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Af Sø ren Skov
soeren.skov@nordjyske.dk

Vi ved det godt. De men ne ske skab te kli
ma for and rin ger er nu be gyndt at ænd re 
Jor dens kli ma. Også det dan ske. Men 
hvor dan bli ver det egent lig at leve i Dan
mark ved ud gan gen af det te år hun dre de?

Det spørgs mål får vi nu svar på i den 
nye bog “Tor den regn” skre vet af Micha el 
Rothenborg, der er mil jø jour na list på Po
li ti ken og al le re de har fle re bog ud gi vel
ser bag sig.

Set i for hold til de ænd rin ger, der for
ment lig vil ske i de fle ste an dre lan de, er 
vi hel di ge. Som forsk nings pro fes sor Jør
gen Ole sen si ger i bo gen, vil vi få det som 
blom men i et æg.

Men det er vel at mær ke et no get om
tum let og for slå et æg. 

Vi vil få mere eks tremt vejr. Fle re lang
va ri ge tør ke pe rio der om som me ren, fle re 
sky brud og fle re or ka ner. Når vi får mere 
vand fra oven i form af øget ned bør og 
sam ti dig også får mere vand fra si den, 
når ha vet sti ger, vil grund van det også sti
ge. Vi vil der for også få mere vand ne de
fra.

Frem ti dens dan ske re skal der for leve 
med en me get stør re ri si ko for over svøm
mel ser. I by er ne vil man ge fle re op le ve 
vand i kæl dre ne. Mere al vor ligt er det for 
de man ge, der bor langs med kys ter ne, 
hvor ri si ko en for al vor li ge storm flo der 
også vil bli ve mar kant stør re end i dag.

In tet er som be kendt skidt, uden at det 
er godt for no get. Selv om vi får mere eks
tremt vejr i frem ti den, vil vi de fle ste dage 
kun ne nyde frem ti dens vejr med lan ge 
sol ri ge som re. Vi vil få et kli ma som i Syd
frank rig. 

Der vil gan ske vist være fle re æld re, der 
dør af he de slag, men vi kan dyr ke vin og 
få mere strand vejr. Om 100 år vil Pal me
stranden i Fre de riks havn ikke være ek so
tisk, for til den tid kan vi for ven te, at de 
syd euro pæ iske dværg pal mer er ble vet 
vildt vok sen de langs de dan ske stran de.

Men des vær re vil man ge af vo res stran
de slet ikke ind by de til at bade og dase i 
det var me vejr. Med mere regn om vin te
ren og hø je re som mer tem pe ra tu rer i ha
vet vil vi få mere ilt svind i vore far van de, 
og der med vil stin ken de stran de, der er 
præ get af ilt svind og bund ven din ger, bli
ve mere al min de li ge. 

Ha vets fisk og bund dyr står over  for en 
barsk frem tid  hvis der alt så til den tid 
sta dig er lige så man ge bund dyr og fisk i 
ha vet som i dag, for når men ne sket ud le
der sta dig mere CO2 til at mo sfæ ren, vil 
ver dens ha ve ne også op ta ge mere CO2, 
og der med kan ha ve ne i frem ti den bli ve 
som en for tyn det syre og der med så sure, 
at en lang ræk ke fisk og an dre af ha vets 
dyr ikke mere kan leve i ha vet.

Hvis ikke vore far van de skal lide kvæl
nings dø den af ilt svind ved ud gan gen af 
det te år hun dre de, vil det bli ve nød ven
digt at ud læg ge mere na tur langs med vo
res vand løb, men det kan bli ve svært at 
gen nem fø re. 

Når de grøn ne or ga ni sa tio ner i dag 
drøm mer om et frem ti dens Dan mark 
med fle re og stør re sam men hæn gen de 
na tur om rå der, er det en drøm, som er ba
se ret på for ti den. Dan mark er i dag det 
land i ver den, der har den stør ste an del af 
vo res are al un der plov. Det har kun kun
net lade sig gøre, for di en or me na tur om
rå der i de sid ste 150 år er ble vet dyr ket op 
og gjort til ager land. En så stor ud vi del se 
af det dyr ke de land har i sa gens na tur ført 
til, at na tu ren er ble vet træn gt tilsvarende 
til ba ge. 

Men naturelskernes drøm om mere na
tur vil næp pe bli ve en rea li tet. I frem ti den 
vil der bli ve me get mere knap hed på fø
de va rer end i dag, for som føl ge af den 
sto re be folk nings til vækst i ulan de ne vok
ser Jor dens be folk ning sta dig eks plo sivt, 
og de man ge eks tra mun de ved ud gan
gen af det te år hun dre de kræ ver mad. 

Sam ti dig vil kli ma æn drin ger ne på glo
balt plan øde læg ge en stor del af de bed
ste land brugs area ler, vi har i dag. En ten 
for di de bli ver over svøm me de el ler øde
lagt af ind træn gen de salt vand, så dan 
som man vil op le ve det i man ge frugt ba re 
del ta om rå der i Asi en, el ler for di kli ma et 
bli ver mere tørt. Det vil bl.a. ske man ge 
ste der i Syd euro pa, hvor me get af nu ti
dens ager land i de næs te 100 år stil le og 
ro ligt vil for vand les til ør ken.

I Dan mark og an dre dele af Jor den, 
hvor kli ma et sta dig er guns tigt for land
brug, skal der der for i frem ti den frem stil
les me get mere mad end i dag. Både her 
til lands og i de fle ste an dre lan de kan vi 
for ven te et end nu mere in ten sivt land
brug i frem ti den.

Det vil sæt te na tu ren un der et hid til 
uset pres. 

Hvis na tu ren hav de plads nok, vil le den 
ret nemt kun ne til pas se sig de kom men de 
kli ma æn drin ger, for så kun ne de fle ste 
ar ter blot van dre mod nord, ef ter hån den 
som kli ma et ænd rer sig. Men al le re de i 
dag er na tu ren ble vet re du ce ret til små 
iso le re de om rå der, der lig ger som øer i et 
op dyr ket oce an, og der for kan de true de 
ar ter ikke spre de sig til nye le ve om rå der, 
når de må op gi ve de gam le.

Til med vil na tur om rå der ne som føl ge 
af be folk nings til væks ten frem over bli ve 
min dre og der med end nu mere iso le re
de. Man ge dyreog plan te ar ter vil der for 
ikke have mu lig hed for at til pas se sig det 
ænd re de kli ma, men slet og ret dø ud. Ik
ke bare i Dan mark, men over alt på Jor
den. 

Micha el Rothenborg frem læg ger vo res 
dyst re frem tid med et væld af de tal jer. 
“Tor den regn” er ble vet til efter en lang 
ræk ke in ter view med nog le af Dan marks 
fø ren de kli ma fors ke re og eks per ter. 

Det er en bog, der er god at bli ve klog 
af, og da Micha el Rothenborg til med skri
ver i et let læ se lig sprog, bør hans bud skab 
kom me ud til man ge. Jo fle re der bli ver 
be vid ste om kon se kven ser ne af kli ma æn
drin ger ne, jo stør re er mu lig he den nem
lig for, at det kan lyk kes os at af vær ge 
dem.

Hvis man skal kri ti se re no get i den ne 
frem ra gen de bog, er det net op, at Micha
el Rothenborg ikke gør det til stræk ke ligt 
klart for læ se ren, at vi sta dig har et valg. 

Hvis det lyk kes os på glo balt plan at op
fyl de EU’s mål om at ned sæt te ud slip pet 
af C02 med mel lem 60 og 80 pro cent i 
2050, vil kli ma æn drin ger ne ikke bli ve 
stør re, end at vi snildt kan hånd te re dem.

Det er der for, at det kom men de kli ma
top mø de i Kø ben havn er så vig tigt.   

   

“Tor den regn - Dan marks frem tid i en  {
var me re ver den”
Af Micha el Rothenborg.
288 si der, 299,95 kr. Lind hardt og Ring hof.

Ind i driv hu sets 
våde ver den

Af Per Rieffestahl, NAFA 
central@nordjyske.dk

Må nen er al tid spæn
den de. Den skif ter 
form hele ti den. 

Den har sin egen gang på 
him len, og man kan se de
tal jer på dens over fla de 
uden kik kert.

Der kræ ves kun en klar og 
sky fri him mel.

Også om da gen kan man 
ofte se den be væ ge sig fra 
øst mod vest li ge som so len.

I vir ke lig he den er dens 
egen be væ gel se på ca. 12 
gra der fra vest mod øst, hvil
ket man kan kon sta te re ved 
at iagt ta ge stjer ne bil le der ne 
bag den. De skif ter fra dag 
til dag.

Må nen er stor. Fak tisk så 
stor, at man med en vis ri
me lig hed kan kal de Jor den 
og må nen for et dob beltpla
net sy stem. De er af hæn gi ge 
af hin an den og har ind fly
del se på hin an den.

Hvem ken der ikke til ti de
van dets skif ten med høj van
de og lav van de.

Hvem har ikke op le vet en 
må ne for mør kel se, hvor 
fuld må nen gem mer sig i 
jord skyg gen og un der ti den 
an ta ger en rød lig far ve på 
grund af sol ly sets bryd ning i 
vor at mo sfæ re?

El ler mere sjæl dent: en 
sol for mør kel se, hvor so len 
dæk kes helt el ler del vist af 
må nen, og vi der for kan se 
so lens at mo sfæ re og an dre 
spek ta ku læ re fæ no me ner.

I gam le dage sag de man 
for sjov, at må nen var en 
grøn ost. Så dan er det ikke 
læn ge re! Vi har også op gi vet 
tan ken om må ne mænd, 
måne ha rer og lig nen de. Vi 
har selv væ ret der. Og vi skal 
der op igen. 

Den næs te må ne son de er 
nu sta tio ne ret på Ken ne dy 
Spa ce Cen ter i Florida. Den 
skal sen des op i den ne må
ned. Den skal dog ikke lan de 
di rek te på må nens over fla
de. I en lav om løbs ba ne skal 
den bl.a. fin de eg ne de lan
dingssteder til kom men de 

be man de de mis sio ner. Mås
ke vil de star te i 2020. 

Mens vi ven ter, kan vi be
nyt te ti den til at ud fors ke de 
gam le kend te lo ka li te ter fra 
tid li ge re mis sio ner. Med et 
kort over må nen kan vi fin
de man ge af landingssteder
ne for Apol lomis sio ner ne.

Vi kan ikke se fla get, der er 
plan tet, hvor Neil Arm
strong steg ned fra Apol lo 
11’s måne mo dul 20. juli 
1969. Men med en god kik
kert kan vi fin de Stil he dens 
Hav og så mænd også se nog
le kra te re i nær he den af det
te sted.

Man kan bru ge et helt liv 
på at stu de re må nen! 

Man kan nøj es med at kø
be et godt kort over må nen, 
som man ser den med sine 
øjne, og an skaf fe sig en pris

me kik kert, ek sem pel vis en 
7x50 pris me kik kert af ri me
lig kva li tet plus et godt og 
so lidt sta tiv. Det sid ste er 
me get vig tigt. Et sta tiv skal 
stå støt og fast og kun ne kla
re lidt blæ se vejr. Så le des ud
sty ret kan man gå i gang 
med at fin de – og lære nav
ne ne på – de sto re mør ke 
om rå der, som vi kal der ”ha
ve” el ler på la tin ”ma ria”. 

Stil he dens Hav hed der på 
la tin ”Mare Tranquillitatis”.

Der er slet ikke tale om 
om rå der med vand, men 
om rå der med ba salt. Der 
har tid li ge re væ ret man ge 
me teor ned slag, og der er 
sket en ud fyld ning med 
smel tet ma te ria le fra tid li ge
re vul kan is me. 

De lyse om rå der er høj lan
de og også de æld ste. Over

alt er der kra te re fra ned slag 
af me teo rer og as te roi der 
og man kan nemt få øje på 
bjerg kæ der ne.

Poe ti ske nav ne
Alle lo ka li te ter på må nen 
har fået en ten poe ti ske nav
ne el ler nav ne efter be røm te 
mænd og lig nen de. 

Ef ter hån den som man læ
rer dis se nav ne at ken de, får 
man mås ke lyst til at se på 
små de tal jer. Det kan være 
et be stemt kra ter, en spræk
ke el ler en dal sænk ning. 

Vi kig ger jo på den side af 
må nen, der ven der mod Jor
den. Den an den side kan vi 
ikke se, da må nen har bun
den ro ta tion. Det vil sige, at 
den dre jer én gang rundt om 
sig selv i sit om løb om Jor
den.

Man ge sy nes, fuld må nen 
er flot og spæn den de at se 
på. Det er den også, men 
prøv at ret te kik ker ten mod 
må nen, når den er i fase, alt
så hvor den ikke er helt op
lyst. Kig på ter mi nato ren. 
Det er det sted, hvor lys og 
skyg ge mødes. Her kan man 
se skyg ger i kra ter ne. Alt bli
ver mere tre di men sio nelt

Med sin pri mi ti ve kik kert 
lag de vi den skabs man den 
Ga li leo Ga li lei i 1600tal let 
mær ke til, at man på nat si
den tæt på ter mi nato ren un
der ti den kun ne se små lys 
på bjerg top pe ne. Nø jag tigt 
som man kan på Jor den, når 
so len er ved at stå op!

Der har gen nem ti der ne 
væ ret man ge teo ri er om  må
nens dan nel se. 

I dag hæl der man ge til en 
teo ri om, at et stort ob jekt 
på stør rel se med Mars har 
ramt Jor den for fle re mil li
ar der år si den. Mås ke har 
det te ob jekt ramt Jor den fle
re gan ge. Re sul ta tet har væ
ret, at en del af Jor dens kap
pe er ble vet re vet løs og sam
men med ma te ria le fra ob
jek tet har star tet sit eget 
kreds løb om Jor den.

Må nen er dog sta dig en 
gåde. 

Det værs te er næs ten, at 
den fjer ner sig fra os med 
3,8 cm hvert år!

Stu der den grun digt, in
den den for svin der!

Man kan bru ge et helt liv 
på at stu de re må nen

I år er det Astro no mi ens  {
År, og der for vil de nordjyske 
ama tør ast ro no mer i 2009 
give NORD JYSKEs læ se re mu
lig hed for et ind blik i de res 
fa sci ne ren de hob by mel lem 
him mel og jord. 
Fle re gan ge i lø bet af året vil 
NAFA skri ve en ar ti kel om, 
hvad der sker på stjer ne him
len ak tu elt. I dag hand ler det 
om må nen.

Man kan læse mere om  {
NAFA på in ter net ad res sen 
www.nafa.dk.

FAK TA
NAFA skri ver  
i NOrD JYske

Ter mi NATO reN kAl Der man det sted på må nen, hvor lys og skyg ge mødes. Foto: Jes per Grøn ne

michA el rOTheNbOrg er til dag lig mil jø jour
na list på Po li ti ken. Foto: Pe ter Hove Ole sen 

NY bOg: Vo res 
børn og bør ne
børn vil op le ve et 
ek so tisk Dan mark 
med pal mer,  
tør ke og over
svømmelser TOr DeN regN er en bog, der er god at bli ve klog af.

FulD må NeN hAr al tid fa sci ne ret 
men ne sket. Foto: Jes per Grøn ne


