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Isflagen skrumper
Victoria sidder på en isflage, og solen skinner fra
en skyfri himmel. Ude i det blå hav svømmer der
kæmpestore hvaler, og en flok nysgerrige sæler kigger
på hende med dybe, mørke øjne. Victoria tænker, at
hun må være i Grønland eller på Nordpolen.
En isbjørn kravler op på isen, og ryster vand af sin
skinnende hvide pels, så det sprøjter ud til alle sider.
Victoria får sig et lille brusebad. Isbjørnen ser venlig
ud, så hun er ikke bange.
Solen varmer Victorias krop, og små dråber vand
triller i havet fra hendes kridhvide ’tømmerflåde’.
Dryp. Dryp. Dryp. Isflagen skrumper hurtigt nu,
og der bliver mindre og mindre plads til hende og
isbjørnen.
Den hvide bjørn ser pludselig mager ud, og den
blotter sine skarpe tænder. Nu virker den mere
fjendtlig end venlig. Victoria bliver bange, men
der er ingen steder at løbe hen. Isflagen er næsten
smeltet bort.
Victoria vågner af sin drøm. Hun ligger badet i sved.
Vækkeuret ringer, og hun krammer sin plysbamse.
Selv om man er 12 år, kan man godt trænge til et knus.
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Morgenmad med
mælk
Søvnigt hælder Victoria mælk på sine havregryn.
Mælken er hvid som sne og isbjørne, tænker hun,
da den løber udover kanten på tallerkenen og ned
på bordet, hvor den danner en lille sø.
Far brokker sig og tørrer op. Mor læser avis og
drikker sort kaffe.
- Isbjørne er begyndt at spise mad fra skralde
spande. De har svært ved at finde mad, fordi
klimaet er blevet varmere, fortæller hun med
næsen nede i avisen.
- Hvad spiser isbjørne da ellers? spørger Victoria.
Mens far gumler på en bolle med ost, slår han sin
tablet op og googler ’isbjørne’ og ’føde’. Han finder
svar på en hjemmeside.

for sjov forskellige typer sæler op: Ringsæler,
remmesæler, grønlandssæler, klapmyds og
harlekinsæler.

- Sæler! Isbjørnen finder de huller i isen, som
sælerne bruger, når de skal trække vejret. Her kan
isbjørnen ligge i timevis og vente på, at en sæl
stikker hovedet op af vandet. Hvis isen er smeltet,
er det svært at fange sæler, siger far og remser

- Klapmyds… sjovt navn til sådan en sæl-fætter,
bryder lillebror Malte ind.
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- Spiser de ikke mennesker? spørger Victoria
nervøst.
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- Jo, sådan nogle som dig, driller Malte. Han er otte
år og møgirriterende, synes Victoria.

og sult inden 2030. Hun har styr på nogle af
verdensmålene, men nr. 13 har hun ikke lært om.

- Når isbjørne er sultne, spiser de alt fra tang og
rejer til moskusokser og rensdyr. De kan også finde
på at rode i skraldespande, men det er sjældent, at
de angriber mennesker, siger far og understreger,
at isbjørne er vilde og farlige dyr, som man ikke
skal komme for nær. Især hvis de ikke har fået
noget at spise i lang tid, skal man passe på.

- Det er måske det vigtigste af dem alle sammen,
siger mor og klør sig lidt uroligt i hovedbunden.

- Isbjørne kan lugte deres bytte på 30 kilometers
afstand, fortæller han.

- Klima! siger far.
- Ja, når vi mennesker brænder kul af på kraft
værker og olie af i biler, bliver der ledt CO2 ud fra
skorstene og udstødningsrør. Vi er ved at varme
atmosfæren og verdenshavene op, fortæller mor.
- CO2 er en skurk, siger far.

- Puha, og jeg kan lugte din ost. Er du ikke snart
færdig med at spise, siger Malte og rejser sig. Han
går ud på badeværelset for at børste tænder, inden
han skal i skole.

Victoria forstår ikke helt, hvad mor og far snakker
om, men hun har for travlt til at spørge. Hun skal
i skole.

Victoria tager sin egen og Maltes tallerken og
sætter det hele i opvaskemaskinen.
Mor kigger op fra avisen.
- Har I haft om verdensmål nr. 13 i skolen, Victoria?
spørger hun.
Victoria har lært, at alle verdens lande i det, der
hedder FN, har besluttet at udrydde fattigdom
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Hul i diget
Det har regnet ekstremt meget hele natten, så
der er vandpytter så store som søer i skolegården.
Selv om der stadig er sorte skyer på himlen, er det
tørvejr.
De fleste af børnene har regntøj og gummistøvler
på, så i frikvarteret bygger Victoria, Omar,
Benjamin og Ida diger med sand fra sandkassen.

Victoria kommer til at tænke på den flydende
isflage fra sin drøm og foreslår, at de laver nogle
skibe. Benjamin er altid hurtig til at reagere på
ideer, så han løber ind i klasselokalet for at hente
en stak papir. Han viser de andre, hvordan de kan
folde et stykke sammen, så det ligner en hat… eller
en båd.
Victoria, Omar, Benjamin og Ida får selskab af
resten af klassen, der folder hvide skibe på livet
løs. Snart driver der over 20 sejlskibe rundt på de
største søer i skolegården.

Victoria har hørt, at når indlandsisen på Grønland
smelter, fordi klimaet bliver varmere, så vokser
behovet for diger overalt i verden. Eleverne
forsøger at spærre vandet ude og inde og skaber
dermed nye søer og øer. De tvinger også vandet til
at løbe nye veje. Små åer driver gennem miniput
landskabet.
- Vi kan styre det, jubler Omar.
- Pas på… nu kommer vandet! advarer Victoria
og presser en håndflade ind i deres største dige.
Vandet fosser ud, og oversvømmer et par øer.
Benjamin har ikke hørt advarslen, så han får en
våd sok i sin ene sko.
- Aiii, hyler han.
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Den blå planet
Læreren, der hedder Jonathan og
har flot hår, sætter en globus på
katederet. Han trækker en ledning
hen til stikkontakten i væggen, og med
et fingerknips bliver oceanerne blå og landjorden
grøn. Globussen har en pære inden i.
- Er den ikke smuk? spørger Jonathan ud i klassen,
hvor alle for en gangs skyld sidder musestille.
Jonathan griber om Jorden med sin ene hånd og
drejer den rundt. Jorden suser rundt om sin akse.

Læreren peger igen, men denne gang midt på
kloden. I Afrika.
- Hvor der næsten altid er varmt, tilføjer Sigurd, og
klassen jubler igen.
- Men det er ikke det, I skal arbejde med i dag, siger
Jonathan og deler eleverne op i grupper.
De skal lave en opgave om dengang de første mennesker kiggede på Jorden ude fra verdensrummet.
Victoria skal arbejde sammen med Ida, Omar og
Aske. De går straks i gang med at omdanne et
hjørne af klasselokalet til en rumraket. Borde og
stole flyttes, indtil de unge astronauter er tilfredse.

- Han styrer for vildt, udbryder Sigurd og hele
klassen griner.
- Hvor lever isbjørnene? vil Victoria vide.
Læreren peger på de snehvide klatter oppe i toppen
af globussen og fortæller, at det er dér isbjørnene
har levet de seneste mange tusinde år. Arktis,
hedder området, hvor der næsten altid burde være
koldt. Grønland og Nordpolen er en del af Arktis.
- Hvor lever girafferne? spørger Benjamin, der selv
har lange ben.
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Rumraketten
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1... og afgang! Raketten fjerner
sig fra Jordens overflade med rasende fart. Victoria,
Ida, Omar og Aske bliver trykket godt og grundig
ned i sæderne. De er spændt fast og spændte på,
hvordan det går. De har aldrig fløjet rumraket før.
- Mon vi når tilbage inden aftensmaden? spørger
Aske bekymret.
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- Jeg skal være hjemme klokken seks, siger Omar.
Jorden bliver mindre og mindre uden for vinduerne,
og pludselig giver det et ryk. Børnene gisper.

- Ja, men skal vi ikke tage en tur til Månen? Vi kan
lige nå det inden spisefrikvarteret, foreslår Ida.
- Jooo! råber de andre i kor.

- Det var løfteraketten, der blev smidt af. Nu er vi
snart uden for Jordens atmosfære, fortæller Victoria.
Aske slår ’at-mo-sfæ-re’ op på sin iPad og læser:
- Jordens atmosfære er et tyndt lag luft, der består af
kvælstof, ilt, argon, CO2 og vanddamp. Atmosfæren
holder Jorden varm, og den beskytter os mod Solens
skarpe stråler og mod kometer.
- Pas på! Der kommer en komet imod os. Styr uden
om, råber Omar.
Ida griber rorpinden og drejer rumskibet lidt mod
venstre. Pyha! Det var tæt på.

Udsigten fra Månen
Omar har overtaget styringen, og han sætter kurs
mod Månen, der drejer stille rundt om Jorden.
Aldrig før har børnene været SÅ langt hjemmefra.
De nærmer sig og kan se Månens dybe kratere og
høje bjerge. Det hele ser meget tørt ud.
- Det er vist ikke et sted, hvor man kan dyrke
tomater, konkluderer Victoria.
- Se bagud! gisper Aske.

I mellemtiden har Aske fundet flere informationer.
Han fortæller, at det første menneske i rummet hed
Jurij Gagarin, og at det var i 1961.
- Den russiske kosmonaut tilbragte 1 time og 48
minutter uden for Jordens atmosfære, fortæller
Aske fra den bagerste plads i fartøjet.

Alle fire vender ryggen til Månen og kigger på en
lille blå kugle i det uendelige univers. Solens kaster
stråler på solsystemets enestående planet: Jorden!
- Hvor er den smuk. Jeg bliver helt svimmel, siger Ida.
- Hvor er den lille. Der er slet ikke noget til at
beskytte den, tilføjer Omar med en klump i halsen.
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astronauter i rumfartøjet Apollo 11 i juli 1969. Efter
en sikker landing med Apollo 11 satte Niel Armstrong
som det første menneske nogensinde sine sko i
månestøvet. Månen har ingen atmosfære, så han
havde iltmaske på for at trække vejret. I det hele taget
er Månen ikke særlig gæstfri. Der er ingen vand, så
hverken mennesker, dyr eller planter kan leve der.
Da Niel Armstrong begyndte at gå på Månen, sagde
han de berømte ord om, at det var ’et lille skridt
for et menneske - et kæmpe spring for menneske
heden’. Nu bliver Victoria, Ida, Omar og Aske de
første danskere på månen:
- Udover atmosfæren, fastslår Aske.
- Og os, tilføjer Ida.
Victoria sidder helt stille og nyder udsigten. Hun
tænker på de første mennesker, der svævede
gennem rummet og så Jorden udefra. Det er svært
at forstå, hvor lille Jorden er i forhold til universet.
Victoria ryster på hovedet og tager en søgning på
’de første mennesker på Månen’.
Undervejs foreslår søgemaskinen ’de første
kærester på Månen’ med rockbandet TV2, men det
er jo ikke dét, det handler om.
De første, der landede på Månen, var de amerikanske
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- Ørnen er landet, siger Omar i en skrattende
mikrofon, og de fire klassekammerater stiger ud på
Månen, hvor de møder Jonathan. Han roser dem for
deres evne til at leve sig ind i deres opgave.

Verdensmål nr. 13
Efter spisefrikvarteret skal klassen have om FN’s
verdensmål nr. 13: Klima.
- Nu har I været på Månen og ved, hvor vigtigt det
er, at Jorden har en atmosfære. Her på Jorden er
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vi desværre ved at forurene vores atmosfære med
drivhusgasser som CO2 og methan. Derfor bliver
her varmere og varmere, fortæller Jonathan.
- Verdensmål nr. 13 handler om at undgå, at her
bliver alt for varmt, fastslår læreren.
Han fortæller, at kul, olie og naturgas blev dannet
for mange millioner år siden – længe før de første
mennesker gik på Jorden. Døde planter og dyr blev
presset sammen til kulstof, der har ligget begravet
dybt nede i jorden og under havet lige siden.
Kul er hårdt. Olie er flydende. Naturgas er, som
ordet ’gas’ viser, let og luftig som en prut.
Ved at hente disse kulstoffer op og brænde dem
af på kraftværker og i motorer, slipper vi CO2 ud i
vores atmosfære. Mere CO2 i atmosfæren svarer
til at sætte tykkere glas i et drivhus. Vi risikerer
derved, at der bliver 3-5 grader varmere på Jorden.
- I Arktis bliver det endda meget varmere, og det
er skidt, for når isen på Grønland smelter, kommer
der mere vand i oceanerne. De fleste mennesker
bor tæt på kyster og floder, så de risikerer at blive
oversvømmet og drukne, fortæller Jonathan.

- Jo, de rigeste kan, og nogle øboere bliver nødt
til det, hvis deres øer bliver oversvømmet og
forsvinder, fortæller læreren og fastslår, at hvis vi
og vores politikere ikke får bremset opvarmningen,
kan det tvinge mange hundrede millioner
mennesker på flugt fra deres hjem.
- Langt de fleste bliver nødt til at blive boende, så
overalt i verden skal vi beskytte vores byer mod
højere vandstand ved at bygge diger. Vi skal også
sikre byerne bedre mod vand fra himlen. Fremover
bliver klimaet mere vildt og ekstremt, så vi får flere
skybrud og orkaner, fastslår læreren.
- Kan vi ikke undgå, at det bliver 3-5 grader
varmere? vil Victoria vide.
- Jo, verdens regeringer har på et klimamøde i Paris
besluttet, at vi skal holde opvarmningen på 1½-2
grader. Klimaet er allerede blevet 1 grad varmere, så
det haster med at handle, siger Jonathan og stiller
klassen en opgave til dagen efter:
Alle eleverne skal holde en tale om, hvad de synes,
der bør gøres for at bremse opvarmningen.

- Kan de ikke bare flytte? spørger Aske.
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Drivhusets varme
Victoria sidder hjemme i køkkenet. Hun grubler
over, hvad hun skal sige i sin tale.
- Kan du ikke lige hente nogle tomater og et par
agurker ude i drivhuset, spørger far, der er ved at
lave aftensmad.
Victoria tager sko på og går ud i haven. Isbjørne,
raketter, måner og global opvarmning suser
gennem hendes hjerne. Hun åbner skydedøren
til drivhuset og en voldsom varme vælter ud og
rammer hende i ansigtet. Eftermiddagssolen har
varmet drivhuset op, og inde i drivhuset begynder
sveden at pible frem fra porer overalt på Victorias
krop. Pyha!
Tomatplanterne, der er højere end hende selv, står
ranke med knaldrøde frugter i klaser. Agurkerne
hænger ned fra slyngplanter med gule blomster
og ser lækre ud. Duften fra grøn og rød basilikum
trænger op i Victorias næse.
Varmen og de mange indtryk gør hende ør i
hovedet, så hun sætter sig på en skammel og
trækker vejret forsigtigt, men langt ned i lungerne.
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En sort sommerfugl med hvide pletter og orange
striber flakser ind gennem drivhusets åbne dør
og sætter sig på en af blomsterne. Den vifter med
vingerne måske for at få frisk luft.
- Drivhuseffekten, siger Victoria stille for sig selv
og kigger på ruderne i drivhuset. Solen har varmet
luften inde i drivhuset op, men varmen har svært
ved at slippe ud igen. Sådan må det også være
med atmosfæren og drivhusgasserne, tænker
Victoria og finder sin mobiltelefon frem. Hun
søger på ’drivhuseffekten’, for hun vil gerne forstå
det hele lidt bedre, inden hun skriver sin tale.
Først kommer der en masse hits frem om plante
skoler, der sælger drivhuse, men Victoria leder
videre og finder nogle sider, hvor der står en
masse om atmosfæren.
- At-mo-sfæ-ren, siger hun højt og smiler.
Når man brænder kul af på kraftværker for at
lave elektricitet til vore stikkontakter, slipper
der en drivhusgas, der hedder CO2, op gennem
skorstenen og ud i atmosfæren. Det samme
sker, når vi kører i biler med benzin eller
diesel i tanken. Så suser der CO2 ud i luften fra
udstødningsrøret.
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Denne CO2 er en drivhusgas, som holder på solens
varme ligesom glasset i et drivhus. Varmen kan
komme ind, men ikke rigtig ud igen.
Det er fint nok med drivhusgasser, for uden dem
vil der være hundekoldt på Jorden. Alt for koldt
til mennesker. Problemet er bare, læser Victoria,
at CO2 fra kul, olie og naturgas flyttes fra lagre
i undergrunden og op i atmosfæren, hvor den
hober sig op.
Ophobningen svarer til at tage mere og mere tøj
på en varm sommerdag. Inden længe får man
hedeslag. Det risikerer Jorden også at få.
- Driv-hus-gas-ser, siger Victoria eftertænksomt.
- Gad vide, hvordan vi undgår de der
drivhusgasser. Det må jeg spørge mor og far
om, tænker Victoria og plukker fire fuldmodne
tomater og to krumme agurker.
Den smukke sommerfugl flyver ud af døren.
Victoria følger efter.
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Aftensmad
med torsk

- Uhm, og så er torsk oveni købet nogenlunde
klimavenligt at spise, siger mor.
- Driv-hus-gas-ser, lyder det langsomt fra Victoria.

- Hvad skal vi have at spise? spørger Malte.

Mor og far kigger undrende på hinanden.

- Sæl, siger far med et smørret grin.

- Driv-hus-prut-ter, siger Malte og fniser.

- Hvor mærkeligt! lyder det fra Malte, der er i gang
med et spil på familiens tablet.

De tre andre forsøger at se strenge ud, men kan
ikke lade være med at grine.

Sæl er det nu ikke. De skal have torsk, kartofler,
stuvet spidskål og en grøn salat med de tomater og
agurker, Victoria har hentet ude i drivhuset. Far har
lavet en mormordressing, og så plejer børnene at
slubre de grønne blade i sig.

- Du har sådan set ret, siger mor og forklarer, at
køers og fårs prutter indeholder methan, der er en
drivhusgas ligesom CO2.

Familien sætter sig til bordet efter, at alle har lagt
deres mobiltelefoner og tablets til side. Det er en
tradition, de har haft, siden børnene var små: Ingen
apparater til måltiderne! Mor og far synes, det er
vigtigt, at de snakker sammen, mens de spiser.
- Så er der total nice torsk fra Nordsøen.
Velbekomme! siger far.
Victoria og Malte ryster på hovedet. De synes, det
er pinligt, når deres forældre forsøger at tale ’deres’
sprog.
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Så længe der kun er få dyr, gør det ikke så meget.
Problemet er, at vi bliver flere og flere mennesker
på Jorden, og at flere og flere spiser meget kød.
Hvis vi alle sammen vil have bøffer, steaks og
lammekøller, kræver det til mange dyr, og det giver
mange methan-udslip.
- Methanen ryger op i luften, og der virker den
ligesom CO2 fra kraftværker og biler. Jo flere
drivhusgasser, der er i atmosfæren, desto varmere
bliver der her på Jorden. Drivhusgasserne holder på
Solens varme som glas i et drivhus, fortæller far.
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Victoria nikker… dét har hun efterhånden forstået.
- Noget andet er, at de mange dyr kræver rigtig
meget foder og vand, siger far.
En dansk malkeko spiser snildt 75 kilogram mad
og drikker, hvad der svarer til et fyldt badekar med
vand. Hver dag. Det kræver altså enorme marker
og meget vand at sørge for, at køer kan få græs og
andet at spise, fortæller far og fastslår, at Jorden
kan brødføde flere mennesker, hvis vi spiser flere
grønsager og mindre kød.
- Der bliver født flere og flere børn her på kloden,
så om 30 år skal Jorden levere mad til to milliarder
flere mennesker. Det er svært at forestille sig, at vi
alle sammen får mulighed for at spise 200 gram
kød om dagen, sukker far, der elsker en god bøf.

spise varieret og ikke alt for meget, tilføjer mor, der
er sygeplejerske og går meget op i friske råvarer.

- Vores naboer har valgt ikke at spise kød, og det er
fint nok, hvis de får deres proteiner, vitaminer og
mineraler på en anden måde, siger mor.

- Torsk er mega nice, smasker Malte.

Victoria og Malte kigger på hinanden – og propper
mad i munden. De er sultne.

- Og det er mere klimavenligt at spise fisk end
bøffer, fastslår Victoria.
- Ja, og endnu mere klimavenligt at spise grønt
sager, rodfrugter, frugt og nødder! Sundhed for
kloden og sundhed for mennesker handler om at
– 26 –
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Opvaskemaskine
med plusser
Efter aftensmaden hjælpes familien ad med at
rydde op i køkkenet. Opvaskemaskinen bliver fyldt,
og Malte trykker den i gang. Den begynder straks at
summe. Selv om han har gjort det mange gange før,
studser han denne gang.

Opvaskemaskinen får lov til at brumme videre, og
mens familien tager sko og lette jakker på, fortæller
mor om noget af det vigtigste, man kan gøre for at
beskytte klimaet; nemlig at lade være med at bruge
mere energi end nødvendigt.
Deres hus er godt isoleret, og for nylig har de skiftet
gamle vinduer ud med nye. De har også termostater
på deres radiatorer, så der hverken er for varmt
eller for koldt i deres hjem. Alt i alt bruger de altså
mindst mulig varme.

- Hvordan virker den egentlig? spørger Malte.
Far forklarer, at der for det første bliver pumpet
vand frem i rør fra et vandværk. For det andet bliver
der ledt elektricitet i ledninger fra kraftværker
og vindmøller frem til deres stikkontakter. Inden
han kan nå at forklare tekniske detaljer, bliver han
afbrudt af Victoria:
- Kraftværker brænder kul af og udleder CO2, så
stop den vaskemaskine. Nu! siger hun brysk.
Mor smiler anerkendende.
- Du har da lært noget i dag, hva’! Men så simpelt
er det ikke. Lad os gå en aftentur og se på, hvor
energien kommer fra, siger mor.
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Lyset i de fleste værelser stammer fra LED-pærer, og
på opvaskemaskinen sidder der et mærke, hvor der
står A+++:
- Se! Miljømærket med de mange plusser viser, at vi
har en opvaskemaskine, der bruger mindst mulig
strøm. Den sidste, vi havde, var E-mærket, så nu
køber vi mindre elektricitet end før, siger mor.
- A kommer før B, der kommer før C, der kommer
før D, der kommer før E, der kommer før F, der
kommer før G…, lyder det fra Malte, der godt kan
lide remser.
- Lad os SÅ komme afsted, siger far.
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Grøn og sort energi
Malte render foran de andre på sine små ben. Det
er lige ved, at han indhenter et ældre ægtepar, der
cykler ved siden af hinanden, mens de snakker.
Familien bor få hundrede meter fra en skov, og
Malte har sit helt eget klatretræ, som han straks
kravler op i.
- Juhu! råber han oppe fra toppen.
Ved siden af har skovarbejdere stablet en masse
træstammer. Far finder et par kæppe og begynder
at spille tromme på enderne, der stritter ud mod
grusstien. Han finder ind i en sej rytme, og mor og
Victoria danser til.
- Hvad skal træet bruges til? spørger Victoria.
- Træstammerne bliver brugt til møbler. Den bunke
derovre med kvas og kviste ligner affaldstræ,
så jeg tror, at det ender i ovnene på vores kraft
varmeværk. På den måde får vi strøm i vores
stikkontakter og varme i vores radiatorer, siger
mor.
Victoria spørger, om det er klimavenligt, og far,
der har stoppet sine trommeslag, fortæller, at det
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er langt bedre at fyre med træ, halm og affald end
med kul, olie og naturgas.
- Hvis vi skal undgå, at klimaet går amok, så skal
vi hurtigst mulig overalt i verden holde op med at
grave kul op fra miner. Vi skal også stoppe med at
pumpe olie og naturgas op fra undergrunden.
I stedet for skal vi bruge grøn energi, fastslår han.

- Det gør Kina i kolossale mængder. USA, Rusland,
Indien, Japan, Tyskland og Polen er også nogle af de
værste. Danmark fyrer også kul af, men det er snart
slut, siger far.
- Hvad! Det skal vi da holde op med lige med det
vons, hvis vi skal leve op til verdensmål nr. 13, raser
Victoria, der har lært det gamle udtryk for ’lige med
det samme’ af sin far. Det har Malte tydeligvis ikke:

- Hvem er det, der pumper olie op? vil Victoria vide.
- Det gør selskaber i USA, Saudi-Arabien, Rusland,
Canada, Norge og mange andre lande. Danmark
gør det også fra oliefelter ude under Nordsøen,
fortæller far.
- Hvad! Det skal vi da holde op med, hvis vi skal leve
op til verdensmål nr. 13, siger Victoria.
- Juhu, jeg kan også selv komme ned på jorden,
lyder det fra Malte midt i samtalen oppe fra
trætoppen.
- Ned kan man altid komme, smiler mor.

- Hvem er Mette Vons? spørger Malte, mens han
hopper ned fra den sidste gren.
Selv om Victoria er vred, kan hun ikke lade være
med at grine af lillebror, der piler afsted, inden
nogen kan nå at svare.
- Desværre er der ikke noget, der tyder på, at Kina
holder op med at bruge kul med det samme, selv
om det er skidt af mange grunde, siger far og
nævner, at mange kinesere hvert år dør i ulykker
i kulminer.

- Hvem er så det, der brænder kul af? vil Victoria
vide. Hun er i sit nysgerrige hjørne og har brug for
fakta til den tale, hun skal holde i morgen.

- Når de afbrænder kul, kommer der sort røg ud i
luften, så i de fleste kinesiske byer er det usundt
at trække vejret. Mange millioner kinesere får så
meget sod ned i deres lunger, at det svarer til, at de
ryger rigtig meget, fortæller mor.
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Hele familien tier stille et øjeblik. Bedstefar døde af
lungekræft for nylig, så de ved, at det er livsfarligt
at få sorte partikler i lungerne.
- Hvorfor bruger kineserne kul, når det er så farligt?
spørger Victoria undrende.
- Kina har brug for rigtig meget energi. De er vildt
mange mennesker, og deres fabrikker produceret
alt muligt for at skabe et godt liv for befolkningen,
siger far.
- Ja, og mange af varerne sælger de til os. Prøv at
lægge mærke til hvor meget af det, vi har der
hjemme, der er lavet i Kina, tilføjer mor.

CO2 retur til
undergrunden
Familien har sin egen faste rute til deres gåture, og
mens de har snakket om klima, kul og Kina er de
ude af skoven. På markerne frem mod byen bølger
kornet i vinden, og Victoria plukker en lille buket
blomster med røde valmuer, hvidgule okseøjer og
blå kornblomster. Selv om man er godt gal i skralden
på politikere og mange andre, kan man godt nyde
naturen.
Mor snupper et halmstrå og piller kernerne af. Dem
kan man male til mel og bage brød af. Imens familien
går, snakker de om, at deres kraftvarmeværk i gamle
dage satte ild til en masse olie og kul for at lave el og
varme. Nu fyrer værket med halmstrå – uden kerner,
for de skal blive til mad.
- Det vil være en fordel, hvis vi kan tage CO2 fra
skorstenen og pumpe det ned i undergrunden. På
den måde kan vi sende CO2, tilbage til jordens dyb
med tak for lån, fortæller far, der er ingeniør og
optaget af at finde tekniske løsninger.
- Hvorfor gør man så ikke det? spørger Victoria.

– 34 –

– 35 –

- Nogle steder gør man det, men det koster mange
penge. Men jeg tror, det bliver nødvendigt at gemme
CO2 i undergrunden, hvis vi skal afværge den værste
klimakrise, siger far, der ser lidt bekymret ud.
- Det må vi da have råd til. Politikerne skal gøre
noget mere. Det vil jeg slå fast i min tale, siger
Victoria, mens de nærmer sig en bondegård for
enden af grusvejen.

Den grønne mur
På vej hjem kommer familien forbi et krat med
hindbær, hvor de plukker bær til flødeskum, grød
eller marmelade. Mor har taget et par bøtter med, og
de bliver hurtigt fyldt op. Malte hjælper også til, men
han spiser flere hindbær, end han gemmer.
Da de er færdige, spæner han videre hjemad.

Gården har solceller på taget, og på bakken troner
tre vindmøller, hvis vinger drejer dovent rundt i den
lette sommerbrise. Både solceller og vindmøller
producerer elektricitet.

- Han er da vist på vedvarende energi, siger Victoria.

- Vedvarende energi! Danmark fyrer stadig med
kul, men vi er da i det mindste verdensmester i
vindenergi, fortæller mor.

- Rugbrødsmotoren! Det udtryk er da vist over 50 år
gammelt, griner mor.

- Wauw… er vi bedre til vindmøller end fodbold?
spørger Malte.
- Ja, det er der vist ikke nogen tvivl om, smiler far.
Han fortæller, at han for få dage siden fløj med en
helikopter ud i Nordsøen for at arbejde med nogle
gigantiske vindmøller. De er næsten lige så høje
som Eiffeltårnet i Paris og producerer vældig meget
strøm.
- Wauw! siger Malte og Victoria i kor.
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- Ja, hindbær er godt for rugbrødsmotoren,
konstaterer far.

I udkanten af skoven løber en snorlige å, der er lige
ved at gå over sine bredder. To gråænder padler lidt
forvirrede rundt på vandet. Far kan huske, at åen i
gamle dage snoede sig gennem landskabet. Nu er der
planer om at lave en sø og få åen til at bugte sig igen.
- Med en sø kan naturen holde mere vand tilbage,
når det ind imellem regner ekstremt meget.
På den måde kan naboerne til åen slippe for at få
oversvømmet deres kældre, så det bliver de glade
for, fortæller far, mens Victoria tænker på de søer og
diger, hun var med til at lave i skolen i formiddags.
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Mor stopper op i skovkanten og fortæller, at
politikerne og folk i området har besluttet, at
skoven skal blive større.
- Det er godt for klimaet at plante mere skov. Når
træer vokser, suger de CO2 fra atmosfæren til sig, så
der bliver lagret CO2 i træstammerne, siger mor.
- Ja, det er en rigtig god idé at plante mere skov,
fastslår far og fortæller, at han til frokost spiste i
en kantine, der har en aftale med en organisation,
der hedder ’CO2-fri middag’. Fremstilling af mad
påvirker klimaet, men en del af pengene for
måltidet går til at plante træer til gavn for klima,
miljø og mennesker i Tanzania i Afrika.
- God idé, fastslår Victoria. Mor nikker:
- Jeg har set, at der er planer om at plante en 8.000
kilometer lang grøn ’mur’ på tværs af Afrika lige syd
for Sahara-ørkenen. ’The Great Green Wall’ hedder
den på engelsk, og den kan blive fantastisk for de
mange lande, den skal løbe igennem, fortæller mor,
hvis kinder bliver røde af begejstring, mens hun
snakker.
- En grøn mur med træer og planter kan give mad
og husly til mennesker og dyr. Den kan måske også
forhindre ørkenen i at sprede sig, efterhånden som
klimaet bliver endnu varmere i Afrika, håber mor.
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Biler og busser
på elektricitet
Victoria, mor og far indhenter Malte på broen over
motorvejen lige før byen, hvor de bor. På broen
vokser der buske og græs, så insekter og dyr kan
krydse vejen med livet i behold. Malte er ved at blive
dygtig til tal, så han tæller biler.
- …34, 35, 38, 40, 54, remser han op.
- Godt du øver dig, smiler mor.
- Victoria… dér kan du se, hvor meget af olien bliver
brugt, siger far og peger ned på kørebanen, hvor
biler, busser og lastvogne suser afsted.
Far forklarer, at næsten alle køretøjer i verden har
en forbrændingsmotor, der kræver en tank benzin
eller diesel for at fungere. Benzin og diesel er olie,
så ud af udstødningsrørene kommer...
- Klimaskurken CO2, afbryder Victoria.
- Nemlig, siger far.
- Hmm! Det skal vi da holde op med, hvis vi skal
leve op til verdensmål nr. 13, siger Victoria.
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- Ja, i Norge kører de fleste nye biler på elektricitet,
men i de fleste andre lande sker der alt for lidt. USA
har en kolossal CO2-udledning, og det er blandt
andet, fordi de spiller Kong Gulerod i kæmpestore
biler. Bilerne sluger rigtig meget olie, fortæller far.
- Kan vi ikke bare gøre som i Norge? spørger
Victoria.
- I Norge gør politikerne rigtig meget for at få
folk til at købe elbiler. De grønne biler er billige,
de kan parkere gratis i byerne, og de kan sejle
med færger uden at betale. I Norge er politikerne
mere handlekraftige, og nordmænd har flere
penge end os, men det skal nok komme. Elbiler
er superseje, siger mor, der har 40 kilometer til
og fra arbejde. Derfor tager hun familiens elbil
frem og tilbage.
- Husk lige, at det ikke er alle, der har råd til en
bil. Det er vigtigt, at der også er gode forhold for
cyklister og os, der tager bus og tog, siger far, der
selv hopper på en bus næsten hver morgen for at
komme frem til sit job.

- Elektricitet! De fleste busser bruger diesel, men
el-busserne kommer. Jeg har lige set en film fra
den kinesiske by Shenzhen. Der kører alle 16.000
bybusser på ’el-veksitet’, fortæller mor.
- Vores trafikselskab har lige købt el-busser til ’min’
buslinje. Jeg glæder mig til at blive kørt på arbejde
uden støj og møg, smiler far.

- 114, 115, 117, lyder det fra Malte, der pludselig
blander sig i snakken:
- Kører busser på el-veksitet? spørger han.
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Nytårsraketter og
rumraketter

Victoria slår ud med armene og sukker.
- Hvad skal vi så gøre? spørger hun.

Familien er nu næsten hjemme. Gåturen er
nærmest fløjet afsted, fordi de har snakket om så
meget. Victoria tænker over sin tur med rumskib
tidligere på dagen og får dårlig samvittighed.

- Hvis man kan undgå at flyve, så er det en god idé,
men ellers må vi støtte de flyselskaber, der forsøger
at finde tekniske løsninger. Ude i fremtiden
behøver fly ikke flyve på olie, siger far og Victoria
kan se, at han tænker på teknik.

- Flyver raketter på olie? vil hun vide.

- Vi kan også klimakompensere, tilføjer mor.

- Næh, det har vist mere med krudt at gøre, mener far.

Victoria ligner et spørgsmålstegn, så mor
fortsætter:

- Altså, far… ikke nytårsraketter. Rigtige raketter,
siger Victoria.
- Øh, okai så! Ja, rumraketter bruger rigtig meget
olie til at komme ud af atmosfæren, men heldigvis
fyrer vi ikke så mange raketter af. For klimaet er det
langt værre, at vi flyver så meget med fly, fortæller
far.

- Når jeg flyver en sjælden gang imellem, betaler
jeg lidt ekstra for at ’klimakompensere’ for de tons
CO2, min rejse medfører. De ekstra penge går for
eksempel til at opføre vindmøller og solceller.
Pengene kan også gå til at plante træer, fortæller
mor.
- I den store grønne mur? spørger Victoria.

- Det må vi holde op med. Nu! Ellers kan vi ikke
leve op til verdensmål nr. 13, siger Victoria.
- Så let er det desværre ikke. Mange mennesker
bliver nødt til at flyve for at passe deres arbejde.
Mange andre lever af, at turister flyver hen til dem
for at nyde deres byer, bjerge og strande, siger mor.
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- Det tror jeg ikke, men det vil da være fantastisk,
hvis alle verdens flyselskaber bliver sat til at betale
for, at en så smuk idé bliver til virkelighed, mener
mor.
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Victorias tale
Hjemme igen er klokken efterhånden mange, og
Victoria har endnu ikke fået skrevet ét ord af sin
tale. Hun har sommerfugle i sin mave, men hun
finder et hæfte og en blyant frem... og sætter sig ved
køkkenbordet. Hun har aldrig før skrevet en tale, og
emnet er svært: Verdensmål nr. 13 om klima.
’Kære politikere’, skriver hun og bider i sin blyant,
der pludselig danser lynhurtigt hen over det hvide
papir:
’ Vil I ikke godt være søde at tage jer sammen. Nu!
Vi skal passe på vores atmosfære, for selv om den er
tynd, passer den på os.
CO2 er en skurk, så vi skal sætte prop i vores
kulminer og holde op med at brænde kul af på vores
kraftværker.
Vi skal også lukke alle oliekilder og finde ud af,
hvordan vi kan erstatte olie til biler, busser, fly og alle
mulige andre steder.
Vi skal spare på energien og bygge vindmøller i min

– 44 –

– 45 –

baghave og ude på havet. Ja, og vi skal have solcelle
parker alle de steder, hvor solen skinner.

- Må vi høre din tale? spørger mor.
- Vi er meget nysgerrige, siger far.

For at vi kan få varme i vores hjem, skal vi have nogle
kraftvarmeværker, der fyrer med halm (uden kerner) og
træaffald. Ja, jeg ved godt, at der så kan komme CO2
ud af skorstenen, men den skal vi fange ind og pumpe
langt ned under jorden, hvor den hører hjemme. Der
skal den blive i mange millioner år. Farvel!
Vi skal gå flere ture og cykle i skole, og hvis vi skal
køre, skal det være i en elbil ligesom min mor eller en
elbus som min far. Jeg synes også, at vi skal spise flere
fisk og færre bøffer, og vi skal huske at spise masser af
kål, bønner og salat.

Victoria rødmer. Hun er ikke vant til at være i
centrum på den måde.
’Kære politikere. Vil I ikke godt være søde at tage jer
sammen…’, læser Victoria.
Da talen er slut, klapper og smiler mor og far.
De ser stolte ud.

Ja, og det var jeg lige ved at glemme: Vi skal selv
følgelig plante en masse træer over hele verden.
Flyselskaberne skal betale for Den Store Grønne Mur i
Afrika. Træer er vores bedste venner. De kan suge CO2
ud af atmosfæren og gemme det i deres stammer.
Hvis vi passer godt på vores atmosfære, kan den også
passe på mine og Maltes børn, når vi engang får sådan
nogle. Alle de mennesker, der bor på øer og tæt på
kyster, skal ikke tvinges til at blive flygtninge, så se at
komme i gang. Med det vons!’.
Victoria er så optaget af at skrive, at hun slet ikke
lægger mærke til, at mor og far kigger på hende.
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Isbjørnen vender
tilbage

Victoria flyver over frodige skove og levende
oceaner, før hun lander på en kridhvid isflage.
I vandet svømmer der sæler med mørke venlige
øjne og hvalrosser med sjove overskæg over
skarpe stødtænder.

Victoria putter sig under sin dyne, der luner
hendes krop. Vinduet er åbent, så af og til suser der
lidt frisk aftenluft frem til hendes næse. Victoria
tænker på, at alt det der med klimaet både er meget
kompliceret og meget let.

En isbjørn kravler op på isen. Efter at have rystet
vandet af sig, lægger den sig til at sove. Victoria
putter sig ind til isbjørnen og mærker, at pelsen
er blød og varm.

- Vi skal holde op med at bruge kul, olie og natur
gas. Vi skal bruge energi med omtanke og have
mange flere vindmøller og solceller. Vi skal også
plante træer.

Sammen driver de forbi kæmpestore isbjerge i
fantastiske former. Solen står lavt på himlen, og
ude i den modsatte horisont rejser Månen sig
som en fuldmoden appelsin.

- Rigtig mange træer, siger hun klart og tydeligt.
Under dynen krydser hun fingre for, at der er nogle
politikere, der lytter.

Isbjørnen snorker. Victoria trækker vejret dybt
og er væk.

Mens Victorias tanker flyver og farer mellem
Månen og Jorden, bliver hun mere og mere døsig.
Jorden er grøn, blå, hvid, rød og ja… smuk, vild og
fabelagtig.
- At-mo-sfæ-ren, mumler hun for sig selv, mens
øjenlågene bliver tunge og falder i. Med raketfart
bliver Victoria opslugt af det mørke rum og sendt
til drømmeland.
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Vi bakker op om FN’s verdensmål og støtter
udgivelsen af ’Victoria & Verdensmålene’
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Hvordan undgår vi,
at klimaet går amok?

FN’S VERDENSMÅL KLIMA

13

Victoria & Verdensmålene

Jesper Tornbjerg

Alle verdens regeringer har i FN vedtaget 17 mål, der frem mod
2030 skal gøre Jorden til at blive et bedre sted at være for os
alle. ’Victoria & Verdensmålene’ er en serie om de 17 mål.
I ’Isbjørnen’ skal 12-årige Victoria og hendes familie og venner være med til at forhindre, at det globale klima løber løbsk
(mål nr. 13). Undervejs ser Victoria på Jordens skrøbelige
atmosfære ude fra rummet og holder en brandtale mod kul,
olie og naturgas… og for mere grøn energi og mange flere
træer.

Victoria & Verdensmålene
’Victoria & Verdensmålene’ er for børn på 9-12 år…
og deres lærere, forældre
og bedsteforældre.
Bøgerne er velegnede til
9 788799
783045
højtlæsning og diskussion.

Isbjørnen

