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Global afkøling. Hvis vi styrer afbrændingen af kul, kan vi udskyde den næste istid i 
500.000 år.  

»De siger, at der er en mur af is, der bevæger sig ned fra nord, det er, hvad de siger. Vi 
kan ikke få fat på Boston med telegrafen, og de brænder klaverer i Hartford. Isen flytter 
alting foran sig, kirker og postkontorer og rådhuse.« Sådan lyder telegrafdrengens svar 
til den bekymrede fru Antrobus, da hun i indledningen til den amerikanske forfatter 
Thornton Wilders skuespil fra 1942 »The Skin of Our Teeth« undrer sig over det 
usædvanlig kolde augustvejr. Skuespillets første akt udspiller sig i New Jersey i 
begyndelsen af en ny istid, der truer med at udslette hele det nordøstlige USA, og 
senere i stykket må fru Antrobus tage imod mystiske flygtninge - der blandt andet minder 
om Moses og Homer - fra de fremrykkende ismasser.  

 
Spørgsmålet er, hvornår skuespillets dramatiske istidsscene bliver virkelighed? I den 
sidste million år er istiderne kommet ganske regelmæssigt med cirka 100.000 års 
mellemrum, men tiden er ikke ligeligt fordelt mellem kulde- og varmeperioder, for mens 
istiden lægger beslag på langt størstedelen af de 100.000 år, har mellemistiderne kun 
været godt 10-15.000 år lange. De største udfordringer, menneskeheden har stået 
overfor, har været at overleve istiderne, og det er næppe tilfældigt, at vores civilisation 
har udviklet sig under en mellemistid, så spørgsmålet er ikke helt uinteressant.  

 
Vores mellemistid - Holocæn - har nu varet i omkring 11.000 år, mens den forrige - 
Eemtiden - anslås at have varet mellem 11.500 og 15.000 år, så hvis det mønster 
gentager sig, bør vi snart forberede os på en ny istid. Denne observation fik da også en 
gruppe fremtrædende klimatologer, der mødtes på en workshop i 1972 på Brown 
University, til at udsende en advarsel om, at istiden var nær, og nogle af deltagerne 
sendte ligefrem en opfordring til daværende præsident Nixon om at gøre noget. Den 
amerikanske regering nedsatte et ekspertpanel, men inden panelet fik aflagt sin rapport - 
som i øvrigt anbefalede oprettelsen af et center for klimaanalyse - var Nixon gået af som 
præsident. 

 
Der er desværre ikke enighed om, hvad der præcis bestemmer istidernes kommen og 
gåen, men det er svært at komme uden om de modeller, der bygger på effekten af små 
periodiske ændringer i Jordens bane omkring Solen. Banen ændrer sig således fra at 
være næsten cirkelformet til at være mere ellipseformet, og perioden i denne variation er 
netop cirka 100.000 år, hvilket svarer til istidernes cyklus. Derudover er der periodiske 



ændringer med en cyklus på cirka 40.000 år i hældningen af Jordens rotationsakse i 
forhold til banen omkring Solen, og endelig peger rotationsaksen ikke i samme retning, 
men drejer langsomt rundt - den såkaldte præcession - hvilket tager cirka 22.000 år for 
en omgang. 

  
Denne præcession har i øvrigt ansvaret for, at vi ikke længere fødes under det rigtige 
stjernebillede, eftersom der er forløbet så mange år, siden stjernetegnene fik navne i 
antikken. For eksempel bliver en tvilling nu født under tyrens stjernebillede, men dette 
problem bliver dog løst om 20.000 år, hvor der - for en tid - igen bliver 
overensstemmelse mellem stjernetegn og stjernebilleder. 

Ser man på temperaturvariationerne gennem de sidste 800.000 år, således som de kan 
bestemmes fra boringer i iskappen på Antarktis, kan man genfinde alle de tre nævnte 
karakteristiske perioder på 22.000, 40.000 og 100.000 år, og ændringerne i Jordens 
bane er derfor en attraktiv forklaring på klimaændringerne, i hvert fald som en udløsende 
faktor. At Jordens rotationsakse skifter hældning eller retning ændrer nemlig ikke på den 
totale energi, Jorden modtager fra Solen, så der skal en forstærkning til, for at det kan 
give globale klimaændringer.  

 
Hældningen af rotationsaksen bestemmer imidlertid, hvor meget Solen stråler om 
sommeren på høje nordlige breddegrader, og teorien er nu, at hvis somrene bliver 
koldere og kortere, fremmer det opbygningen af iskapper, fordi den is, der er dannet om 
vinteren, hvert år får lov til at ligge lidt længere om sommeren. Effekten forstærkes af, at 
når først der ligger is eller sne på overfladen, så vil den hvide overflade sende mere af 
sollyset ud i rummet igen og dermed give isen endnu mere magt. 

 
Da man har en god forståelse af disse ændringer i Jordens bane, er det også muligt at 
regne ud, hvordan variationerne vil se ud i fremtiden. Her er der for en gangs skyld gode 
nyheder fra klimaforskningen, for beregningerne viser, at vi er så heldige at leve på et 
tidspunkt, hvor Jordens bane ser ud til at gøre vores mellemistid længere end alle de 
tidligere. Derudover får vore efterkommere sandsynligvis også fornøjelse af den 
menneskeskabte CO2 udledning, som yderligere har skudt starten på den næste istid 
omkring 50.000 år ud i fremtiden. Det skyldes, at det næste minimum i Solens 
sommerindstråling på de høje breddegrader ikke bliver særlig dybt, og der skal derfor 
ikke så megen opvarmning til for at undgå at ryge ned i istiden. I de relativt kolde 
1970ere var der derfor også fremtrædende videnskabsmænd, som den sovjetiske 
klimatolog Mikhail Budyko, der hilste den menneskeskabte globale opvarmning 
velkommen som et middel til at undgå fremtidige istider.  

 
I en artikel, der blev offentliggjort i onsdags i tidsskriftet Geophysical Research Letters, 
har professor Gary Shaffer fra Niels Bohr Institutet i København undersøgt, hvor længe 
vi kan holde istiden fra døren, hvis vi antager, at alle Jordens reserver af fossile 
brændstoffer - og det vil især sige kul - bliver brændt af. De samlede tilgængelige 
kulreserver udgør omkring 5.000 milliarder ton, og hvis vi forestiller os, at de bliver 
brændt af i løbet af de kommende århundreder, vil det sende så store mængder CO2 ud 
i atmosfæren, at den næste istid først kommer om 170.000 år. Når der går så lang tid, 



skyldes det, at CO2 kun meget langsomt trækkes ud af atmosfæren igen, og derfor 
undgår Jorden at ryge ned i istiden »allerede« om 50.000 år. Risikoen er dog, at de 
store CO2 mængder samtidig vil skabe en ekstrem global opvarmning, hvis de fyres af 
på alt for kort tid, og det viser sig også at være en unødvendig høj pris at betale for at 
udskyde istiden. 

 
Gary Shaffer har nemlig også undersøgt et scenario, hvor man styrer afbrændingen af 
fossile brændstoffer til at undgå ekstrem global opvarmning og samtidig afværge istiden 
længst muligt. I dette tilfælde skræddersys kulforbruget til at øge atmosfærens CO2-
indhold tilstrækkelig højt og længe til at afværge de kræfter, der ellers ville starte en ny 
istid omkring de fremtidige nedgange i Solens sommerindstråling. Resultatet er, at vi i så 
fald kan springe mange istider over og forlænge det stabile mellemistidsklima med 
omkring 500.000 år. 

 
I Thornton Wilders skuespil spørger den bekymrede fru Antrobus telegrafdrengen, hvad 
folk gør ved de fremrykkende ismasser, hvortil han svarer, at »tja, for det meste taler de 
bare.« Men faktisk har vi kulreserver nok til at undgå istider i nærmest uoverskuelig lang 
tid, hvis vi ellers kan blive enige om at gemme dem så længe. 

 

 


