløs produktion af affaldsstoffer ikke var uden 
problemer. En enkelt bog bliver som regel udpeget 
som den øjenåbner, der for altid henledte opmærk-
somheden på udviklingens skyggesider, nemlig 
havbiologen Rachel Carsons (1907-1964) Det tavse 
forår, der udkom i 1962, og som handlede om konse-
kvenserne af spredning af landbrugets insektgifte 
fra flyvemaskiner. 

Men der var også andre grunde til den internati-
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onale miljøbevægelses voksende styrke i 1960’erne. 
Først og fremmest sprang problemerne ved den 
industrialiserede verdens produktionsmetoder 
stadig mere i øjnene, og samtidig var der økonomisk 
velstand og teknisk viden til at gøre noget. Men 
det var næppe heller uden betydning for mobili-
seringsevnen, at Den Kolde Krig gav befolkningen 
indtryk af, hvor gennemgribende mennesker kunne 
ødelægge miljøet. Der var ikke mindst udbredt frygt 
for skadevirkningerne af radioaktivt nedfald fra de 
prøvesprængninger, der var en uundgåelig del af 
krigsforberedelserne. Den fremtrædende ameri-
kanske miljøhistoriker Donald Worster (1941-) me-
ner ligefrem, at den moderne miljøbevægelse havde 
sin oprindelse i atomprøvecentret Los Alamos og 
bombemålet Hiroshima. 

1960’ernes gryende miljøbevægelse kredsede 
især om forurening, overforbrug af ressourcer og 
truende overbefolkning. For med Den Tredje Ver-
dens økonomiske udvikling fulgte en kraftig befolk-
ningstilvækst. Så kraftig, at den amerikanske biolog 
Paul Ehrlich (1932-) betegnede det som en befolk-
ningsbombe. Hans sortsyn førte imidlertid først og 
fremmest til stærk modvilje mod alt, der blot ligne-
de den argumentation om en voksende befolknings 
negative konsekvenser og behovet for mådehold, 
som den britiske præst Thomas Malthus (1766-1834) 
havde formuleret allerede i 1798. Malthusiansk 
tænkning kunne alt for let retfærdiggøre ny vestlig 
indgriben i Den Tredje Verden.

Da FN i slutningen af 1960’erne begyndte at 
planlægge en konference om miljøproblemer, var 
det derfor indlysende, at den skulle handle om den 
vanskelige kombination af miljø og udvikling. For-
holdet mellem befolkningstal, forbrug og teknologi 
var nemlig helt afgørende for, hvor omfattende mil-
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jøproblemerne ville blive i en verden med en stadig 
større og rigere befolkning.

Kort før Stockholmmødets åbning udkom en 
bog, hvis titel var dens budskab: Grænser for vækst. 
En verden med begrænsede ressourcer kunne ikke 
basere sin fremtid på ubegrænset vækst. Og det 
provokerende opråb satte for alvor gang i en diskus-
sion, som kom til at præge mødet i Stockholm – og 
alle efterfølgende møder. Hvis uendelig økonomisk 
vækst ikke var mulig, hvordan skulle man så sikre 
verdens fattige del i den velstand, som Vesten havde 
opnået, blandt andet takket være kolonialismen? 

Konkrete miljøproblemer havde været diskute-
ret lokalt og med stort engagement, siden industri-
aliseringen tog fart i sidste halvdel af 1800-tallet. Og 
da den socialdemokratiske politiker Jens Otto Krags 
(1914-1978) tredje regering i oktober 1971 fik et mini-
sterium for området, blev det døbt Ministeriet for 
Forureningsbekæmpelse. Forureningen var tidens 
mest iøjnefaldende miljøtrussel. Men forurening 
krævede oftest snævre, teknologiske løsninger. De 
fremvoksende græsrodsbevægelser så derimod i 
højere grad miljø og samfund som en helhed, og 
budskabet fra Grænser for vækst indgik syv år sene-
re centralt i en dansk bog, der i overrumplende grad 
satte gang i en hjemlig debat om alternative sam-
fundsformer: Oprør fra midten. 

Bogen var skrevet af fysikeren Niels I. Meyer 
(1930-), politikeren K. Helveg Petersen (1909-1997) 
og filosoffen Villy Sørensen (1929-2001). De konsta-
terede om drivhuseffekten, at 

”Den mest fundamentale grænse er den klimatiske: 
selv nogle få graders stigning af den gennemsnitlige 
overfladetemperatur kan få uoverskuelige konse-
kvenser […] Vi ved derimod ikke, hvornår disse virk-
ninger vil kunne mærkes”. 
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For første gang i dansk sammenhæng blev klimafor-
andringer en del af en bredere samfundsdebat.

Internationalt havde udviklingen været under-
vejs i et stykke tid. I 1970 kunne Keeling dokumen-
tere, at atmosfærens indhold af CO2 siden målinger-
nes start i 1958 var steget beskedent fra 313 til 319 
milliontedele (ppm). Om det ville få nogen som helst 
indflydelse på klodens klima, var stadig uvist. Men 
militære planlæggere tog ingen chancer, og samme 
år begyndte det amerikanske luftvåbens tænketank, 
The Rand Corporation, forskningsprogrammet Kli-
madynamik for Miljømæssig Sikkerhed. 

Den amerikanske regering reagerede første gang 
for alvor på klimaet som et politisk problem, da ud-
bredt tørke i 1973 resulterede i misvækst over store 
dele af Jorden. Så alvorlig var situationen, at USA så 
sig nødsaget til at sælge hvede til sin hovedfjende, 
Sovjetunionen. Og i 1978 lagde Kongressen grunden 
til et nationalt klimaovervågningsprogram. Stock-
holmkonferencens slutdeklaration indeholdt deri-
mod intet om drivhuseffekten. 

Modeller
Bogen Grænser for vækst var udslag af et urgam-
melt ønske om at kunne se ind i fremtiden. Det 
var den private sammenslutning Romklubben, 
som udgav den. Den var stiftet af den italienske 
antifascist og FIAT-direktør Aurelio Peccei (1908-
1984), og formålet var blandt andet at bidrage til at 
løse verdensomspændende samfundsproblemer. 
Blandt Romklubbens medlemmer fandt man den 
tidligere danske direktør for den vestlige verdens 
økonomiske samarbejdsorganisation, OECD, Thor-
kil Kristensen (1899-1989). En skarpsindig økonom, 
der i 1970 stod bag grundlæggelsen af Instituttet for 
Fremtidsforskning.
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En lang række såkaldt systemteoretiske forskere 
havde siden 1920’erne peget på, at man skal forstå 
problemer i sammenhæng. Kort fortalt mente de, 
at virkeligheden består af indbyrdes forbundne en-
keltdele, som hele tiden udveksler stof, energi og in-
formation. Udvekslingerne kan beskrives ved hjælp 
af matematiske ligninger, og eftersom hele systemet 
hænger sammen, skal der rigtig mange ligninger 
til for at forstå en enkelt forandring. Det var først 
med udviklingen af kraftige computere efter Anden 
Verdenskrig, at det i praksis blev muligt at bruge 
systemteori og modellering inden for natur- og sam-
fundsvidenskaberne. 

Grænser for vækst var baseret på en computer-
model, et hold unge forskere ved Massachusetts 
Institute of Technology havde udviklet. De kaldte 
modellen for World3, og de fodrede den fx med 
oplysninger om forbruget af råstoffer og energi, 
CO2-udledning og befolkningernes fødselsrate. Det 
gjorde den selvfølgelig ikke i stand til at forudsige 
fremtiden. Men ved at ændre værdierne, som de 
unge forskere tastede ind, kunne modellen frem-
lægge scenarier for, hvordan verden ville komme til 
at se ud, hvis både befolkning og forbrug voksede. 

Gruppen havde imidlertid svært ved at fremskaf-
fe relevante data, og meget byggede på kvalificerede 
gæt. En opfølgning 30 år senere viste dog med forfat-
ternes egne ord, at modellen ikke var ”fuldkommen 
absurd; dens antagelser og vore konklusioner for-
tjener stadig overvejelse i dag”. Modelbyggerne var 
imidlertid i 1972 ikke i stand til at afgøre, hvor store 
klimaændringer fortsat CO2-udledning ville føre til. 

Bjerknes og Bergenskolen havde fortrinsvis 
arbejdet med grafiske modeller. De krævede ikke 
mange matematiske beregninger, men forudsigel-
serne var til gengæld også ret simple. I modsætning 
hertil valgte den britiske matematiker Lewis Fry 
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Richardson (1881-1953) at gå analytisk til værks. Han 
regnede sig frem til konsekvenserne af ændringer 
i atmosfærens fysiske system ved hjælp af kompli-
cerede differentialligninger. Problemet var bare, at 
næsten uanset hvor mange skarpe hjerner der blev 
sat til at regne med tabeller, regnestokke og blyan-
ter, tog udarbejdelsen af forudsigelser betydeligt 
længere tid, end resultatet rakte. Det var først med 
efterkrigstidens computerteknologi, at det blev 
muligt at realisere Richardsons visioner. 

I 1950 tog det verdens første elektroniske regne-
maskine ENIAC 24 timer at beregne en døgnudsigt. 
Men allerede fire år senere kunne Norge og Sverige 
som de første lande i verden rutinemæssigt udsen-
de numerisk beregnede vejrudsigter. Og som følge 
af et intensiveret internationalt samarbejde, fx op-
rettelsen af FN’s World Meteorological Organisation 
(WMO) i 1947, kunne også danske meteorologer i 
stigende grad nyde godt af mere sikre vejrdata. Fra 
1963 følte DMI sig på tilstrækkeligt sikker grund til 
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Kvindelige operatører 
arbejder med verdens 
første elektroniske 
computer: Electronic 
Numerical Integrator 
And Computer (ENIAC). 
Den blev udviklet 
af den amerikanske 
hær under Anden 
Verdenskrig, var 
færdig i 1946 og bestod 
af 18.000 forbundne 
radiorør. På ENIAC 
beregnede man de 
første matematiske 
vejrudsigter. Det tog 
bare så lang tid, at de 
reelt var ubrugelige. 
|| NARA/Science 
Source/Ritzau Scanpix

at udsende vejrudsigter to døgn frem i tiden. Insti-
tuttet fik til gengæld ikke sin første computer (fra 
det danske firma Regnecentralen) før i 1970.

I 1975 grundlagde 18 europæiske lande i Stor-
britannien et European Centre for Medium Range 
 Weather Forecasts, der som verdens første anvend-
te en Atmosphere-Ocean General Circulation Model 
(GCM) i det regionale prognosearbejde. I modelle-
ringens barndom var der udviklet temmelig primi-
tive modeltyper, men med tiden samlede interessen 
sig især om tredimensionelle modeller af denne 
type. Centret fik danskeren Aksel C. Wiin Nielsen 
(1924-2010) som sin første direktør. 

Som det var tilfældet med computermodeller til 
regionale vejrudsigter, var mængden af regnekraft 
en flaskehals for udviklingen af systemteoretiske 
klimamodeller. De skulle indeholde nogle af de sam-
me elementer som vejrmodellerne, men skalaen 
– både i tid og rum – var langt større. Med compu-
termodellerne gik klimatologien fra beskrivelse til 
simulering: Hvad nu hvis …? Og modellerne inklu-
derede med tiden stadig flere elementer. I 1970’erne 
inddrog GCM-modeller fx udelukkende sol, nedbør 
og CO2-udslip, mens modeller i dag også forholder 
sig til Jordens overfladestruktur, forekomst af is, 
havenes vandbevægelser, vulkansk aktivitet, kul-
stofcyklus, luftbårne partikler, generel kemi og 
vegetationsforhold. Måledata fra jordstationer og 
satellitter bliver nu regnet igennem af modeller i 
det øjeblik, de indsamles, så i virkeligheden er der 
ingen klimadata uafhængigt af modellerne. Al viden 
om klimaet har vi fra modeller.

Selv om klimaets udforskning og indsamling af 
store datamængder var uløseligt vævet sammen 
med Den Kolde Krigs videnskabelige oprustning, 
var klimaforskningen international på andre måder. 
Den sovjetiske meteorolog Mikhail Budyko (1920-
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2001) var en af de første, der i 1970’erne på grundlag 
af modelstudier forsøgte at fremskrive klimaudvik-
lingen ud fra fx Keelings målinger. Han skønnede, 
at den globale gennemsnitstemperatur fra 1970 og 
frem til årtusindskiftet ville stige med 0,6 oC – og det 
var præcis, hvad den gjorde. 

På et møde i juli måned 1970 på Massachusetts 
Institute of Technology konstaterede en arbejds-
gruppe, at selv om sandsynligheden for direkte kli-
maforandringer i det 20. århundrede nok var lille, 
kunne drivhuseffektens langsigtede konsekvenser 
være alvorlige. Året efter mødtes andre forskere 
ved Stockholm til en konference, der hed Utilsigtet 
Klimaforandring. At det ikke længere, som ti år 
forinden i Rom, drejede sig om klimaforandringer 
i almindelighed, men om menneskeskabte klima-
forandringer, var udtryk for en afgørende udvikling 
blandt en del forskere. 

Klimaet kom til gengæld først for alvor på dags-
ordenen hos etablerede miljøbevægelser som NOAH 
og Greenpeace i løbet af 1980’erne. Og den øgede 
opmærksomhed kom efterhånden også så småt til 
udtryk i danske skolebøger. Mens en geografibog for 
gymnasiet fra 1958 ikke nævnte, at klimaet kunne 
påvirkes af menneskelig aktivitet, fortalte forfatter-
ne (fra kredsen omkring det socialistiske tidsskrift 
Naturkampen) i bogen Om økologi fra 1976 åbent om 
drivhuseffekten. De medgav, at den videnskabelige 
diskussion nok kunne forekomme fantastisk, men 
konkluderede ikke desto mindre, at mennesket 
kunne være i gang med at påvirke klodens klima 
afgørende. Og en gymnasielærebog fra 1982 gav også 
en udførlig redegørelse for drivhuseffekten, idet 
den ved gengivelse af Keeling-kurven oplyste, at 

”fortsætter denne udvikling til år 2000, er der for-
skere, der mener, at Jordens gennemsnitstempera-
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tur alene p.gr.a. denne virkning vil være øget med  
1 grad i løbet af dette århundrede”. 

I 1985 mødtes en gruppe klimatologer i den østrig-
ske by Villach. Formålet var at drøfte, hvordan 
verdenssamfundet skulle forholde sig ved udsig-
terne til omfattende klimaforandringer. Der var 
ingen danske deltagere. Efter en uges drøftelser 
konkluderede de, at en vis opvarmning af klimaet 
var uundgåelig på grund af historiske udlednin-
ger af drivhusgasser, men at politisk regulering af 
energibesparelser og brug af fossile brændstoffer 
kunne få afgørende betydning for klimaudviklingen. 
Villachkonferencen foreslog, at internationale be-
slutningstagere skulle have adgang til den nyeste og 
mest sikre viden på klimaområdet. Samtidig anbe-
falede de en international klimakonvention. 

Midt under konferencen så den første samlede, 
videnskabelige vurdering af klimaforandringerne 
dagens lys. Den var blevet til inden for rammerne af 
Scientific Committee on Problems of the Environ-
ment (SCOPE), som var et resultat af Stockholmtop-
mødet i 1972. Forskerne havde arbejdet tæt sammen 
med det lidt ejendommelige International Institute 
for Applied Systems Analysis (IIASA) syd for Wien. 
Instituttet ønskede, at forskere fra Øst og Vest arbej-
dede sammen om at udnytte systemteoriens mulig-
heder i praksis. Og den øgede forskningsintensitet 
førte i 1980’erne til flere modelbaserede bud på, 
hvad fx en fordobling af atmosfærens CO2-indhold 
ville betyde for Jordens klima. Nogle modeller for-
udså en gennemsnitlig, global temperaturstigning 
på 1-3 °C, SCOPE forudså 1,5-5,5, og mødedeltagerne 
i Villach endte med et skøn på 1,5-4,5. Usikkerheden 
var altså fortsat betydelig. 
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Politisk klima
Efterhånden begyndte også politikere at se klima-
forandringerne som et samfundsproblem. Det blev 
ikke mindst tydeligt, da repræsentanter for 154 lan-
de ved en stor FN-konference om miljø og udvikling 
i Rio de Janeiro i Brasilien i sommeren 1992 under-
tegnede en international Klimakonvention. Mange 
deltagere var stadig i tvivl om forandringernes år-
sager. Men som den danske repræsentant, miljømi-
nister Per Stig Møller (1942-), kort efter skrev: 

”Uagtet man ikke kan bevise, at klimaændringerne i 
dag adskiller sig fra de tidligere kendte og naturlige, 
påvirker vi for tiden atmosfæren så kraftigt, at vi 
ikke kan udelukke vores medvirken”. 

Man lod tvivlen komme fremtiden til gode.
Konventionen var temmelig vag, og den fik mest 

af alt betydning for det senere arbejde. På møder, 
Conferences of the Parties (COP), skulle medlems-
staterne arbejde for en ”stabilisering af drivhus-
gaskoncentrationen i atmosfæren på et niveau, 
som vil forhindre farlig menneskelig indgriben i 
klimasystemet”. Niveauet skulle nås tidsnok til, at 
verdens økosystemer naturligt kunne tilpasse sig 
forandringerne, uden at fødevareproduktion og 
fortsat økonomisk vækst blev truet. Konkret var 
målsætningen, at alle industrilande inden år 2000 
skulle bringe udledningerne ned på 1990-niveau. 

At lige præcis det år blev valgt, var imidlertid et 
problem for Danmark. I 1990 havde danske kraft-
værker nemlig ligget stille en del af året for i stedet 
at importere billig overskudsstrøm fra norske vand-
kraftværker. Årets udledninger af drivhusgasser 
svarede til kun omkring 69 millioner tons CO2, hvor 
det mere normale niveau året efter lå på ca. 80. 

Det var ikke ganske indlysende, hvem der skulle 
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løse de globale klimaproblemer. Efter sprængnin-
gen af de første atombomber i 1945 havde blandt 
andre fremtrædende videnskabsmænd som Albert 
Einstein (1879-1955) og Niels Bohr (1885-1962) argu-
menteret for en egentlig verdensregering, der skulle 
forhindre fremtidige krige. I stedet fik vi FN, der 
aldrig er stærkere, end stormagterne og flertallet 
tillader. Men FN måtte nu engang få en central rolle 
i spørgsmålet om globale problemer. Riokonferen-
cens fokus på klimaspørgsmålet kom derfor til at 
indgå i FN’s generelle arbejde for solidarisk global 
udvikling.

En FN-kommission med Norges statsminister 
Gro Harlem Brundtland (1939-) som formand ba-
lancerede på en knivsæg, da den i 1987 fremlagde 
en plan for, hvordan en sådan udvikling skulle være 
mulig. På den ene side skulle den anvise løsninger 
på miljøproblemer, som især skyldtes den industri-
aliserede, rige del af verden, mens den på den anden 
skulle fremme økonomisk udvikling af verdens 
fattige samfund. Brundtland-kommissionen opfor-
drede til en ”bæredygtig udvikling”, der forudsatte 
solidaritet på to planer. Uanset hvor på kloden folk 
boede, skulle alle have de samme muligheder. Men 
de geografiske udligninger skulle ske på en måde, så 
det ikke gik ud over fremtiden. Solidariteten skulle 
være mellem nationer, men også mellem generati-
oner. Klimaforandringer var blandt de sandsynlige 
miljøproblemer, som kommissionen nævnte i sin 
rapport Vor fælles fremtid. Den henviste til Villach-
mødets forudsigelser om temperaturstigninger på 
mellem 1,5 og 4 °C , og den opfordrede til at handle, 
selv om 

”der er ingen mulighed for at bevise, at dette virkelig 
vil ske, før det faktisk sker. Det afgørende spørgs-
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Israelske tanks gik 
i oktober 1973 til 
modangreb i Golan-
højderne under den 
krig, der begyndte 
med et egyptisk-syrisk 
overraskelsesangreb 
på den jødiske 
helligdag Yom Kippur. 
I forbindelse med 
krigen ønskede den 
arabisk dominerede 
sammenslutning af 
olieproducenter at 
ramme Israels allierede 
i Vesten ved at presse 
olieprisen i vejret, 
og det var indirekte 
den beslutning, der 
førte til omlægning 
af Danmarks 
energipolitik. 
|| David Rubinger/
Ritzau Scanpix

mål er: Hvor stor sikkerhed behøver regeringer, før 
de enes om at handle?” 

Dette forsigtighedsprincip tog Riokonferencen si-
den til sig. Det kan være nødvendigt at handle, selv 
om man ikke kan gennemskue et problem til bunds. 

Riomødets dagsordenspunkt ”beskyttelse 
af atmosfæren” var den konkrete anledning til 
Klimakonventionen. Men et andet problem end 
drivhuseffekten trængte sig snart endnu mere på. 
Siden begyndelsen af 1970’erne havde forskere fulgt 
udviklingen i det lag af gasarten ozon (O3) ca. 30 
kilometer oppe i atmosfæren, som beskytter Jor-
dens levende organismer mod skadelig ultraviolet 
stråling. I 1982 kom der klare beviser for, at der var 
ved at gå hul på det, og den væsentligste årsag var 
udslip af en række klorforbindelser (CFC-gasser), 
der fx blev brugt som drivmidler i spraydåser og 
kølemiddel i køleskabe. 

Mødet i Villach i 1985 havde behandlet ozonhul-
let og drivhusgasserne på lige fod, og de to fæno-
mener optrådte længe side om side i den offentlige 
debat. Således også da den danske afdeling af 
Green peace advarede om, at 

”selv om det er hele Jordens klima, det står på spil, 
magter politikerne tilsyneladende ikke at tilbyde 
andre løsninger end en lille udsættelse af katastro-
fen”. 

Udsættelsen bestod i den internationale aftale om 
ozonhullet, som FN’s medlemmer i 1987 indgik i den 
canadiske by Montreal. Den lagde op til en verdens-
omspændende udfasning af CFC-gasserne, og de 
skulle erstattes af andre, mindre skadelige kemiske 
forbindelser. 

Da verdens politikere mødtes i Rio, var det såle-
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des med positive erfaringer fra Montreal i bagagen. 
Ozonkonventionen var et enestående eksempel 
på løsning af et globalt miljøproblem gennem en 
fælles, politisk beslutning. Sammenholdt med driv-
huseffekten var ozonhullet imidlertid et simpelt 
og isoleret problem. Drivhuseffekten som følge af 
forbrænding af fossile brændsler greb omvendt 
ind i alle dele af samfundslivet. Det var udbredt 
og kompliceret, og indtil begyndelsen af 1990’erne 
handlede international klimapolitik da også mest 
om overhovedet at definere problemet. 

Sommeren 1988 var i USA så usædvanligt varm 
og tør, at den blandt ældre amerikanere ledte tan-
kerne tilbage til 1930’ernes udtørrede og forarmede 
Midtvesten, der kendes fra John Steinbecks (1902-
1968) romaner. Og netop denne sommer dannede 
FN på et møde i Genève, hvor Danmark deltog som 
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et af kun 28 lande, International Panel on Climate 
Change (IPCC). Det skulle levere videnskabelige 
vurderinger og anbefalinger til medlemsstaternes 
politikere. Panelet skulle ikke selv forske, men ind-
samle og vurdere forskningsresultater.

IPCC udsendte i 1990 sin første rapport, der blev 
Klimakonventionens grundlag. Den overtog i store 
træk Villachmødets konklusioner om den globale 
temperaturudvikling, og man gjorde gældende, at 
forandringerne med stor sandsynlighed var men-
neskeskabte. I årene efter opstod der et tæt parløb 
mellem IPCC’s udsendelse af nye rapporter med 5-6 
års mellemrum og COP’s årlige politiske møder. 

Der var ved indgangen til 1990’erne sket store 
omvæltninger med Danmarks energiforsyning si-
den Stockholmmødet. Som følge af Yom Kippur-kri-
gen – med Egypten og Syrien på den ene side, Israel 
på den anden – i efteråret 1973 skar en række arabi-
ske lande ned på produktion og salg af olie. Krisen 
ramte den vestlige verden og Danmark hårdt. I før-
ste omgang førte energimanglen til slukkede lysre-
klamer, forbud mod bilkørsel og kolde bygninger. 
Men på lidt længere sigt blev den startskuddet til 
det, der med god grund kan kaldes et dansk energi-
mirakel. Handelsministeriet formulerede i 1976 en 
energiplan, som tørt konstaterede, at 

”vi reelt starter ved et 0-punkt […] og en dansk ener-
gipolitik må derfor kræve omfattende og kostbare 
foranstaltninger med sigte på at opnå større sikker-
hed i vor energiforsyning”. 

Planen lagde op til at indføre vedvarende energi, og 
man skulle gå fra olie til kul, udvinde egen olie og 
gas, bruge kraftværkernes spildvarme og decentra-
lisere elproduktionen. Samtidig skulle man spare 
på energien og fx isolere bygninger bedre og bruge 
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lyskilder, der brugte mindre energi. Endelig var 
der så småt kommet gang i den udvinding af olie og 
naturgas i den danske del af Nordsøen, som ca. 20 år 
senere skabte dansk selvforsyning. 

På nationalt niveau var det energipolitikken, 
som definerede tidlig dansk klimapolitik. Udled-
ningen af drivhusgasser var endnu ikke en del af 
politikernes bevidsthed. Men eftersom den nye plan 
skulle reducere energiforbruget i almindelighed, 
trak meget i den rigtige klimaretning. Blot ikke den 
øgede satsning på kulfyring i kraftværkerne, som 
alene udsprang af ønsket om politisk uafhængighed 
af de mellemøstlige oliestater. Så hvor Danmark i 
1972 kun importerede ca. 3,8 millioner tons kul og 
koks, var tallet 20 år senere steget til 12,1. Danmark 
var i 1995 det land i verden, som udledte fjerdemest 
CO2 pr. indbygger. 

Der var et oplagt alternativ til den svovlforure-
nende og klimabelastende kulafhængighed, nemlig 
atomkraft. Efter at det under Anden Verdenskrig 
var lykkedes vestlige forskere at sætte ufattelige 
energiladninger fri ved at spalte atomer, var det 
oplagt også at udnytte den nyvundne kunnen til civil 
energiproduktion. I løbet af 1950’erne udviklede 
teknikere i både Øst- og Vesteuropa derfor forskel-
lige former for atomkraftværker. Det første kom i 
kommerciel drift i 1956 og lå i Sellafield i Nordeng-
land, og allerede året efter tog Risø uden for Roskil-
de en reaktor i brug til forskningsformål. Men det 
blev ved det. I den offentlige debat blev atomkraft og 
atomkrig uundgåeligt kædet sammen, og den folke-
lige modstand mod den effektive men farlige ener-
gikilde var stærk og vedholdende. Så vedholdende, 
at danske politikere efter mange års intens debat i 
1985 valgte at skrotte planen om et dansk værk på 
Gyllingnæs i Østjylland. 

De første udtalte politiske mål om reduktion af 
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de danske CO2-udledninger kom med den konser-
vativt ledede regerings Handlingsplan for Miljø og 
Udvikling i 1988. Planen var en direkte opfølgning 
på Brundtlandkommissionens rapport fra det fore-
gående år. Den sigtede mod at reducere energisek-
torens CO2-udledninger med 20 % inden 2005. Og i 
foråret 1990 så planen Energi 2000 dagens lys med 
energibesparelser, effektivisering, beskatning og 
overgang til vedvarende energi. Men lovgivningen 
bag den ambitiøse plan gennemførtes uden om 
regeringen og mødte modstand i den traditionelle 
energibranche. I sin indberetning til FN forud for 
Riotopmødet i 1992 kunne Danmark ikke desto min-
dre med henvisning til IPCC’s første rapport bryste 
sig af, at landet ”for sit vedkommende [er] gået vide-
re endnu ved at stile mod en 20 pct. reduktion i år 
2005”. Og da 2005 oprandt, var reduktionen faktisk 
på 19 %.

Klimaøkonomi
Al tidlig klimapolitik, fra FN over EU (Den Europæ-
iske Union) til Folketinget, rettede sig mod natio-
nalstater. Målene gjaldt Danmark. Men både klima-
forandringernes årsager og virkninger var globale, 
så hvad nu, hvis en anden og lige så global faktor 
kunne løse problemerne? Hvis man i stedet for at 
skulle træffe besværlige politiske beslutninger i 
svage internationale institutioner kunne overlade 
reduktionen af drivhusgasudledningerne til ver-
densmarkedet. 

Den 11. december 1997 indgik FN’s medlemslan-
de ved det tredje COP-møde i den japanske by Kyoto 
en bindende aftale, som skulle styrke kampen mod 
drivhuseffekten. Danmark underskrev aftalen i 
april måned året efter, og den trådte i kraft den 16. 
februar 2005. Men selv om det var en politisk aftale, 
var tankegangen helt igennem økonomisk. For at 



53 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

forstå Kyotoprotokollen må vi gå tilbage til et helt 
andet møde, som havde fundet sted 50 år tidligere 
på det schweiziske luksushotel Mont Pelerin ikke 
langt fra Lausanne. 

Her mødtes en række borgerlige samfundsde-
battører, blandt andre Friedrich Hayek (1899-1992), 
Karl Popper (1902-1994) og Milton Friedman (1912-
2006), der alle var stærke modstandere af den ud-
vikling, som efter verdenskrigen prægede mange 
vestlige lande. Overalt var der stigende tilslutning 
til den britiske økonom John Maynard Keynes’ 
(1883-1946) ideer om, at staten gennem skatteop-
krævning og offentligt forbrug skulle stabilisere 
samfundsøkonomien for at undgå arbejdsløsheds-
katastrofer som den, der var fulgt efter det store 
børskrak på Wall Street i New York i 1929. Politisk 
regulering kom derfor i højere grad til at bestemme 
den økonomiske udvikling. Ifølge kredsen fra Mont 
Pelerin, som også kom til at omfatte den danske 
direktør for Erhvervenes Udviklingsråd, Christian 
Gandil (1907-1999), skulle samfundsøkonomien i 
stedet regulere sig selv. 

Den økonomiske liberalisme var længe en tem-
melig ubetydelig opposition til den dominerende 
keynesianske politik – i Danmark og hele den vest-
lige verden. Men efter den økonomiske krise i 1973, 
som skyldtes oliemangel, og igen under den iranske 
befolknings opgør med shahen i 1979 vendte vinden. 
I 1978 kom Deng Xiaoping (1904-1997) til magten i 
det på papiret kommunistiske Kina, hvor han tog 
de første skridt i retning af markedsøkonomi. Året 
efter overtog den konservative Margaret Thatcher 
(1925-2013) premierministerposten i Storbritanni-
en. Og i 1980 blev republikaneren Ronald Reagan 
(1911-2004) USA’s 40. præsident. Som sin nærmeste 
økonomiske rådgiver valgte han Milton Friedman, 
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der var kendt for at mene, at kun en krise skaber 
virkelig forandring.

I manges øjne havde 1970’erne været alt for 
venstreorienterede. Nu, i 1980’erne, skulle der ryd-
des op. Fagforeninger blev bekæmpet, toldmure 
nedbrudt, og frihandel blev det mantra, som skulle 
bringe den fattige verden økonomisk udvikling. 
Samtidig underkastedes den offentlige sektor – især 
i Europa – styringsformer hentet fra erhvervslivet, 
senere kendt som New Public Management. Kon-
kurrenceudsættelse, privatisering, kontraktstyring 
og en vidtstrakt evalueringskultur erstattede den 
klassiske bureaukratiske stat, og det offentliges 
ydelser fik så vidt muligt karakter af varer på et 
marked med frit valg for borgerne. Konkurrencesta-
ten fortrængte velfærdsstaten.

I dansk sammenhæng var det dog først i sidste 
del af den konservative Poul Schlüters (1929-) tid 
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som regeringsleder omkring 1990, at markedsøko-
nomisk tænkning kom til at dominere. Den radikale 
miljøminister Lone Dybkjær (1940-) førte den i 1988 
ind i miljøpolitikken med debatoplægget ”Enkelt og 
effektivt”, som lagde op til generel afregulering, re-
duktion af klagemuligheder og handel med forure-
ningstilladelser. Og i præcis samme retning pegede 
Kyotoaftalen i 1997. 

Aftalen inddelte verdens lande i de økonomisk 
udviklede, som havde forårsaget drivhuseffekten, og 
udviklingslandene, der også havde ret til økonomisk 
udvikling. Og den rettede derfor sin regulering mod 
de rige lande. Store udledere som Kina og Indien 
undslog sig for bindende begrænsninger med hen-
visning til deres status som ulande. Det fik senere 
USA under præsident George W. Bushs (1946-) ledel-
se til at bakke ud af aftalen. 

Danmarks deltagelse i Kyotoprocessen fandt 
sted gennem EU. Ved udarbejdelsen af et overord-
net klimaprogram formulerede unionen det i 2000 
som sit langsigtede mål i 2050 at have reduceret 
udledningen af drivhusgasser med 80-95 % i forhold 
til 1990. Det væsentligste middel til at opnå målet 
var et indviklet system for handel med CO2-kvoter: 
Emissions Trading System (ETS). EU tildelte virk-
somheder med stor udledning af drivhusgas kvoter, 
som de så enten måtte holde sig inden for eller udvi-
de ved at købe ekstra fra andre. 

Imidlertid uddelte myndighederne så mange 
kvoter, at systemet aldrig kom til at fungere. Den 
reduktion på ca. 22 %, som faktisk er sket i hele EU 
(2015) i forhold til 1990, må altså siges at være sket 
på trods – snarere end på grund – af kvotesystemet. 
I 2012 kunne man konstatere, at hvis ikke midlerne 
til at nå EU’s målsætning for 2050 blev ændret, ville 
man ikke nå op på 80 procents reduktion af 1990-ni-
veauet, men kun på ca. det halve. En række sekto-



56 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

rer, især inden for landbrug, boliger og transport, 
skulle ifølge Kyotoprotokollen reguleres med fælles 
standarder gennem national lovgivning. 

Den neoliberale tankegang bag modellen var, 
at markedet kunne løse alle problemer. Men selv 
blandt liberale økonomer har det altid været aner-
kendt, at markedet har fejl. Det er fx en ’markeds-
fejl’, at omkostningerne ved forurening eller ned-
slidning af arbejdskraft ikke nødvendigvis rammer 
dem, der tjener pengene. Man kan med ordene fra 
det britiske regerings rapport om klimaforandrin-
gernes økonomiske følger fra 2006, den såkaldte 
Stern Review, betragte de aktuelle klimaproblemer 
som ”den største og mest vidtrækkende markedsfejl 
nogensinde”. 

Der er udviklet en særlig miljøøkonomi, som 
søger at bringe faktorer (fx klima), der står uden for 
markedet, ind på det gennem tilskud, afgifter eller 
kvoter – som i ETS-systemet. Og når så først miljøet 
på mere eller mindre kunstig vis – fx ved at spørge 
folk, hvad de vil betale for biologisk mangfoldighed 
eller stilhed – har fået tildelt en økonomisk værdi, 
kan man afveje omkostninger og nytte. 

Det gjorde den fremtrædende amerikanske 
økonom William Nordhaus (1941-), da han i 1991 
anbefalede den amerikanske regering kun at bruge 
stærkt begrænsede ressourcer på at imødegå klima-
forandringer. En temperaturstigning på 3 °C ville 
nemlig kun påvirke det amerikanske bruttonatio-
nalprodukt negativt med sølle 0,25 %. Og desuden 
ville manipulation af klimaet (geoengineering) være 
langt mere omkostningseffektivt end reducerede 
udledninger. Økonomisk sammenligning af renta-
biliteten ved nutidige og fremtidige investeringer 
afhænger imidlertid helt og holdent af, hvilken dis-
konteringsrente man har valgt. Og den vælges ofte 
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sådan, at omkostningerne ved udskydelse af miljø-
løsninger til fremtiden bliver skønnet alt for lavt. 

Miljøøkonomiens fokus på et enkelt problem 
tilslører let de tætte sammenhænge, som der er 
mellem klimaudvikling, fødevareproduktion og 
velstand. Men ønsket om økonomisk prioritering er 
udbredt og forståeligt. Jyllands-Posten opfordrede 
således i 2005 på lederplads til at give andre proble-
mer såsom sult, sygdom og sikring af rent drikke-
vand større opmærksomhed end klimaet. 

Man kan imidlertid diskutere, om manges villig-
hed til at betale for noget i sig selv gør det politisk 
ønskeligt. Altså om det er en god idé at individuali-
sere politiske beslutninger ved hjælp af markedet. 
Mange har kritiseret Kyotoprotokollen moralsk for, 
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at rige lande kan betale sig fra deres forpligtelser til 
at nedbringe drivhusgasudledningen ved at bidrage 
til projekter i Den Tredje Verden. For selv om det 
i bedste fald kan bidrage til økonomisk udvikling 
lokalt, ligger der et element af ’klimakolonialisme’ i 
at lade ulande gennemføre skovrejsningsprojekter 
for vestlige landes penge. Så vi fortsat kan udlede. 

Selv om Kyotomodellen snart viste sig util-
strækkelig, reagerede den globale økonomi på den 
voksende erkendelse af klimaproblemernes om-
fang. Genforsikringsselskabet Swiss Re advarede 
allerede i 1990’erne sine kunder om, at de kunne 
få erstatningssager på halsen, hvis de ikke sørgede 
for at reducere deres udledninger af drivhusgasser. 
Markedet reagerer altså på virkeligheden, men ikke 
nødvendigvis ved at reducere udledningen af driv-
husgasser. De globale økonomiske tab som følge af 
vejrkatastrofer er således steget eksponentielt de 
seneste 50 år.

Tilbage står spørgsmålet, om klimakrisen kan 
løses inden for rammerne af den kapitalisme, der 
siden Sovjetunionens sammenbrud i 1991 har været 
global, eller om der skal andet til. Under og umid-
delbart efter Den Kolde Krig var spørgsmålet me-
ningsløst, for markedsøkonomi og frihandel var den 
eneste tænkelige vej fremad. Men uden at der nød-
vendigvis er en entydig sammenhæng, er det tanke-
vækkende, at finanskrisen i 2008 synes at have ført 
til fornyet fokus på klimaforandringerne. Måske 
fordi krisen for første gang i lang tid gav mulighed 
for at diskutere selv grundlæggende økonomiske 
antagelser fordomsfrit. Blandt andre den britiske 
sociolog Anthony Giddens (1938-) anså den ikke kun 
for et udslag af verdensøkonomiens uundgåelige op- 
og nedture, men for selve den neoliberale afregule-
rings sammenbrud.
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Videnskabelige kontroverser
Uenighed, kritik og diskussion er videnskabens væ-
sen. Det er skarpt formulerede, vanebrydende tan-
ker, der bringer erkendelsen fremad. Ikke sjældent 
er det derfor også opgør med etablerede kendsger-
ninger, der skaffer faste stillinger og eftertragtede 
forskningsbevillinger. Og klimaforandringerne har 
været genstand for heftig faglig debat. 

De største meningsforskelle fandtes, mens de 
videnskabelige resultater var sporadiske, og usik-
kerheden tilsvarende stor. Fx var der blandt føren-
de forskere længe rådvildhed om, hvorvidt global 
opvarmning eller en ny istid var mest sandsynlig. 
Iskerneforskeren Willi Dansgaard understregede så 
sent som i 1993 i Politiken, at den aktuelle opvarm-
ning kunne være et forvarsel om en kommende 
istid. 

På samme måde var der længe usikkerhed om 
fortidens klima. For det kan i sagens natur ikke må-
les, men må beskrives på grundlag af indirekte data 
som årringe i træ eller luftbobler i is. Men hvordan 
gør man forskellige indikationer sammenlignelige 
med aktuelle måledata? Der har således udspillet 
sig lange diskussioner om den såkaldte middelal-
derlige varmeperiode, som gik forud for Den Lille 
Istid. Hvor udbredt var den? Og var den virkelig 
lige så varm som det 20. århundrede? Den danske 
politolog Bjørn Lomborg (1965-) har endog spøgende 
peget på, at så galt ville en smule mere varme måske 
heller ikke være. Ingen har jo beskrevet middelalde-
rens varme, hvor selv vinproduktion nåede til Dan-
mark, i negative vendinger. 

Grundlæggende indsigelser mod IPCC’s rappor-
ter gjaldt anvendelsen af matematisk modellering, 
som mange forskere ikke anså for rigtig videnskab. 
Det allerførste forsøg på en computermodel af det 
globale klima blev udviklet ved US Weather Bureau 
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i 1970’erne, og den forudsagde en gennemsnitlig 
temperaturstigning ved jordoverfladen på 2,4 °C ved 
en fordobling af atmosfærens CO2-indhold. Et par 
år senere anslog mere avancerede modeller den til 
mellem 3,5 og 3,9 °C, og de tilbagevendende COP’er 
vedtog en målsætning om en stigning på maksimalt 
2 °C. Men kan man overhovedet forudsige, hvordan 
så komplekse systemer som det globale klima rea-
gerer?

Havde det så bare kun handlet om det fysiske 
miljø! Men samfundet er jo en integreret del af 
problemet, og menneskelig adfærd er uforudsige-
lig. En tidligere amerikansk nationalbankdirektør 
konstaterede i 2009 i forbindelse med finanskrisen, 
at ”ingen matematisk model kan med præcision 
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forudsige menneskeligt hysteri i forbindelse med 
finansiel panik”. 

Hvad så med klimapanik? Energi, miljø, klima-
forandringer, fødevaresikkerhed og finansiel sik-
kerhed kan ikke forstås isoleret. De er systemiske 
problemer, som hænger uløseligt sammen. Men 
med stigende kompleksitet øges risikoen for kaos og 
uforudsigelighed. 

Modeller opererer med sandsynligheder. Ikke 
med sikkerhed. Og de vigtigste antagelser findes i, 
hvad der ikke indgår i ligningerne, og hvilke forhold 
der ikke er dokumentation for. Med andre ord det 
udeladte. Danskeren Aksel C. Wiin Nielsen kriti-
serede modellernes evne til at forudsige, og han 
vidste, hvad han talte om. Så tidligt som i 1955 var 
han blevet en del af det norsk-svenske team, der 
udarbejdede vejrudsigter. Fire år senere flyttede 
han til USA, hvor han blev ansat på National Center 
for Atmospheric Research, og i 1974 blev han leder 
af European Centre for Medium Range Weather 
Forecasts. Siden var han i en årrække generaldirek-
tør for World Meteorological Organization. 

Han havde altså fulgt udviklingen af vejrmo-
dellering tæt, og i 1987 konstaterede han, at ”der 
er endnu lang vej, før klimaproblemerne kan be-
handles kvantitativt på samme numeriske måde 
som f.eks. atmosfæriske forudsigelser”. Det vakte 
ikke desto mindre opsigt, da han som pensionist ni 
år senere i ugebladet Ingeniøren hævdede, at ingen 
kunne vide, hvordan klimaudviklingen ville blive, og 
at mange klimaforskere blot nød godt af bekymrin-
gerne, fordi de kastede forskningsbevillinger af sig. 

Videnskabernes Selskab arrangerede i 1991 et 
møde med temaet Jordklodens klima i fortid og frem-
tid. Geologen Henning Sørensen (1926-2013) indled-
te med at fremhæve, 
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”hvordan offentligheden snart bliver skræmt ved 
forudsigelser om drivhuseffektens kommende kata-
strofale virkninger, snart får at vide, at vi kan vente 
en ny istid. Man må gøre sig klart, at Jorden bl.a. på 
grund af astronomiske forhold altid har været udsat 
for klimasvingninger, og spørgsmålet er, hvor stor 
betydning det, vi mennesker foretager os, har i for-
hold til, hvad naturen selv er årsag til”. 

Altså et klart udtryk for den skepsis, som ganske 
mange forskere gav udtryk for, når talen faldt på 
menneskets mulige geologiske betydning. 

I enhver lærebog i klimatologi kan man læse, 
at der er tre former for underliggende kræfter, 
som påvirker klimaet: Jordens rotation, vulkansk 
aktivitet og pladetektonik. I nyere udgaver er de 
ofte suppleret med en fjerde, nemlig mennesket. 
Men mange følte en nærmest instinktiv modvilje 
mod at betragte mennesket som geologisk kraft. 
Undertiden var modviljen religiøst forankret. Det 
kom blandt andet til udtryk som kraftige protester 
imod, at et stort antal af landets kirker lod klokker-
ne lyde som en advarsel om klimaforandringernes 
langsomme katastrofe, da der var klimatopmøde i 
København 2009. Skeptikere foretrak at forsøge at 
dokumentere klimaforandringernes naturlige år-
sager. Ofte med henvisning til den middelalderlige 
varmeperiode.

Blandt de hjemlige kritikere er geografiprofessor 
Johannes Krüger (1941-), der blandt andet havde 
indvendinger imod måden, som man normaliserer 
store og forskelligartede datamængder på. Begrebet 
global gennemsnitstemperatur er selvsagt en kon-
struktion, som meteorologer har foretaget. Krüger 
tilsluttede sig Wiin Nielsens kritik af de benyttede 
modeller. For som han skrev i sin bog fra 2016: 
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”Selv de mest moderne computere er endnu for 
langsomme til, at man kan bruge samme maske-
størrelse i globale klimamodeller, som benyttes til 
beregninger af vejrprognoser”. 

Også geografen Ole Humlum (1949-) fra Oslo Uni-
versitet har gjort sig bemærket som modstander af 
den fremherskende opfattelse blandt verdens kli-
maforskere. I 2009 udgav han på Trykkefrihedssel-
skabets Forlag en bog med titlen Det ustyrlige klima, 
hvor han argumenterer for, at klimaforandringer 
altid har fundet sted, og at ingen klimamodeller 
kan producere brugbare prognoser for et så kom-
plekst system som klimaet. Endelig råbte tidligere 
stats geolog Jens Morten Hansen (1947-) i 2015 vagt i 
gevær, fordi en artikel om havspejlsstigninger, som 
han havde skrevet sammen med andre danske for-
skere, havde mødt usædvanlig megen modstand på 
vejen frem mod publicering. Angiveligt fordi dens 
resultater ikke støttede forestillingen om en truen-
de klimakrise. 

Både Johannes Krüger og Ole Humlum hælder 
mod såkaldt naturlige forklaringer på klimafor-
andringer i stedet for menneskets udledning af 
drivhusgasser. Nemlig de mulige sammenhænge 
mellem aktivitet på solens overflade, forekomsten 
af bittesmå partikler i luften, skydækket og Jordens 
varmebalance, som fysikeren Henrik Svensmark 
(1958-) fra DTU har foreslået. Det er en hypotese, 
som har givet genlyd over hele verden, og som man-
ge IPCC-kritiske forskere betragter som et oplagt 
alternativ til de utænkelige menneskeskabte kli-
maforandringer. Men anden forskning har ikke for 
alvor understøttet den, og der er fortsat bred viden-
skabelig tilslutning til drivhusforklaringen. 
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Tro, viden og holdning
En meningsmåling i Berlingske Tidende den 2. fe-
bruar 2010 viste, at færre danskere troede på men-
neskeskabte klimaforandringer end to år forinden. 
Dels var der et efterslæb mellem videnskabens og 
den brede befolknings forståelse for problemets 
alvor, dels drejede forholdet til det uhåndgribelige 
klima sig angiveligt om tro. Naturvidenskaben hav-
de problemer med at formidle sin viden, og det var 
måske en vigtig grund til, at der gik lang tid, før po-
litikerne tog klimaforandringerne alvorligt.

For oversættelsesprocessen fra naturvidenska-
belige resultater til politisk handling var det et ind-
lysende problem, at forskere pr. definition aldrig er 
helt sikre på noget som helst. Videnskabelig viden 
udtrykkes som grader af sandsynlighed. I 2007 kon-
kluderede IPCC, at 

”det meste af den observerede stigning i globale 
gennemsnitstemperaturer siden midten af det 20. 
århundrede skyldes med høj sandsynlighed den 
observerede stigning i menneskeskabte drivhusgas-
koncentrationer”. 

Derfor kunne debattører i både god og ond tro hæv-
de, at menneskeskabte klimaforandringer jo ikke er 
noget, vi har sikker viden om. Men samtidig er at tro 
vel det eneste, som man med rimelighed kan gøre 
om fremtiden. 

I den løbende diskussion om, hvorfor tvivl og 
skepsis så længe nagede almindelige mennesker, 
beklagede en del naturvidenskabsfolk humanistiske 
videnskabers kulturelle dominans. Ikke i forhold 
til finansiering eller anseelse, men alene som en 
konstatering af, at befolkningen i almindelighed – 
herunder politikerne – hverken interesserede sig 
for eller havde tilstrækkelig viden om naturviden-
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2008 om at integrere 
klimapolitik og 
udviklingsbistand. 
|| Ed Betz/AP/Ritzau 
Scanpix

skab. Der var – med et udtryk af den britiske fysiker 
C.P. Snow (1905-1980) – to kulturer, som ikke talte 
samme sprog og ikke havde samme værdier: de tek-
nisk-naturvidenskabeligt interesserede og de fin-
kulturelt dannede. Og eftersom de sidste førte an i 
den offentlige debat, blev politiske beslutninger om 
miljøet ofte truffet på et uoplyst grundlag. 

På den anden side er den danske befolkning jo 
ganske veluddannet, og undersøgelser af folks in-
dividuelle holdninger og adfærd tyder på, at mere 
viden ikke i sig selv fører til større handlekraft. For 
indsigt i så uoverskuelige problemer som klimaet 
kan også virke lammende. Af viden kan følge resig-
nation eller ligefrem frygt. 

Bedre blev situationen ikke af, at mange kultur- 
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og samfundsvidenskaber siden postmodernismens 
opgør med systemtænkningen i 1980’erne i stigende 
grad fokuserede på løsrevne enkeltdele fremfor hel-
heder. Historikere analyserede narrativer snarere 
end strukturer. Teksten blev deres genstand – ikke 
samfundet. Parallelt skete der en stadig mere udtalt 
politisk dyrkelse af individet fremfor kollektivet. I 
god overensstemmelse med tidens neoliberale øko-
nomi var der samtidig en udbredt opfattelse af, at 
stat og eksperter stod i modsætning til folket. Mis-
tillid til videnskaben kunne ligefrem anses for en 
berettiget modstandskamp.

Holdningerne til klimaforandringer fordelte 
sig undertiden efter bestemte sociale og kulturelle 
mønstre. Både ekstrem individualisme og fatalisme 
synes at dæmme op for langtrækkende, kollektive 
omvæltninger som dem, klimaforandringerne så 
ud til at kræve. Individualisering af ansvaret for 
klimaudviklingen – fx i form af politiske forbruge-
re – førte altså ikke nødvendigvis til mere målrettet 
handling.

Også tiltagende uklarhed om forskningens 
forhold til den politiske magt satte videnskabens 
status på prøve. Når forskere var ansat i interesse-
organisationer, var sagen som regel klar, men hvad 
med offentligt ansatte forskeres ministerbetjening? 
Hvornår bestod betjeningen af det, som ministeren 
gerne ville høre, og hvornår blev der videregivet 
dækkende indtryk af usikkerheden ved en vifte af 
indbyrdes modstridende resultater, som politikerne 
så måtte vælge imellem? I 2002 opnåede Bjørn Lom-
borg finanslovsbevilling til sit kritiske Institut for 
Miljøvurdering. To år senere fik Henrik Svensmark 
takket være det klimabenægtende Dansk Folkeparti 
en særbevilling på 12 millioner kroner til sin forsk-
ning, netop fordi den var kontroversiel. Videnskab 
og politik var uløseligt forbundne. 
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I 1986 angreb debattøren og historikeren Steen 
Steensen brugen af modellering i almindelighed, 
idet den efter hans bedste overbevisning ikke var 
andet end ”taskenspillerkunst” og ”plattenslageri”. 
Og lidt pudsigt kunne han finde opbakning til den 
antiautoritære grundholdning i det socialistiske 
tidsskrift Naturkampen, som seks år tidligere havde 
konstateret, at ”matematikkens utilgængelighed 
for menigmand gør matematiske modeller til et 
velegnet instrument for skjult magtudøvelse”. Siden 
rettede Steensen skytset mod den megen tale om 
menneskeskabte klimaforandringer, som han be-
tegnede som ”ren galskab”. 

Også blandt etablerede politikere kunne der 
længe spores en udtalt konfliktsøgende holdning, 
som bidrog til at holde befolkningens skepsis i live. 
Venstres næstformand, Anders Fogh Rasmussen, 
skrev i 1992 en kronik i Weekendavisen, hvor han 
slog klimaspørgsmålet hen med, at ”lige så længe, 
der kan huskes tilbage, har der været folk, der har 
lidt af angst for fremtiden”. Han konstaterede sam-
tidig, at der ikke var ved at ske en opvarmning af 
atmosfæren, men en nedkøling. Den gamle frygt for 
næste istid levede stadig. 

Da han ti år senere som statsminister holdt nyt-
årstale, gav han det måske største hjemlige bidrag 
nogensinde til at anfægte videnskabens integritet: 

”Vi tror på, at mennesker er bedst til selv at vælge. 
Vi behøver ikke eksperter og smagsdommere til at 
bestemme på vore vegne”. 

Men det var ikke alle økonomisk liberalt indstillede 
ledere, som var skeptiske over for klimaforandrin-
gernes realitet. Fx viste den britiske premiermini-
ster Margaret Thatcher helt fra begyndelsen stor 
forståelse for problemets alvor. Men hun sad, som 
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uddannet kemiker, også inde med en større naturvi-
denskabelig viden end gennemsnitlige politikere.

Endnu i 2005, efter tre IPCC-rapporter, levede 
den skeptiske holdning videre i Danmark. Finans-
minister Thor Pedersen (1945-) sendte således i 
marts måned et kritisk debatindlæg fra en liberal 
tænketank med overskriften ”Hysterisk klimapoli-
tik” rundt til regeringens andre ministre med den 
personlige påtegning: 

”Selv om jeg ved, at det er politisk ukorrekt, tilsiger 
min samvittighed mig at rundsende vedlagte til for-
dybelse/fordømmelse”. 

Men det var ved at være sidste udkald for den slags. 
Andre ministre ignorerede efterfølgende finansmi-
nisterens spøg, som var han den pinlige onkel ved 
familiefesten.

Den tidstypiske skepsis mod autoriteter ramte 
selvfølgelig IPCC. For når panelet fremlagde rap-
porter, havde både forskere og repræsentanter for 
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Komplicerede 
forhandlinger 
betragtes ofte som 
gådefulde, som er de 
noget helt særligt, 
almindelige dødelige 
ikke forstår. Men 
undertiden er selv 
forhandlinger på 
allerhøjeste politiske 
plan blot en samtale 
mellem engagerede 
mennesker, der søger 
et kompromis. Her ses 
toppolitikere 
i fordybet samtale 
under COP15 i 
København 2009. 
|| Henrik Montgomery/
Ritzau Scanpix

regeringerne grundigt redigeret dem. Var de så ikke 
snarere udtryk for politik end for videnskab? Det 
var, hvad Aksel C. Wiin Nielsen kritiserede. Også 
geomorfologen Sonja Boehmer-Christiansen (1942-) 
angreb i 1994 selve konstruktionen, fordi ”under 
pres siger selv forskere, hvad dem, der betaler, øn-
sker at høre”. Hun var med andre ord bekymret for 
sammenblandingen af forskere og politiske beslut-
ningstagere og for, at finansieringen af forskningen 
fik slagside ved det stærkere politiske fokus på kli-
maspørgsmålet. IPCC’s leder, svenskeren Bert Bolin 
(1925-2007), tog hurtigt til genmæle og forsikrede 
om institutionernes neutralitet. 

Kritikken udsprang af en bestemt forestilling 
om, hvad videnskab er. Nemlig en helt særlig form 
for indsamling og tilrettelæggelse af viden, som 
ikke er forurenet af menneskelig indblanding. Men 
det er jo ubestrideligt mennesker, der forsker, og 
forskningens former og interesser er historisk for-
anderlige. Hvis man i stedet anser produktion af 
viden for en social aktivitet på linje med alle andre, 
vil samfundsforhold indgå som et naturligt element 
i diskussionen om, hvilken konstrueret videnskabe-
lig sandhed der mon ligger tættest på virkeligheden. 
Og så er det ikke noget problem, når fx IPCC bringer 
politik og videnskab tæt sammen. 

Tværtimod kan det betragtes som IPCC’s fortje-
neste – med videnskabshistorikeren Paul Edwards’ 
ord – at ”bringe kontroverserne inden for konsen-
sus”. Eller at formulere en videnskabelig enighed, 
som er politisk anvendelig, der er vanskelig at argu-
mentere imod og sætter andre synspunkter i per-
spektiv. Klimaforandringerne er skabt af samfundet 
og til skade for samfundet, og de skal derfor ikke 
isoleres som et teknisk miljøproblem. 

Ud over kritikken af IPCC’s opbygning ramte 
hård kritik flere gange panelets konklusioner. I 2001 
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viste den tredje rapport en graf over den globale 
temperaturudvikling i de seneste 1.000 år – den 
var udarbejdet af klimaforskeren Michael E. Mann 
(1965-). Grafen blev på grund af sin form kendt som 
hockeystaven. Den viste en let faldende tendens 
indtil det 20. århundrede, hvorefter den steg stejlt, 
og det var kontroversielt, fordi det var en stærk og 
enkel grafisk advarsel om, hvor skelsættende situa-
tionen var. Videnskabsfolk kritiserede især bereg-
ningsmetoderne og utilstrækkelige angivelser af 
usikkerhedsniveauer, mens mere rabiate fornægte-
re af klimaforandringer førte an i en sand vendetta 
mod Mann. 

Kritikere af IPCC havde ofte fuldkommen saglige 
begrundelser for deres skepsis mod vidensinsti-
tutionen, der med idealer om konsensus var en 
fremmed fugl i videnskabens verden. Men mange 
andre tilsyneladende videnskabelige indvendinger 
mod IPCC’s arbejde udsprang i virkeligheden af øko-
nomiske interessegrupper, der følte sig truet af et 
opgør med fossile brændstoffer. En af de mest frem-
trædende betalte debattører var den amerikanske 
atmosfæreforsker Fred Singer (1924-). Han havde 
tidligere været en loyal støtte bag tobaksindustriens 
forsøg på at tilbagevise rygnings sundhedsskadelige 
virkninger. I 2009 gik han med stor iver og betyde-
lige bevillinger i ryggen ind i kampen om ’Climate-
gate’. Ukendte personer hackede Michael Manns 
private mailkonto og lækkede korrespondancer, 
som antydede, at klimabekymrede forskere havde 
manipuleret klimadata. Og det skete med politisk 
tæft få uger før klimamødet COP15 i København.

Megen modstand mod forestillingen om menne-
skeskabte klimaforandringer var baseret på hold-
ninger og følelser snarere end på naturvidenskabe-
lig indsigt. Herhjemme betegnede den senere leder 
af den borgerlig-liberale tænketank CEPOS, Martin 
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Ågerup (1966-), i 1998 drivhuseffekten som en myte. 
Den skyldtes modellernes manglende forståelse for 
betydningen af havets evne til at optage CO2 og dets 
udveksling af varme med atmosfæren samt skydæk-
kets betydning for Jordens temperaturforhold. Den 
virkelige fare var ”ikke stigende, men faldende tem-
peraturer. Jordens klimatiske historie fortæller os, 
at en ny istid kan indfinde sig når som helst”. 

Ågerup var stærkt inspireret af den amerikan-
ske økonom Julian Simon (1932-1998), som uden at 
skelne mellem absolut og relativ ressourcemangel 
var kendt for at hævde, at verden aldrig ville blive 
overbefolket eller komme til at mangle ressourcer. 
Markedet skulle nok løse eventuelle problemer. En 
anden dansk Simon-discipel var den efterhånden 
verdensberømte Bjørn Lomborg, der dog i sin bog 
Cool It fra 2007 ikke benægtede menneskeskabte 
klimaforandringers realitet og langsigtede konse-
kvenser. Men hans hovedsynspunkt var, at der her 
og nu var andre og større problemer at tage sig af, og 
at de ovenikøbet kunne løses langt billigere. 

Det sidste er det centrale. At økonomer anså 
cost-benefit-kalkuler for at være det bedste redskab 
til at rangordne problemers vigtighed. Fordelene 
ved moderat brug af fossile brændsler opvejede 
således ulemperne. Men det var påfaldende, at Lom-
borgs økonomiske argumenter stod i grel kontrast 
til de resultater, som en britisk regeringskommissi-
on under ledelse af Verdensbankens tidligere chef-
økonom Nicholas Stern (1946-) havde fremlagt året 
forinden. Den konkluderede efter meget omfatten-
de analyser, at ”fordelene ved stærk, tidlig handling 
betydeligt opvejer udgifterne”. 

En del af klimadebatten udsprang i virkelighe-
den af, hvilke metaforer der blev brugt. For global 
opvarmning lyder jo i skandinaviske ører ikke så 
galt. I 2000 kunne Jyllands-Posten opmuntre med, 
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at danskerne nok i fremtiden vil slippe for at rydde 
sne. Den socialdemokratiske miljøminister Svend 
Auken havde dog allerede flere år forinden indset 
netop dette problem, og han sagde til Politiken, at 
han altid havde ”været imod begrebet ‘global op-
varmning’ […] At Jorden bliver varmere, betyder 
ikke, at den bliver mere tiltalende”. 

Desuden viste alle modeller, at middeltempera-
turens udvikling dækkede over store regionale for-
skelle. Det ville således blive relativt meget varmere 
i Arktis end i Danmark, og enkelte steder ville vejret 
blive køligere. Professionelle meningsdannere brug-
te derfor i stigende grad den alternative betegnelse 
menneskeskabte klimaforandringer. For ord skaber 
virkelighed.

Det var et oplagt problem for klimadebatten, 
at emnet var så abstrakt. CO2-udledning adskiller 
sig fra klassisk forurening som fx udledningen i 
1970’erne af svovlsyre i luften over Fredericia, hvor 
gødningsproducenten Superfos havde hjemme. Pro-
duktion af kuldioxid er en naturlig del af livet i alle 
dets former, og de fleste forskere veg længe tilbage 
fra at koble konkrete vejrfænomener til generelle 
klimaforandringer. En undtagelse var dog geofysi-
keren med danske aner, James Hansen (1941-), der 
var ansat ved NASA. Da han i 1988 fik foretræde for 
et senatsudvalg, brugte han den aktuelle sommer-
varme til at belægge sin påstand om, at den globale 
opvarmning med 99 procents sikkerhed allerede var 
begyndt. 

Det var ikke kun forskere og politikere, der 
deltog aktivt i oversættelsen af videnskabelige re-
sultater til samfundsmæssig handling. Der var og 
er et formidlende mellemled af kolossal betydning, 
nemlig medierne. I offentligheden er det tit de mest 
skræmmende og ikke de mest sandsynlige fremtids-
udsigter, som tiltrækker sig størst opmærksomhed. 
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I den offentlige debat om menneskeskabte kli-
maforandringer eller ej bidrog medierne ofte til 
en ganske bestemt form for skævvridning. For en 
tilsyneladende afbalanceret pressedækning holdt 
synspunkter for og imod menneskets rolle op imod 
hinanden, selv om antallet af eksperter, der støttede 
IPCC, langt oversteg antallet, som var imod – og selv 
om de som regel havde langt bedre argumenter. For 
fjernsynsseere og avislæsere så det ud, som om to 
ligevægtige synspunkter stod over for hinanden. 

Klimadebatten i danske medier adskilte sig ikke 
voldsomt fra den, man fandt i udlandet. Dagblade 
som Weekendavisen var i udgangspunktet stærkt 
kritiske over for tanken om menneskelig påvirkning 
af klimaet, mens andre fulgte IPCC’s linje tættere. 

Arktis 
I juli måned 2007 besøgte den danske miljømini-
ster Connie Hedegaard (1960-), der senere samme 
år som den første fik titel af klimaminister, den 
grønlandske by Ilulissat sammen med 20 amerikan-
ske senatorer. De skulle ved selvsyn opleve, hvad 
klimaforandringerne betød i Arktis. Få kilometer 
sydøst for byen løber nemlig den store isbræ Ser-
meq Kujalleq fra den grønlandske iskappe og ud i 
Diskobugten. Dens rand var på så hastigt tilbagetog, 
at afsmeltningen blev en håndgribelig illustration 
af klimaforandringerne, og netop i sommeren 2007 
smeltede bræen særligt voldsomt.

Det var ikke første gang, at internationale politi-
kere og embedsmænd besøgte Ilulissat. Men nu blev 
besøgene intensiveret, fordi der i december 2009 
skulle afholdes COP-møde i København, og den 
danske regering under Anders Fogh Rasmussens 
ledelse ønskede, at mødets resultater i den interna-
tionale opinion skulle forbinde Danmark med noget 
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mere positivt end den Muhammedkrise, der havde 
præget medierne i 2005. 

At fremvise isbræen for alverdens ledere var et 
mesterligt klimapolitisk greb. Her kunne tvivlere få 
syn for sagn. Men klimaforandringerne var nu også 
mere påtrængende i Grønland end de fleste andre 
steder på kloden. Det kan – på godt og ondt – ændre 
landets status og muligheder afgørende, hvis fx 
Nordvestpassagen bliver isfri året rundt. 

Grønland havde haft stor strategisk betydning 
under Den Kolde Krig som fremskudt position i 
Arktis for den amerikanske supermagt. Og det var 
i Grønland, at den første kortlægning af den lange 
klimahistorie fandt sted ved de fælles dansk-ameri-
kanske iskerneboringer. Endelig bidrog de to poler 
til en betydelig del af usikkerheden i IPCC’s mo-
delberegninger, fordi afsmeltningen måske kunne 
accelerere og nå et ’tipping point’ med pludselige og 
helt uforudsigelige klimaændringer til følge. I den 
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Gletsjeren Sermeq 
Kujalleq, der munder 
ud i Ilulissat Isfjord, er 
den hurtigste på den 
nordlige halvkugle. 
Den bevæger sig med 
ca. 40 meter om dagen 
og sender ca. 80 tons is 
ud i fjorden. Det bliver 
på et år til omtrent 35 
km2  isbjerge eller ca. en 
tiendedel af alle i havet 
omkring Grønland. På 
grund af det varmere 
klima er gletsjerranden 
på land trængt ca. 10 
kilometer tilbage i de 
seneste ti år. 
|| Morten Rasmussen/
Biofoto/Ritzau Scanpix

forbindelse kunne den såkaldte albedo-effekt vise 
sig afgørende. Det vil sige jordoverfladens evne til 
at reflektere solens stråler, som er langt bedre, når 
den er dækket med blændende hvid sne, end når 
sneen først er væk. 

Connie Hedegaards indsats som klimaminister 
var udtryk for et markant skifte i de danske klima-
politiske positioner. Regeringen Fogh Rasmussen 
fremstod ved sin tiltræden i 2001 som alt andet end 
interesseret i miljøspørgsmål. Men fra 2004 skete 
der en gradvis opblødning af regeringens profil, 
hvilket faldt sammen med Hedegaards tiltræden i 
begyndelsen af august måned. Holdningsskiftet var 
dog først fuldbragt i 2007. Det bidrog øjensynlig til 
statsministerens politiske kursændring, at en offen-
siv klimapolitik baseret på vedvarende energi kun-
ne holde Danmark fri af afhængighed af mellemøst-
lig olie. Og så faldt det tidsmæssigt sammen med et 
tilsvarende skifte hos Fogh Rasmussens nærmeste 
udenlandske allierede, den amerikanske præsident 
George W. Bush.

Som tegn på de ændrede prioriteringer udsend-
te partiet Venstre i 2008 en debatbog med titlen 
Klodens Klima – Hvordan løser vi udfordringen? De 
to redaktører, den senere energi-, forsynings- og kli-
maminister Lars Christian Lilleholt (1965-) og den 
senere rådgiver for statsministeren Jacob Bruun 
Christensen (1980-), konstaterede, at 

”[...] en stærkere dansk satsning på vedvarende 
energi [er] vigtige initiativer, som vil betyde, at 
Danmark bevarer og udbygger vores internationale 
førerposition”. 

At finanskrisen i 2008 afdæmpede CO2-udlednin-
gerne, fordi den økonomiske aktivitet faldt, gav blot 
ekstra håb om politisk ændring. 
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Den 15. Conference of the Parties begyndte i Bel-
la Center på Amager mandag den 7. december 2009. 
Der var store forhåbninger til, at det nu ville lykkes 
at opnå en bindende aftale frem mod rigtige, globale 
klimaløsninger. Men da mødet sluttede fredag den 
18., og verdens politiske ledere igen forlod Køben-
havn, var resultaterne skuffende få. De rige lande og 
udviklingslandene havde simpelthen for forskellige 
interesser – uanset størrelsen af den fælles trussel. 

Den danske regerings manglende interne enig-
hed og en ikke særlig professionel mødeledelse gjor-
de ikke tingene bedre. Da den amerikanske præ-
sident Barack Obama (1961-) ankom til København 
om morgenen på den sidste mødedag, mødte hans 
udenrigsminister Hillary Clinton (1947-) ham med 
ordene: ”Hr. præsident, dette er det værste møde, 
jeg har været til siden elevrådet i 8. klasse”. 

Topmødets magre resultat viste sig hurtigt ved, 
at aktiepriserne på verdens største olie- og kulsel-
skaber ikke rørte sig ud af stedet. Havde resultatet 
været bedre, ville de have været presset i bund. Med 
120 stats- og regeringsledere samlet under konfe-
rencens afsluttende del var der tale om den mest 
beslutningsdygtige flok mennesker, der nogensinde 
havde været samlet. Men mange iagttagere havde 
svært ved at afgøre, hvad resultatet egentlig var.

Slutdokumentet udtrykte forståelse for proble-
mernes omfang og påtrængende karakter og i vage 
ord vilje til at fortsætte med at gøre noget ved dem. 
Men der var blot tale om et ’enighedsdokument’. 
Der var absolut ingen forpligtelser, og brandingen 
af Danmark som velstående, klimaansvarligt fore-
gangsland havde fået alvorlige ridser. 

Efter topmødet sænkede der sig en klimatræt-
hed grænsende til depression over den internatio-
nale debat. Men samtidig begyndte hensyn til det 
foranderlige klima så småt at trænge ind i alle dele 
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Klimatopmødet COP15 i 
København i december 
2009 var omgivet af en 
lang række offentlige 
arrangementer –  fx 
protestmøder. Da en 
større demonstration 
den 16. december 
forsøgte at nå fra 
Tårnby Station og helt 
frem til og gennem 
sikkerhedshegnet 
ved Bella Center, hvor 
mødet blev afholdt, 
kom det til sammenstød 
med politiet.  
|| Lars Krabbe/Ritzau 
Scanpix

af samfundslivet som en accepteret og uundgåelig 
kendsgerning. Samme år som COP15 vedtog EU at 
reducere udledningen af drivhusgasser med 20 % 
frem mod 2020, at 20 % af det samlede energifor-
brug skulle komme fra vedvarende energi, og at det 
samlede energiforbrug skulle reduceres med 20 %. 
Og i et længere tidsperspektiv sigtede EU’s klimapo-
litik mod reduktion af udledninger, opprioritering 
af vedvarende energi og højere effektivitet. 

Der var dog fortsat plads til partipolitiske nu-
ancer i klimapolitikken. De borgerlig-liberale rege-
ringer synes at have lagt mindre vægt på regulering 
af de udledninger, der ikke indgår i Kyotosystemet 
(især landbrug og trafik), end den socialdemokra-
tisk ledede regering 2011-2015. Men alle regerings-
bærende partier var enige om, at den grønne omstil-
ling skulle være til økonomisk fordel for Danmark. 
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Fornemmelsen af, at 
verdens befolkning 
har indlysende fælles 
interesser som beboere 
i universet, fik ny 
næring, da astronauten 
Bill Anders (1933-) på 
juleaftensdag i 1968 
fra Apollo 8 tog dette 
billede af jorden. Det 
anses af mange for et af 
de mest skelsættende 
fotos, der nogensinde 
er taget.
|| NASA

Der var, sådan som Lars Løkke Rasmussens  
Venstreledede regering formulerede det i sin klima-
politiske redegørelse i 2010, tale om en vækststrate-
gi, der skulle skabe 

”et renere miljø, en rigere natur, et bedre klima og 
tilpasning til klimaforandringerne under hensyn til 
erhvervslivets konkurrenceevne”. 

Samme år stiftede Danmark sammen med 17 natio-
ner Global Green Growth Institute, der skulle frem-
me grønne investeringer og mulighederne for øko-
nomisk vækst baseret på bæredygtige teknologier.

I sommeren 2014 vedtog den socialdemokra-
tisk-radikale regering med støtte fra Socialistisk 
Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folke-
parti Danmarks første egentlige klimalov. Den be-
stemte, at regeringen en gang om året skulle udar-
bejde en klimapolitisk redegørelse, og at der skulle 
nedsættes et fagligt baseret Klimaråd, der som uaf-
hængigt ekspertorgan skulle rådgive politikerne og 
fremme den offentlige debat om klimaforandringer. 

I regeringens klimapolitik fra 2013 var målet en 
reduktion af udledningerne i 2020 med 40 % i for-
hold til niveauet i 1990. Altså en markant hævelse af 
ambitionsniveauet i forhold til EU. Men så snart den 
anden Lars Løkke Rasmussen-regering var tiltrådt 
i sommeren 2015, sænkede den nye klimaminister 
Lars Christian Lilleholt målet til 37 %. De 40 % hav-
de ikke været udtryk for det, som snart blev regerin-
gens miljøpolitiske slagord: grøn realisme.

Det realistiske billede af Danmarks CO2-udled-
ninger er imidlertid, at udledningerne i 2015 var på 
niveau med dem i 1991. Efter at have toppet i 2006  
er de faldet med ca. 3 % om året, så det går den rig-
tige vej. 

Men det går langsomt.



79 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Ekstre-
mistan 
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Fremtids-
udsigter
Den 9. maj 2013 passerede atmosfærens CO2-ind-
hold på Mauna Loa-observatoriet for første gang 
400 milliontedele (ppm). Så højt har niveauet ikke 
været i millioner af år. Den ekstra tilbageholdte 
energi i forhold til tiden før industrialiseringen sva-
rer til 2 ¾ watt pr. kvadratmeter. Det er nok til at få 
to små LED-pærer til at lyse konstant. To lys på hver 
eneste kvadratmeter af kloden. Mere end 500 billio-
ner små lys i alt. Men deres budskab er ikke lyst.

DMI forventer, at klimaforandringerne vil tage 
til i styrke 

”frem mod 2100, det vil medføre højere temperatu-
rer, mere vinternedbør, flere og mere intense eks-
treme vejrhændelser samt et stigende havniveau. 
Men den præcise udvikling er usikker og afhænger 
især af, hvor store mængder drivhusgasser, der slip-
pes ud i atmosfæren i fremtiden”. 

Og IPCC vurderer i sin rapport fra 2014, at en global 
temperaturstigning i 2100 i forhold til perioden 
1986-2005 på 1,0-3,7 oC er sandsynlig, og at en hav-
spejlsstigning på 26-82 cm samt hyppigere og mere 
intensive klimaekstremer også er det. Men det 
beskriver jo dybest set kun klimaet selv, og der vil 
være en lang række effekter på andre dele af miljøet. 

På grund af den tiltagende opløsning af CO2 i 
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Den amerikanske 
rumfartsorganisation 
NASA offentliggør 
løbende oversigter 
over det globale klimas 
afvigelser fra perioden 
1951-1980, og sådan 
tog et udsnit af verden 
sig ud i 2015. Store 
dele af Arktis havde 
gennemsnitlige
temperaturer på 4 °C 
over normalen. 
|| NASA

havenes vandmasser, vil de på et tidspunkt blive så 
sure, at koralrev vil nedbrydes, og livet vil blive sær-
deles svært for skaldyr. Og generelt vil livsvilkårene 
ændres for de fleste af jordens, havets og luftens 
organismer. Også de samfundsmæssige følger kan 
meget let vise sig at blive omfattende og uoverskue-
lige. 

OECD vurderer, at de negative økonomiske 
konsekvenser af fortsat global opvarmning vil være 
kolossale. 23 ud af 25 globale regioner vil blive ramt 
økonomisk – som direkte resultat af faldende land-
brugsudbytter og arbejdsproduktivitet. Det er nær-
liggende at tro, at forværrede klimatiske forhold vil 
føre til hungersnød, migration og krige. Det er der 
historiske eksempler på. Fx udsprang Det Arabiske 
Forår i 2010 af folkelige protester mod prisstignin-
ger på fødevarer, som især skyldtes tørke. 

Ved formuleringen i 2015 af en ny strategi for 
bæredygtig udvikling udskilte FN det som et selv-
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I store dele af verden 
anvendes i stigende 
omfang teknologien 
fracking, som 
mange anser som 
en oplagt mulighed 
for energiforsyning. 
Men selv om naturgas 
frigiver mindre CO2 
ved afbrænding end 
kul og olie, er gassen i 
sig selv en meget stærk 
drivhusgas, og udslip 
i forbindelse med 
udvinding er umulige at 
undgå. Her protesterer 
beboere og tilrejsende 
mod det franske 
energiselskab Totales 
prøveboringer efter 
skifergas i Nordjylland 
i 2015.
|| René Schütze/Ritzau 
Scanpix

stændigt mål at ”arbejde hurtigt for at bekæmpe 
klimaforandringer og deres konsekvenser”. Den 
store udfordring nu og i den allernærmeste fremtid 
er derfor, hvordan de fattigste dele af verdens be-
folkning får mulighed for at komme op på Vestens 
økonomiske og teknologiske niveau, samtidig med 
at vi af hensyn til fremtidige generationer holder os 
inden for klodens tålegrænser. 

I det perspektiv er vi endnu ikke nået så langt. 
Atmosfæren er i forhold til en acceptabel tempera-
turstigning på 2 oC nu omtrent halvt fuld med driv-
husgasser, og den hidtidige udledning skyldes stort 
set udelukkende den vestlige verden. De politiske 
diskussioner handler i al enkelhed om, hvordan vi 
skal fordele retten til at fylde den anden halvdel.

Fra forebyggelse til tilpasning
De seneste større klimapolitiske beslutninger blev 
truffet på COP21 i Paris i 2015. Vigtigst var vedta-
gelsen af en fælles målsætning om at arbejde for 
en temperaturstigning på maksimalt 1,5 oC (og ikke 
som hidtil 2). Et yderst ambitiøst mål, men også et 
mål, som aftalen ikke fulgte op med bindende mid-
ler. 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på-
lægger medlemsstaterne og dermed os allesammen 
at bekæmpe klimaforandringerne og deres konse-
kvenser. Det er to forskellige ting. Bekæmpelse af 
klimaforandringerne går ud på at forebygge, at de 
løber løbsk. Konsekvenserne af de forandringer, 
som allerede er sat i gang, kan kun bekæmpes ved 
tilpasning. Det skal ske ved at indrette vore sam-
fund og vore liv, så historien om mennesket får mu-
lighed for at fortsætte. 

Der er mange bud på, hvordan klimaforandrin-
gerne skal håndteres, og der er tydeligvis ikke enig-
hed om, hvem der skal handle. Er det politikerne, 



83 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

der presset af folkelige bevægelser skal skabe de 
nødvendige, strukturelle løsninger? Er det ingeni-
ørerne, som skal udvikle bæredygtig teknologisk 
innovation? Eller er det os allesammen, som dagligt 
kan handle og ændre virkeligheden? 

Svaret er formentlig, at vi slet ikke når langt nok 
i vore bestræbelser, hvis ikke klimaspørgsmålet 
bliver indarbejdet i alle vore institutioner og i vo-
res individuelle bevidsthed og handlinger. For når 
problemerne er komplicerede og til dels usynlige, 
opstår der let en følelse af magtesløshed. Så der 
er brug for stærke sociale normer, som fremmer 
klimabevidsthed. Og der er behov for samfunds-
strukturer, som hjælper med at holde os fast i en 
klimavenlig adfærd. 

Det meste af den nævnte klimapolitik har hand-
let om forebyggelse. Om nedbringelse af udlednin-
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gen af drivhusgasser. Men en sådan reduktion kan 
ske på flere måder. Ved at forbrænde mindre eller 
ved at oplagre kulstof andre steder end i atmosfæ-
ren. Endelig er der mulighed for at manipulere med 
klimaet på måder, der ophæver drivhuseffektens 
konsekvenser. Alt sammen noget, der forudsætter 
teknologisk udvikling. 

Energiforbrug, økonomisk vækst og klimaforan-
dringer har historisk hængt uløseligt sammen. Vor 
tids klimakrise er et direkte resultat af den højt pro-
duktive, industrialiserede kapitalisme, som har ført 
store dele af den vestlige verden ud af fattigdom, og 
som den øvrige verden i årtier har kæmpet hårdt 
for at efterligne. Det mest påtrængende spørgsmål 
er derfor, om økonomisk vækst og klimaforværring 
kan skilles ad. Om de to kan afkobles, og om gevin-
sten ved en afkobling faktisk vil resultere i faldende 
udledninger, eller om det bare fører til øget forbrug. 

Det danske energimirakel siden oliekrisen i 1973 
er et lysende eksempel på, at afkobling er mulig. 
Dansk økonomi målt som bruttonationalprodukt er 
siden fordoblet, mens landets samlede energifor-
brug har været stort set stabilt. Isolering af bygning-
er, optimering af bilmotorer, udskiftning af gløde-
pærer med nye lyskilder og overgang til vedvarende 
energi er alle eksempler på tekniske løsninger, som 
allerede har hjulpet udviklingen på vej, og de kom-
mende år vil utvivlsomt byde på endnu flere. Fx et 
mere intelligent elnet. 

Men der er også områder, som halter bagefter. 
Især transport og landbrug, der ikke blev underlagt 
Kyotoprotokollens kvotesystem. Danmark tjener 
gode penge på en stor animalsk landbrugsprodukti-
on, men den bidrager med store mængder metan og 
lattergas til drivhuseffekten. Og selv om flytrafik på 
verdensplan bidrager afgørende til udledningerne, 
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føres der en målrettet politik for at fremme flyvning 
til og fra danske lufthavne. 

Isoleret set synes Danmark dog at være på ret 
kurs. Men verden hænger sammen. Vi er fælles 
om problemerne, og en isoleret betragtning er me-
ningsløs. Danmark har sammen med resten af ver-
den tilsluttet sig FN’s mål om, at alle mennesker skal 
have de samme muligheder som en gennemsnits-
dansker. Men hvis det mål skal blive til virkelighed, 
er afkoblingen af økonomisk vækst og drivhusgas-
udledninger langtfra nok. Den er Danmark ellers 
tæt på at realisere. For den rige verden skal der en 
absolut afkobling til. Energiforbrug og udledninger 
skal ikke stabiliseres, men reduceres kraftigt, så an-
dre kan få del i udviklingen, og det er uvist, om det 
kan klares alene gennem teknologiske fornyelser. 

Den britiske økonom Tim Jackson (1957-) har  
beregnet, at hvis hele verden i 2050 skal være nået 
op på samme økonomiske niveau som EU, og der 
skal ske en fortsat vækst på 2 % om året, så forud-
sætter det en årlig effektivitetsstigning på ca. 10 %. 
Den tilsvarende effektivitetsstigning inden for den 
danske energisektor siden 1973 har været på godt  
1 % om året.

En global efterligning af den danske energi-
omstilling vil altså ikke være tilstrækkelig. For der 
skal rigtig meget energi til økonomisk vækst. Ikke 
uden grund er Kina i dag verdens største forbruger 
af kul. Det er årsagen til, at en række mangeårige 
miljøforkæmpere i dag går ind for atomkraft. James 
Hansen, der i 1988 som den første advarede den 
amerikanske kongres om klimaets forandring, an-
ser det ikke for realistisk på globalt plan at erstatte 
kul og olie med vedvarende energiformer uden også 
at inddrage atomkraft. Til gengæld peger modstan-
derne på, at atomkraft udleder drivhusgasser fra de-
res afkølingssystemer, at de radioaktive brændsler 
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En kraftig storm fik i 
2017 træerne langs en 
tysk landevej til at falde 
som kegler på række. 
Hvis jorden er mættet 
af vand, er løvtræer 
særdeles udsatte for 
stormfald, så længe de 
bærer blade. 
|| Julian 
Stratenschulte/AFP 
Photo/dpa/Ritzau 
Scanpix



88 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

er en begrænset ressource ligesom olie og kul, og 
at det vil tage alt for lang tid at få bygget de mange, 
nødvendige værker. Og så er atomkraft farlig. Meget 
farlig, hvis det for alvor går galt. 

Historisk betragtet må man dog konstatere, at 
kulkraft har været ubeskriveligt meget farligere. 
Skønnene over antallet af døde som følge af ver-
dens hidtil alvorligste ulykke på et atomkraftværk, 
den i Tjernobyl i 1986, svinger mellem 50 og 2.000. 
Luftforurening, hvoraf en betragtelig del skyldes 
afbrænding af kul, koster ca. 3,2 millioner menne-
sker livet – om året.

Som et alternativ til reduktion af CO2-udlednin-
gen kan man fastholde kulstoffet, så det ikke når 
atmosfæren. EU støtter meget aktivt projekter, der 
opfanger og udnytter (eller bare oplagrer) drivhus-
gasser, som ellers ville forsvinde op i atmosfæren. 
I 2009 trådte et direktiv om Carbon Capture and 
Storage (CCS) i kraft, og unionen har brugt store 
summer på at fremme den nødvendige teknologiud-
vikling. 

Bindingen kan imidlertid også ske ved simpelt-
hen at plante træer. Det er det, som FN-programmet 
REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation in Developing Countries) 
går ud på. Og det er grunden til, at skovens erklære-
de funktioner siden det danske nationale skovpro-
gram fra 2002 ikke længere kun er vedmasse, biodi-
versitet og friluftsliv, men også kulstoflagring. 

Den sidste mulige type af forebyggelse er tekno-
logisk klimakontrol, økohacking eller  geo  engi nee r- 
  ing. Den var faktisk på listen over de forbedringer 
af verden, som 100 fremtidsforskere i 1965 forudså 
realiseret allerede i 1984. I 1960’erne havde man 
nemlig erfaring med manipulation af vejret, efter-
som man siden 1800-tallet har forsøgt at skabe eller 
sprede regnskyer ved hjælp af fx krudt og kanoner.
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Under Anden Verdenskrig var interessen stor for 
at kunne få tåge til at spredes, så bombefly kunne let-
te og lande, mens fjendens fly var bundet til jorden 
på grund af lav sigtbarhed. Og under Vietnamkrigen 
gjorde amerikanerne en stor indsats for at forøge 
nedbøren over fjendtlige stillinger under sloganet 
”Make mud, not war”. Den danske venstrefløj kon-
staterede fra sidelinjen misbilligende, at 

”den økologiske krigsførelse i Vietnam er et eksem-
pel på, hvor omfattende mennesket i dag er i stand 
til at påvirke endog meget store regioner”. 

Men i 1977 underskrev de to supermagter sammen 
med en lang række andre lande en konvention mod 
brugen af menneskeskabte miljøforandringer som 
militært våben. 

Kina har dog i fredelig form videreført den gam-
le amerikanske tradition for at manipulere med 
vejret. I 2004 rådede det store land således over 30 
flyvemaskiner og 6.900 luftværnskanoner, der kun 
blev anvendt til at påvirke den lokale skydannelse. 
Det vildeste, man har forsøgt herhjemme, var vist 
til gengæld, da man i Aarhus i 1997 hyrede en co-
lombiansk regnmager til ved hjælp af ”ekspansive 
energier” at sprede sorte skyer over Aarhus Festuge. 
Effekten er ukendt.

En ting var imidlertid forsøg på at ændre vejret 
lokalt – noget ganske andet at påvirke hele Jordens 
klima bevidst. Alene på grund af skalaen vil ind-
greb ikke kunne gøres om, så de skal helst have den 
tilsigtede virkning i første forsøg. Amerikaneren 
Joseph O. Fletcher (1920-2008) og russeren Mikhail 
Budyko kastede sig allerede i 1960’erne aktivt ind i 
udviklingen af metoder til klimamodifikation som 
middel til at imødegå menneskeskabte klimaforan-
dringer. Blandt de ivrigt diskuterede indgreb var 
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opsendelse af små partikler (såkaldte aerosoler) i 
atmosfæren for at reflektere sollys. 

Da det amerikanske National Academy of Scien-
ces i året for Klimakonventionens underskrivelse 
drøftede emnet, var kataloget over mulige metoder 
imidlertid udvidet med opsætning af spejle spredt 
over hele kloden, afbrænding af svovl for at stimule-
re skydannelse, fjernelse af luftens CFC-gasser med 
laserstråler, gødning af verdenshavene for at øge 
væksten af CO2-forbrugende plankton og skovplant-
ning. 

Efter det københavnske skybrud den 2. juli 2011 
tog hovedstadskommunen en lang række initiativer, 
der skulle forhindre en gentagelse. Eller mindske 
skaderne næste gang. Man ville med andre ord 
tilpasse storbyen til det ændrede klima. Så ud over 
en ambitiøs klimaplan om at gøre byen til verdens 
første CO2-neutrale hovedstad allerede i 2025 frem-
lagde bystyret en omfattende klimatilpasningsplan, 
der handler om teknik og infrastruktur. Og om 
vand. Grundvand, regnvand og havvand. I et ørige 
som Danmark handler tilpasning til et varmere, 
vildere og vådere klima i høj grad om at blive herre 
over vandet, og alle landets kommuner arbejder 
derfor blandt andet med planer for LAR-løsninger 
(Lokal Afledning af Regnvand).

Overalt i verden bliver kystlinjen allerede nu 
trængt tilbage af et havspejl, som stiger på grund af 
tilstrømning af ferskvand fra smeltet is og vandets 
udvidelse som følge af temperaturstigningen. Så 
kystsikring – som den i Lemvig Havn i 2015 eller 
den, beboerne på Jyllinge Nordmark ser frem til – er 
en oplagt mulighed i et rigt samfund. På verdens-
plan er den imidlertid urealistisk dyr. Den danske 
regerings strategi for klimatilpasning nævner da 
også mange andre tiltag, fx nye krav til byggeri, 
ændrede dyrkningsmetoder og afgrøder i land- og 
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skovbrug samt forebyggelse af sygdomme, som ikke 
tidligere har plaget vores del af verden. 

En ny slags historie?
Fornemmelsen af, at vejret på grund af vore hand-
linger var begyndt at opføre sig anderledes end tidli-
gere, var udbredt, da den hollandske atmosfærefor-
sker Paul Crutzen (1933-) i 2000 foreslog at indføre 
en helt ny geologisk epokebetegnelse som afløsning 
af Holocæn, nemlig Antropocæn, menneskets epo-
ke. I 2009 nedsatte Den Internationale Stratigrafi-
ske Kommission en Anthropocene Working Group, 
og dernæst diskuterede geologer og offentligheden 
heftigt begrebets og fænomenets realitet. Som et 
foreløbigt resultat stemte arbejdsgruppen i 2016 for 
forslaget med stemmerne 34 mod 1, og en endelig af-
gørelse afventer nu den stratigrafiske kommission.

Antropocæn betegner et tilstandsskift i, hvad 
det vil sige at være menneske og samfund. Tidligere 
tiders diskussioner – om det er det fysiske miljø, der 
bestemmer, hvordan samfund udvikler sig, eller om 
mennesker kan forme miljøet efter deres behov – 
bliver meningsløse. For hvis menneskelig virksom-
hed kan påvirke det globale geofysiske system så 
gennemgribende, som klimaforandringerne tyder 
på, er miljø og samfund smeltet sammen til et hele. 
Ethvert forsøg på skelnen bliver meningsløst.

Ideen om Antropocæn placerer samfundets hi-
storie på samme skala som geologiens eller astrono-
miens, og historikere kan ikke længere med ret og 
rimelighed praktisere deres fag uden skyldig hen-
syntagen til det fysiske miljø. Samtidig gemmer der 
sig dybt i forestillingen om Antropocæn en nagende 
tanke, som ikke adskiller sig afgørende fra 1600-tal-
lets forklaringer af uvejr med Guds straf for vort 
syndige levned. Nemlig at det er vores skyld. 

Flere debattører har kritiseret begrebet for at 
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generalisere og naturalisere en samfundstype, der 
var særegen for en bestemt tid. De mener, at det 
underspiller de samfundsmæssige forhold, der gav 
kul og olie magt over samfundet. For det var jo kapi-
talismen, der skabte den fossile økonomi – grupper 
af mennesker, der i en bestemt historisk situation 
og drevet af udsigten til egen vinding traf en række 
valg, der var skæbnesvangre for eftertiden. Ikke 
anthropos, mennesket i almindelighed. Derfor 
foreslår de den alternative betegnelse Capitalocæn, 
kapitalens tidsalder. 

Men uanset om man foretrækker Antropocæn 
eller Capitalocæn, understreger klimaforandrin-
gerne demonstrativt menneskets historicitet. Det 
grundvilkår for menneskelig eksistens, at vi er ”hi-
storieskabte og historieskabende”, som det hedder 
i gymnasieskolens læreplan. Dagens geofysiske 
miljø er et resultat af mange generationers bevidste 
og især ubevidste valg. Og det klima, som kommer 
til at præge vore oldebørns verden, er skabt af os. 
For virkeligheden er træg. Selv om vi stoppede al 
udledning af drivhusgasser i dag, ville stigningen i 
atmosfærens indhold – og temperaturændringerne 
– fortsætte længe endnu. Blandt andet på grund af 
en forsinket opvarmning af oceanerne. 

Men vi lever også på andre måder med, eller 
måske snarere i, en ny tid. For i både vort eget liv 
og i vores forståelse af historien forudsætter vi 
som regel uden at tænke nærmere over det, at for-
andringer foregår langsomt og jævnt. At verden så 
at sige udvikler sig lineært. Og det var også i store 
træk korrekt indtil midten af det 20. århundrede. 
Derefter tog pokker ved virkeligheden. Stort set lige 
meget hvilke dele af miljø eller samfund man kigger 
på, har de siden udviklet sig eksponentielt – de er 
vokset med en relativ faktor i stedet for en absolut. 
Sådan en vækst går med tiden stærkere og stærkere, 
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og historikere omtaler derfor nu tiden efter Anden 
Verdenskrig som ”den store acceleration”. Tempe-
raturændringer, som eksperter i 1960’erne antog 
ville strække sig over titusinder af år, og som de i 
1980’erne mente ville tage århundreder, ser i dag ud 
til at kunne ske i løbet af årtier. 

Følelsen af, at verden har udviklet sig til et hurti-
gere sted, er formentlig universel og alderssvarende 
for alle mennesker over 50. Men alligevel er ople-
velsen af acceleration i samfunds- og hverdagsliv 
mere udbredt end det. Travlhed og frygt for at gå 
glip af noget vigtigt er blevet den moderne kulturs 
kendetegn. Klimaforskeren Mike Hulme (1960-) 
konkluderer, at vi ikke er særlig gode til at håndtere 
dramatiske, abrupte forandringer, og at det påvirker 
vores reaktionsevne i forhold til miljøforandringer. 
Vore hjerner, sanser og kroppe er tilpasset et liv i 
den ikke så fjerne fortid, som samfundsdebattøren 
Nassim Taleb (1960-) har kaldt Mediocristan (eller 
på dansk Middelmådigland). Men vi lever i dag i 
Ekstremistan, en verden præget af usandsynlige, 
men kolossalt virkningsfulde hændelser. 

Når meningsdannere undertiden ser tilbage i 
historien efter argumenter til brug i den aktuelle 
klimadebat, glemmer de ofte betydningen af den 
ændrede tidskarakter. Også fagfolk kan have svært 
ved at indse proportionerne i nutidens historiske 
forandringer. Den tyske historiker Wolfgang Beh-
ringer (1956-) afsluttede således sin gennemgang af 
klimaets kulturhistorie fra 2007 – altså netop det 
år, da det store skifte i offentligheden synes at være 
sket – med at konstatere, at 

”Verden går ikke under. Hvis det bliver varmere, vil 
vi vænne os til det. Lad os huske en klassisk latinsk 
talemåde: […] Tiderne skifter, og vi skifter i dem”. 
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Klimakommissær 
Connie Hedegaard og 
klimaminister Lykke 
Friis som deltagere i 
FN’s klimatopmøde 
COP16 i Cancún, 
Mexico, i 2010. Havene 
stiger, mens COP-
processen taber højde. 
|| Roald Als/Politiken

Men anvendeligheden af vore historiske erfaringer 
og klassiske citater er i dag stærkt begrænset. For vi 
lever ikke kun i en ny tid, men også i en ny slags tid. 
Alt er foranderligt, og forandringerne går hurtigere 
for hver dag, der går. 

Men kan vi så i denne situation overhovedet 
bruge historisk bevidsthed til noget som helst? Ja! 
For det er udelukkende historien – forstået som et 
indgående kendskab til både den fjerne og nære 
fortid – der kan overbevise os om, at vi i dag står 
over for problemer af helt andre dimensioner i både 
tid og rum, end vi nogensinde før har kendt. Derfor 
er der behov for helt andre visioner for fremtiden 
og handlinger i nutiden, end kortsigtet, national 
politik kan tilbyde.
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Freetown, Sierra Leone, 14. august 2017
Fra maj til december er der regntid i Vestafrika. 
Varme monsunvinde trænger fra sydvest ind over 
land, og på vej op ad bjergene slipper skyerne deres 
medbragte væde. Alene i august måned falder der 
i Sierra Leone normalt over 500 mm regn eller det 
samme, som der i Danmarks tørreste egne falder 
på et helt år. Men i 2017 var vejret vådere, end det 
plejede at være. Fra begyndelsen af juli til midt i 
august faldt der mere end en meter. Lørdag den 12. 
august begyndte det igen at regne stærkt over lan-
dets hovedstad Freetown, og regnen blev ved og ved. 
Kloaksystemet blev overbelastet, og tidligt mandag 
morgen var jorden på skråningerne i forstaden 
Regent blødt op og kom i skred. Mudderet skyllede 
brutalt de mange nødtørftigt opførte huse og deres 
beboere ned ad bjerget, og mindst 1.141 mennesker 
mistede livet.

Dårlig statslig kontrol med ulovligt opførte 
slumbebyggelser, lokale meteorologers manglende 
varsling og årtiers skovrydning var de umiddelbare 
årsager til katastrofen. Men meget taler for, at det 
var de samme menneskeskabte ændringer af atmo-
sfærens kemiske sammensætning, der resulterede 
i skybruddet i København 2011 og mudderskreddet 
i Freetown 2017. Virkningerne på de to samfund var 
imidlertid vidt forskellige. Fordi de to samfund er 
det. 

På en rangordning af verdens lande efter sårbar-
heden over for følgerne af klimaforandringer har 
Danmark plads nr. 157, mens Sierra Leone er nr. 25 
(opgørelse fra 2018). For størstedelen af den danske 
befolkning drejer økonomisk politik sig om forskel-
len mellem overflod og velfærd – og fordelingen af 
samme. For den vestafrikanske drejer den sig om 
overlevelse. Som en gruppe indiske forskere konsta-
terer, er det ironisk, at 
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”de, der er mest udsat for klimaforandringer, er 
mindst i stand til at afværge dem, mens de, der er 
ansvarlige for at have forårsaget dem i første om-
gang, er mindst indstillede på at give deres bidrag til 
at løse problemerne”. 

Der har i de seneste årtier været talt og skrevet 
meget om globalisering. Om kapitalens afsøgning 
af alle hjørner af verden for at gøre en god handel 
og om kulturens forsøg på at følge med. Men for de 
fleste mennesker har globaliseringen hidtil været 
temmelig abstrakt. Nu viser de menneskeskabte 
klimaforandringer tydeligere end nogen anden hi-
storisk udvikling, at Jorden, alle dens folkeslag og 
dybest set alle dens levende organismer indgår i et 
skæbnefællesskab. Uanset hvem der fortsætter med 
at udlede, og hvem der omstiller, skal vi alle leve 
med konsekvenserne. 

USA og Vesteuropa tegner sig for godt halvdelen 
af al CO2-udledning før 2011. Danmark udledte i 
2014 5,9 tons pr. indbygger, Sierra Leone 0,2. Så ud 
fra hensigten om lige udviklingsmuligheder nu og 
i fremtiden må man vel sige, at vi står i klimagæld 
til verdens fattige. Der er nemlig ikke alene fysiske 
overgrænser for, hvordan og hvor meget vi kan ud-
nytte den Jord, som vi alle lever på og af. Der er også 
materielle og sociale undergrænser for, hvor usselt 
vore medmennesker herhjemme, i andre dele af 
verden og i fremtiden skal leve. 

Spørgsmålet om fortsat udvikling handler dy-
best set om, hvordan vi holder os inden for de to 
grænser. Vil fortsat økonomisk vækst i både Skan-
dinavien og Vestafrika være mulig på samme tid? 
Hvordan kan Sierra Leones og verdens samlede 
befolkning nå op på et dansk velfærdsniveau, uden 
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Flyfoto taget tre dage 
efter mudderskreddet i 
Freetown i Sierra Leone 
den 14. august 2017. Den 
røde, ustabile tropejord 
flød ned ad bjerget og 
tog mennesker og dyr 
med sig.
|| Chen Cheng Xinhua/
Eyevine/Ritzau Scanpix

at det sætter Holocæns gavmilde klima fuldstændig 
over styr?

Vor hidtidige afhængighed af økonomisk vækst 
bygger på forestillinger, der har dybe rødder i vest-
lig kultur. Vi har derfor svært ved at forestille os 
alternativer. EU-kommissionen konkluderede i 
2013, at 

”det giver god mening at begynde med tiltag, som er 
billige, fleksible og gode både for økonomi og klima. 
Tilpasning kan på denne måde fremme bæredygtig 
vækst, stimulere klimaholdbare investeringer og 
skabe nye jobs”. 

Og den danske regering valgte forud for COP15 lige-
ledes en strategi, hvor mantraet var grøn vækst. Det 
vil sige
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”en økonomi, hvor grønne løsninger indenfor bl.a. 
transport, byggeri, og landbrugs- og fødevarepro-
duktion bidrager til at løse miljø-, klima- og natur-
udfordringer og samtidig skaber nye job i grønne 
væksterhverv”. 

Grøn vækst kan have mange udformninger og 
betydninger. Men sat på spidsen er der tale om et 
forsøg på at tjene penge på oprydningen efter de 
globale problemer, vi som et rigt samfund selv har 
været med til at skabe.

Der er tydeligvis delte meninger om, hvor gen-
nemgribende det danske samfund behøver at blive 
lavet om. Om det er selve det økonomiske system, 
som historisk både har skabt store rigdomme og 
teknologiske fremskridt og stor ulighed, undertryk-
kelse og elendighed, nemlig kapitalismen, der skal 
laves om. Eller om der findes former for tøjlet ka-
pitalisme, der muliggør den bæredygtige udvikling, 
som i en menneskealder har været verdenssamfun-
dets erklærede mål. Cirkulær økonomi kan meget 
vel være en del af løsningen. En økonomi, hvor 
holdbare produkter genbruges, hvor man ikke nød-
vendigvis skal eje, men kan låne eller leje, og hvor 
en betydelig del af vores private udgifter bruges på 
ikke-materielt forbrug.

Men måske vil en stagnerende eller ligefrem 
aftagende økonomisk aktivitet ikke nødvendigvis i 
sig selv være katastrofal. Økonomisk vækst måles 
som regel ved hjælp af bruttonationalproduktet 
(BNP), hvis anvendelighed imidlertid er stærkt be-
grænset. Det mente selv økonomen Simon Kuznets 
(1901-1985), som fandt på det. Fx udtrykker BNP 
intet om, hvor tilfredse folk er med deres liv. Til det 
formål har man udviklet flere alternativer, blandt 
andre Genuine Progress Indicator (GPI).

Desværre har danske myndigheder aldrig taget 
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GPI til sig, men det har de finske. Finland kan frem-
vise den samme ejendommelige udvikling som USA. 
Mens både GPI og BNP voksede støt i størstedelen af 
det 20. århundrede, er GPI faldet siden ca. 1990. Når 
de daglige materielle fornødenheder er sikret for 
størstedelen af befolkningen, fører fortsat økono-
misk vækst altså ikke nødvendigvis til bedre liv. 

I internationale forsøg på at måle forskellige fol-
keslags generelle tilfredshed med tilværelsen ligger 
Puerto Ricos befolkning på linje med den danske. 
Men deres BNP pr. indbygger er omkring det halve 
af vores. Og når man spørger danskerne, om de 
helst vil have højere løn eller mere tid, svarer stadig 
flere ”mere tid”. Der synes ikke at være noget folke-
ligt krav om fortsat økonomisk vækst. Vi kan altså 
øjensynlig indrette et andet samfund, hvis vi vil. 

Men vil menneskeskabte klimaforandringer 
virkelig inden for de kommende par århundreder få 
så store konsekvenser, at vi bliver nødt til at vænne 
os til et helt andet liv end det, vi kender? Det ved 
jeg ikke – og det ved ingen. Men jeg ved, at 97 % af 
verdens førende forskere på området anser det for 
overvejende sandsynligt, at vi mennesker har så 
stor magt over kloden, at vi er i stand til at lægge 
den øde. Og jeg ved, at kortsynede hensyn hidtil har 
vundet over den universelle medmenneskelighed, 
hvor vi tager hensyn til mennesker, som vi ikke ken-
der. Fordi de lever i Sierra Leone, eller fordi de først 
bliver født i det 22. århundrede. Som Narnia-bøger-
nes forfatter, C.S. Lewis (1898-1963), skriver: 

”Menneskets magt over naturen viser sig at være en 
magt, som nogle mennesker udøver over andre med 
naturen som redskab”. 
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dringers historie og fremtidsudsigterne for Jordens befolk-
ning.
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hidtil største udfordring. Danmarks Miljøundersøgelser/
Hovedland 2008
Antologi om klimaforandringernes baggrund og konsekven-
ser skrevet af Danmarks førende forskere på området.

Nielsen, Jørgen Steen: Den store omstilling. Fra systemkri
se til grøn økonomi. Informations Forlag 2012
Indsigtsfuld analyse af de mange sammenhænge mellem 
klimaforandringer og samfundsudvikling.

Rasmussen, Erik A.: Vejret gennem 5000 år. Meteorologi
ens historie. Aarhus Universitetsforlag 2010
En velskrevet og letlæst gennemgang af meteorologiens 
verdenshistorie fra antikken til vore dage skrevet af dansk 
meteorolog.

Theilgaard, Jesper: Det danske vejr. Gyldendal 2006
Den kendte meteorologs forbilledligt pædagogiske indføring i 
vejrets fysik med udgangspunkt i danske forhold.

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen.
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100 danmarkshistorier 
Danmarks historie serveret i små og over-
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter, arkiver og museer tager i 100 
bøger a 100 sider fortiden under kærlig 
 behandling og fortæller med vid, humor og 
kløgt om det, der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Spil med i MegaNørds app Dyst!, og dyst  
med vennerne om Danmark og  dengang.

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet og 
gjort det muligt at udgive og formidle de 100 
danmarkshistorier.

Find info på 100danmarkshistorier.dk
Her kan man også tegne abonnement.

Se bøgerne i serien indtil nu

http://danmarkshistorien.dk
http://HistorieLab.dk
http://100danmarkshistorier.dk
https://unipress.dk/bogserier/100-danmarkshistorier#publications
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En københavnsk 
taxachauffør 
kravler ud gennem 
bildørens rude på en 
oversvømmet gade 
om aftenen den 2. juli 
2011. Skybruddet blev 
for mange danskere 
det endegyldige tegn 
på, at vejr og klima 
ændrer sig hastigt, og 
at det nok er på tide 
at gøre en dobbelt 
indsats. På den ene side 
skal energiforbruget 
omlægges og 
nedbringes, og 
husdyrproduktionen 
beskæres, så 
udledningen af 
drivhusgasser 
mindskes radikalt. På 
den anden side bliver vi 
nødt til at indrette byer, 
boliger og levevis på 
mere ekstremt vejr. 
|| Bax Lindhardt/
Ritzau Scanpix 
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