Godt nyt om klimaet
Alle taler om vejret og klimaet, og det er for det meste dårlige nyheder vi hører om.
Onsdag aften på Høng Bibliotek var en undtagelse fra denne regel, da Lokalhistorisk Forening for
Høng Kommune havde arrangeret et klimaforedrag med professor Johannes Krüger fra Københavns
Universitet.
Johannes Krüger medvirkede for nylig i Anders Lund Madsens talk-show på DR1, hvor han også
fik leveret nogle mere positive budskaber om klimaet end dem, vi normalt præsenteres for. Selv om
titlen på talk-showet er ”Dårligt Nyt”.
Nøjagtig samtidig med foredraget i Høng, hvor Johannes Krüger påviste, at over en lang årrække er
der ikke blevet flere og værre storme på Jorden, stod tidligere præsident Bill Clinton på talerstolen i
Sønderborg og hævdede, at orkanerne er blevet værre og at det truer verdens stabilitet.
Efter Johannes Krügers opfattelse må det være den mere effektive nyhedsformidling og
kommunikation, der får det til at fremstå, som om stormene var blevet flere og værre gennem årene.
Det kom Bill Clinton ufrivilligt til at bekræfte, da han midt under foredraget i Sønderborg blev
ringet op på sin mobiltelefon – det var Hillary Clinton, der lige ville ringe fra Australien og høre,
hvordan det gik.
Foredraget i Høng blev overværet af 75 deltagere med en del elever fra Høng Gymnasium i spidsen.
”Det var dejligt at se de unge mennesker til et af vores møder. Som oftest er mødedeltagerne jo i
den mere modne aldersklasse, når det drejer sig om møder med lokalhistoriske emner” siger
kasserer Henning Bonde.
De mange deltagere fik en stor oplevelse, hvor en veloplagt professor gennemgik en lang række
komplicerede forhold, der tilsammen bestemmer udviklingen i klimaet. Og som han bl.a.
konkluderede: ”Klimaet er ustyrligt – det er ikke noget vi kan stemme om”.
Foredraget var illustreret med mange plancher – ikke bare med tørre tabeller og kolde facts – der
var også flotte billeder fra de steder på Jorden, hvor Johannes Krüger har arbejdet med geologi og
klimaforhold gennem mere end 40 år.
Også det lokale landskab i Kalundborg Kommune var repræsenteret både med nye fotos fra de
geologisk interessante steder og med næsten 200 år gamle guldaldermalerier, der viste vores lokale
landskab på den tid.
”Alt i alt var det en fantastisk oplevelse, som man godt kunne ønske, at de mange meningsdannere
på klimaområdet fik lejlighed til at overvære og få forstand af” slutter Henning Bonde.

