
Aktuel Naturvidenskab 3 2014

49

Aktuel Naturvidenskab 3 2014Aktuel Naturvidenskab 5 2013

49S E R V I C E

BOGANMELDELSE UDGIVELSER

Aktuel Naturvidenskab 3 2014

80 års klimaændringer 
set fra luften
Anmeldt af Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker ved DTU Space

Oxygen
Teaterstykket Oxygen handler om opda-

gelsen af grundstoffet oxygen i den sidste 

halvdel af 1700-tallet med de tre forskere 

Scheele, Priestley og Lavoisier som hoved-

personer. I teaterstykket kobles disse per-

soner og deres hustruers tænkte møde i 

1777 med et tilsvarende tænkt møde i no-

belkomiteen i 2001 om tildeling af ”retro-

priser” for at hædre kemikere, der gjorde 

store opdagelser før indstiftelsen af no-

belprisen. Stykket er oversat til 18 sprog, 

og Dansk Selskab for Historisk Kemi står 

nu bag en dansk udgivelse af stykket i 

bogform.

Oxygen – et skuespil i 20 scener. Redigeret 
af Ture Damhus, Anita Kildebæk Nielsen 
og Børge Riis Larsen. Historisk-kemiske 
skrifter nr. 21. 200 sider, 200,- kr. Kan 
købes ved Nyt Teknisk Forlag

Danmarks truede arter 
– den danske rødliste
Mange dyre-, svampe- og plantearter er i 

fare for at forsvinde fra den danske natur. I 

Danmark har eksperter vurderet arternes 

risiko for at uddø ─ kaldet en rødlistevur-

dering ─ i perioden 2003-2010. Resultatet 

er præsenteret i Danmarks truede arter.

Peter Wind og Rasmus Ejrnæs: Danmarks 
truede arter. Aarhus Universitetsforlag 
2014. 181 sider, 249, 95 kr.

Vidunderlige videnskab 
– den ioniske drøm
I denne bog tager Ian von Hegner et kig 

på videnskaben i et historisk perspektiv, 

forklarer hvad videnskabelige metoder 

egentlig er, kigger på hvilken relevans re-

ligioner har for videnskaben i dag og 

kommer med bud på, hvor videnskaben vil 

føre os hen i fremtiden.

Ian von Hegner: Vidunderlige videnskab – 
den ioniske drøm. Skriveforlaget 2014. 563 
sider, 249,- kr.

Her i 200-året for adskillelsen af Danmark 
og Norge i 1814, er det ofte blevet frem-

hævet, at relationerne mellem de to lande 
siden da har været gode og fredelige, men 
i 1931-1933 var vi i konfl ikt omkring over-
højheden over det dengang ubeboede Øst-
grønland. Da Norge blev afstået til Sverige 
i 1814 blev det ellers understreget, at afstå-
elsen ikke omfattede Grønland, Færøerne 
eller Island, men efter første Verdenskrig steg 
spændingen langsomt i Arktis mellem de to 
lande. Norske fangere havde i en årrække 
jaget sæler i havisen ud for Grønlands østkyst 
og begyndte nu også at gå i land for at jage 
bjørn og moskusokser. Det førte til konfl ikter 
mellem danske og norske fangere, og i 1930 
udnævnte Norge – på trods af danske prote-
ster – offi cielt en politimester for nordmæn-
dene i Østgrønland. I sommeren 1931 rejste 
en gruppe norske fangere det norske fl ag i 
det centrale Østgrønland og erklærede det 
for norsk territorium under navnet Erik den 
Rødes Land. Få uger senere godkendte Stor-
tinget og den norske regering formelt besæt-
telsen og annekterede offi cielt området.

Situationen kunne i princippet have ført til 
krig mellem de to lande, men begge rege-
ringer optrådte besindigt, og den danske re-
gering valgte at indbringe sagen for Den in-
ternationale Domstol i Haag, der i 1933 af-
gjorde, at Danmark havde den fulde suveræ-
nitet over hele Grønland. Året forinden havde 
Norge ellers annekteret endnu et område af 
den østgrønlandske kyst, men de handlinger 
blev nu kendt retsstridige. 

Det glemte fotoarkiv
I forbindelse med retssagen i Haag satte 
Danmark gang i et omfattende ekspeditions-
arbejde i Grønland, der skulle understrege 
landets krav på hele øen. En række viden-
skabelige ekspeditioner havde allerede i 
årene forinden udforsket store dele af kysten, 
og i 1932 tog man et nyt våben i brug, nemlig 
den danske fl ådes vandfl yvere. Målet var at 
gennemfotografere Grønland fra luften, og i 
løbet af blot fem somre i 1930’erne lykkedes 
det at fotografere størstedelen af kysten fra 
Disko i vest til Kap Farvel i syd og op langs 
østkysten til Danmarkshavn. 

Piloterne i de små åbne fl yvemaskiner må vir-
kelig have været gjort af “The Right Stuff”. For-
holdene har været barske i 4.300 meters højde 
med temperaturer ned til minus 40 grader. I alt 
blev der optaget over 11.000 billeder – en be-
drift, der fi nt tåler sammenligning med dagens 
store videnskabelige ekspeditioner.

I mange år lå det enorme fotoarkiv gemt og 
efterhånden også glemt i en bunker i Vest-
volden udenfor København, indtil de i 2008 
blev fundet af professor Kurt Kjær fra Statens 
Naturhistoriske Museum. Han indså, at bille-
derne kunne bruges til at dokumentere æn-
dringerne i Grønlands gletsjere i den mellem-
liggende periode, og i sommeren 2013 fl øj 
han sammen med en gruppe kollegaer og tog 
billeder af nogle af de samme gletsjere, som 
blev fotograferet i 1930’erne.

Imponerende billeder
Et udvalg af billedmaterialet er nu udgivet i 
bogen Indlandsisen – 80 års klimaændringer 
set fra luften og viser, hvordan gletsjerne har 
ændret sig. Grønland oplevede i 1920’erne 
og 1930’erne en kraftig opvarmning, og bil-
lederne er således taget under en varmepe-
riode. Herefter faldt temperaturen igen og 
gletsjerne begyndte derfor atter at vokse indtil 
omkring 1990, hvor temperaturen igen steg 
kraftigt. De fl este gletsjere (men ikke dem alle 
sammen) er derfor smeltet tilbage i de 80 år. 
Bogens kvalitet er især de imponerende bil-
leder – herunder også scener fra de tidlige 
ekspeditioner – som også kan nydes, selvom 
man ikke interesserer sig for klimaændringer. 
De ret korte tekster måtte gerne have været 
uddybet, men den fl otte udgivelse sikrer for-
håbentlig, at den store indsats fra de danske 
fl yvere ikke går i glemmebogen igen.

Kurt Kjær (red): Indlandsisen – 80 års klima-
ændringer set fra luften, 184 sider, 325 kr. 
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