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Invitasjon til en renessanse 

 

 Alle sammen kjenner vi de to hendene som Michelangelo malte i taket på Det 

sixtinske kapell. Guds hånd, med en utstrakt pekefinger, er nær ved å berøre Adams hånd, 

fortsatt livløs med en litt nedoverbøyd pekefinger. I neste øyeblikk vil Gud skjenke livets 

gave, ikke bare til Adam, men til oss alle. 

 Disse to hendene, malt rundt år 1512 da renessansen i Italia var på sin høyde, 

illustrerte et stort skritt forover i menneskets måte å tenke på. Tidligere religiøse malerier 

skildret guddommelige skikkelser i en verden fjernt fra oss andre: Kristus på korset, alene i 

sin dødsangst; Jomfru Maria, fredelig avsondret fra oss, med barnet i sin favn. Men nå, i 

Michelangelos freskomaleri, deler Gud scenen med et menneske, et vesen som nylig er skapt 

og som skal bli opphavet til oss alle. 

 Under renessansen tidlig på 1500-tallet fikk mennesket en betydning som det aldri før 

hadde hatt. Det ble fokuset for stor kunst: David, en enkel hyrde, er motivet for 

Michelangelos enestående skulptur. Og mennesket ble gjenstand for vitenskapelige 

undersøkelser: Leonardo da Vinci tegnet anatomiske skisser av menneskets fullkomne kropp, 

og av de indre organene. 

 Renessansens sentrale spørsmål – «Hvem er denne menneskelige skapningen?» – 

beveget seg nordover fra Italia til resten av Europa og vekket tanker som hadde slumret 

gjennom den mørke middelalderen. Dette spørsmålet berørte hvert eneste aspekt ved 

menneskelivet, ga opphav til nye religioner, ny arkitektur, nye vitenskapsgrener, ny musikk, 

ny litteratur og en ny følelse av hensikt. Ja, da Gud berørte Adams finger og skjenket ham 

ikke bare liv, men en mengde tidligere ukjente muligheter, førte renessansen til at livet ble 

langt rikere og langt mer fascinerende for folk fra mange kulturer, enn hva deres forfedre 

hadde kjent til. 

 I gamle dager hadde mennesket ikke vært annet enn en synder som måtte bøye seg for 

Guds dom. Nå var mennesket blitt om ikke en helgen, så i hvert fall et besnærende interessant 

vesen. 

 

 Hvis en kunstner i dag, fem århundrer senere, skulle skildre menneskets hånd, og 

hånden til en slags guddommelig ånd, hvordan ville de se ut? 
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 Menneskets hånd ville tilhøre en medtatt soldat, en kjempende flyktning, være blodig 

og bandasjert og strakt frem i skjelvende fortvilelse mot den hjelp som måtte være å få. 

 Og en guddommelig ånds hånd ville være en kvinnes grasiøse og energiske hånd, 

smykket med kranser av blomster, noen bregner og annet grønt, som frembyr ikke bare liv, 

men et tilfluktssted, og velstand, og fred. 

 Menneskets hånd har holdt i altfor mange våpen, har grepet – eller forsøkt å gripe – 

altfor mange sekker med gull. Mens naturens hånd, som tålmodig har ventet opp gjennom 

århundrene – tross rovdrift, tross den svarte forurensningen, tross den konstante grådigheten – 

byr oss sin gavmilde overflod, men en overflod som er grønn, ikke av gull. 

 

 Tiden for en ny oppvåkning er kommet, en ny begynnelse, en ny nærstudie av dette 

menneskevesenet. Ja, tiden for det 21. århundrets renessanse er kommet. 

 Det er temaet for denne korte boken, skrevet av en lærer som i løpet av sin karriere har 

arbeidet i klasserom i USA, Karibia, Norge og Russland og som har en sterk tro på de unge 

menneskene han har møtt. For kort tid siden ble læreren student igjen, i en klasse på nitten 

(unge yrkesaktive) personer fra sytten land som studerte «Energi og bærekraft» ved 

Universitetet i Oslo. Den eldste studenten i gruppen (jeg er 68) ble enormt beveget av talentet 

og besluttsomheten som bodde i disse unge menneskene fra Asia, fra Afrika, fra Midtøsten, 

fra Nord- og Sør-Amerika, fra Europa, som ønsker å utforme og bygge en langt bedre verden. 

 De ønsker å riste av seg det 20.århundrets lenker – fattigdommen, rovdriften, 

forurensningen, krigene – slik at de kan utforme og bygge sitt eget 21. århundre, en hittil 

ukjent epoke der folk vil lære å leve i harmoni med hverandre og med sin planet, Jorden. 

 La oss stille De store spørsmålene, som i altfor lang tid har vært neglisjert. La oss se 

nærmere på skolene våre, slik at vi kan flytte klasserommene – fulle av rastløse unger som 

kjeder seg – fra det 20. til det 21. århundret. La oss se nærmere på Nordishavet, om det 

kommer til å bli vår siste militære slagmark. 

 La oss se med en visjon som omfatter hele vår klode. La oss se med en visjon som 

strekker seg gjennom årtiene til slutten av dette forhåpningsfulle århundret – og enda lenger. 

 

 Lenge før renessansen i 1500, helt tilbake i 1100-årene, da de fleste mennesker bodde i 

små, lave bondehus og få bygninger strakte seg over tretoppene, var det stadig flere 

mennesker som så for seg en ny type bygning, uten sidestykke når det gjaldt størrelse og 

skjønnhet. Den skulle være i form av et kors, med vegger av stein, så høye at de måtte 

avstives utvendig med elegante strebebuer. Skipet – den lange delen av korset – skulle være 
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stort nok til å romme flere hundre mennesker, alle vendt mot alteret i den ene enden. 

Tverrskipet – de to korsarmene – skulle ha plass til ytterligere hundre tilhørere. Veggene 

skulle være så høye at takhvelvingen måtte holdes oppe av søyler. Kanskje … en kuppel 

kunne danne kronen på denne enorme bygningen. Kanskje … to tårn kunne rage over både 

taket og kuppelen, med tolv klokker som kunne kalle på de troende i nærheten og på 

pilegrimer langt unna. Denne nye bygningen skulle være Guds hus. Den skulle ha vinduer i 

strålende farger, slik at solen som skinte igjennom, kunne sende sitt sterke fargespill over 

benkene og menneskene på dem. 

 Hvem kunne vel, i denne tidlige, enkle tiden, ha sett for seg … en katedral? 

 Og likevel gjorde de det. 

 Like forbløffende er det at de som først konstruerte denne enorme bygningen, visste at 

de høyst sannsynlig ikke fikk leve lenge nok til å få se den ferdig. Mennene som skar de første 

steinene og la grunnmuren … overlot til sine sønner å bygge veggene og vinduene og 

støttepilarene, og deres sønner igjen fikk oppgaven med å bygge takhvelvingen og kuppelen, 

som – forbausende nok – ikke raste sammen. Og så fikk deres sønner oppgaven med å bygge 

tårnene, og kanskje også et spir som pilegrimene kunne se på kilometers avstand i landskapet. 

 Ja, ikke bare så de for seg denne enestående bygningen, en bygning med et enestående 

formål, de var også villige til å begynne på et arbeid som det ville ta kanskje et århundre – 

flere generasjoner – å fullføre. 

 Vi må gjøre det samme i dag. Vi må se for oss nye strukturer i det 21. århundret som – 

i omfang og formål – går langt ut over det vi hadde i det 20. Og vi må være villige til å 

arbeide med disse svære vindfarmene i havet, disse solcellepanelene i ørkenen, og et moderne 

strømnett som skaffer energi til oss alle, likeverdig og demokratisk … i generasjon etter 

generasjon. Det 21. århundret må bli et århundre med visjoner, store innsatser, økende 

samarbeid mellom folkeslag, og med gradvis, men irreversibel triumf. 

 

 Vi har et valg i dag: mer oljeboring, mer kullforbrenning, flere utsettelser av viktige 

beslutninger, og til sist … global katastrofe som kan vare i flere århundrer. Eller vi kan 

utforme og bygge en helt ny levemåte sammen på denne eneste planeten som er velsignet med 

liv. 

 En renessanse venter. 

 Tenk hva vi kunne gjøre, om vi bare ville gjøre det. 
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Kapittel en 

 

Polisen 

 

 Først skal vi se på de dårlige nyhetene: den smeltende polisen. Så skal vi se på de gode 

nyhetene: Rundt omkring i verden temmer folk solens og vindens kraft og setter den i arbeid. 

 Og så skal vi se på den strålende nyheten: Ren energi skal skjenke oss en hel rekke 

goder som innebærer mye mer enn karbonfri elektrisitet. Ja, vi har begitt oss ut på en 

teknologisk revolusjon, med å temme solen og vinden. Men langt ut over dette har vi begitt 

oss inn i en global renessanse som vil sette oss i stand til virkelig å oppfylle vårt potensial 

som mennesker, som så lenge har vært hemmet av fattigdommens og krigens lenker. 

 

 I mars 1776 – fire måneder før amerikanske koloniinnbyggere i Philadelphia erklærte 

sin uavhengighet fra Moder England – installerte den skotske ingeniøren James Watt sin 

nykonstruerte dampmaskin i Bloomfield Colliery i Tipton i England, hvor den gjorde suksess 

med å pumpe vann ut av en kullgruve, slik at arbeiderne dermed kunne hakke i vei på kullet i 

det som ellers ville ha vært en vannfylt gruvegang. I april installerte Watt enda en 

dampmaskin, på et jernverk i Shropshire. I løpet av sommeren – mens den britiske flåten, den 

mektigste marinen i verden, seilte inn på havnen i New York, med tusenvis av rødjakker om 

bord, den mektigste hæren i verden … og mens disse rødjakkene rodde i land i små båter og 

drev yankeeopprørerne bort fra Long Island og deretter Manhattan Island, og dermed ryddet 

vei for en britisk okkupasjon av byen New York de neste syv årene – installerte James Watt 

en tredje dampmaskin, i London. 

 Slik begynte den industrielle revolusjon, og en kullforbrenning uten sidestykke i 

planeten Jordens historie. Siden dagen da Thomas Jefferson, utnevnt av sine kolleger i 

Kongressen til å skrive den store uavhengighetserklæringen, førte i pennen de enestående 

ordene «Alle mennesker er skapt like», har kullrøyken steget fra et stadig større antall 

skorsteiner. 

 Den første kommersielle oljebrønnen, som Edwin Drake boret i 1859, gikk mer enn 21 

meter ned i bakken i Vanango County, Pennsylvania … og fikk oljen til å strømme rett opp av 

jorden. Den markerte også begynnelsen på oljeboomen i USA, som førte til enorme 

investeringer og nye industrigrener, og for alltid endret det amerikanske forretningslivet. 

 Nå fikk den svarte kullrøyken selskap av den svarte oljerøyken. I hele verden. 
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 Karbondioksidet i denne røyken samlet seg opp i økende mengder i Jordens atmosfære 

og dannet et sfærisk teppe som i løpet av årtiene ble tykkere og tykkere. Dette teppet lot 

energi i form av sollys trenge igjennom, uten noen merkbar endring i lysstyrken enten det er 

morgen, middag eller kveld hos oss. Når dette sollyset traff jordoverflaten, gikk mye av det 

over fra energi i form av lys, til energi i form av varme, varme som holdt jordoverflaten god 

og varm og kunne danne grunnlag for liv både på land og i havet. 

 Før Den industrielle revolusjon – før det stadig tykkere forurensningsteppet – steg en 

del av denne varmen opp i atmosfæren og oppløste seg i rommet, og opprettholdt dermed en 

perfekt likevekt på Jordens overflate, hverken for kald eller for varm. Dette stabile miljøet var 

svært gunstig for livet. Men det stadig tykkere teppet av karbondioksid hindret en stadig større 

varmemengde i å slippe ut … og dermed ble det stadig varmere i verden. 

 Isbreer som hadde eksistert i uminnelige tider på verdens høyeste fell, begynte å 

smelte. Disse breene, som smeltet nedenfra, hadde gitt vann til verdens store elver og gjort det 

mulig for tidlige menneskesivilisasjoner å bruke vannet i større kunstige vanningsanlegg. 

 Etter hvert som de store iskappene krympet stadig fortere, ble elvene under dem truet, 

og det ble også jordbruket, som brukte vannet til å få fram sine avlinger. 

 

 Men det var noe annet som også smeltet. Skjult for våre blikk helt til 1970-årene, da 

satellittene begynte å kikke ned, lå det buede islaget i Nordishavet som en lue på planeten 

Jorden, og dette smeltet også, fordi havet under isen langsomt ble varmere. Den stigende 

havtemperaturen smeltet undersiden av polisen, og også ytterkantene. Islaget ble tynnere, 

mindre og skjørere, det brakk av i stykker når uværsbølger slo mot kantene. Det gikk sprekker 

i isen fra bunnen og oppover, slik at det varmere vannet kunne trenge rett ned i isen og smelte 

den enda raskere. 

 Sommeren 2012 krympet polisen til sin minste størrelse som noensinne er registrert. 

Selv om vinteren, når toppen av jordkloden er vendt bort fra solen og dermed ligger i mørke, 

er det polare islaget nå tydelig mindre enn det var for bare noen tiår siden. 

 Etter hvert som polisen smelter, avdekker den et stadig større område med åpent, 

mørkt vann. I tre millioner år har islaget reflektert det meste av solstrålene tilbake opp i 

verdensrommet. Nå absorberer Nordishavet en økende mengde sollys, som varmer opp 

vannet. Det varmere vannet smelter undersiden av polisen i økende tempo, isen krymper 

raskere, Nordishavet absorberer dermed mer og mer sollys raskere og raskere … hele 

prosessen går fortere. 
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* * * * * 

 

 La oss nå stoppe opp litt og se på et faktum som ikke er godt nok forstått: Den 

viktigste hendelsen i ditt liv i dag, uansett hvor i verden du bor, er den smeltende polisen. I tre 

millioner år har dette buede islaget vært en viktig bestanddel av planeten Jorden, helt 

avgjørende for varmereguleringen, men det forsvinner nå i et økende tempo. 

 Hvor lang tid tar det før polisen forsvinner om sommeren, slik at Nordishavet ikke 

lenger beskyttes mot lyset fra solen? 

 Vi vet ikke. 

 Hvor varmt kommer Nordishavet til å bli, etter hvert som det absorberer hittil ukjente 

mengder sollys, sommer etter sommer? 

 Vi vet ikke. 

 Det varmere havet vil føre til oppvarming av de mange strømmene som passerer 

gjennom det, deriblant de nordlige delene av Golfstrømmen. Hvor mye varmere kommer 

strømmene til å bli, og hva kommer til å hende når de fører med seg denne ekstra varmen på 

sin ferd rundt omkring på kloden? 

 Vi vet ikke. 

 Det varmere havet vil føre til oppvarming av vindene som blåser over det, vinder som 

til slutt blåser over det nordlige Russland, Alaska, det nordlige Canada og Nord-Europa. Disse 

varmere vindene vil gradvis tine permafrosten under tundraen og slippe ut metangass som har 

ligget under isen i evigheter. Hvor mye metan ligger skjult under tundraen? 

 Vi vet ikke. 

 Metan er en klimagass som kan danne et lag som er minst 25 ganger tykkere enn CO2-

laget, og holde på mye mer varme, og altså varme opp hele Jorden enda mer. Hvor mye 

varmere vil Jorden bli, med stadig større metanmengder i atmosfæren? 

 Vi vet ikke. 

 Hvor mye mer vet vi ikke om Arktis, i all dens kompleksitet? 

 Vi vet ikke. 

 

* * * * * 

 

 La oss nå ta en kikk på Golfstrømmen, der den nærmer seg Nordishavet. Denne elven 

av varmt vann fikk opprinnelig sin varme der den fløt over Atlanterhavet under den 

brennende solen rett nord for Ekvator. Den svingte innom Mexicogolfen, krøket seg rundt 
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tuppen av Florida og fløt så nordover langs de solfylte strendene. Et sted langs 

Atlanterhavskysten dreide den nordøstover, krysset Nord-Atlanteren og førte til slutt varmen 

til Europas kyster. 

 Her deler Golfstrømmen seg, slik at en gren flyter sørover langs kysten av Frankrike, 

mens en annen går nordover langs kysten av Norge (Den norske atlanterhavsstrømmen). På 

grunn av Golfstrømmen er Norges fjorder isfrie hele vinteren, slik at vikingene for tusen år 

siden kunne seile både sommer og vinter i sine langskip. 

 En gren av Golfstrømmen svinger av ved toppen av Norge og flyter østover inn i 

russiske farvann, som faktisk fryser til om vinteren slik at isbrytere må holde skipsledene 

åpne. 

 Hoveddelen av Golfstrømmen – som nå kalles Den nordatlantiske strømmen – gjør 

noe som vi kanskje ikke venter oss: Den synker, og så fortsetter den sin ferd på større dyp, og 

vandrer til slutt sørover til andre deler av kloden. 

 Hvorfor synker Golfstrømmen? Vindene som blåser over den, forårsaker fordampning, 

noe som avkjøler vannet, og fordi saltet blir igjen, blir vannet saltere. Kjøligere vann, og 

saltere vann, blir vann med større tetthet. Når Golfstrømmen kommer til toppen av verden, er 

den så kald, så salt, så tett at den synker … og fortsetter sin ferd omkring på kloden skjult i de 

mørke dyp, og beveger seg sørover gjennom det atlantiske bassenget. 

 Men hva skjer når verdenshavene blir varmere? Kan det hende at strømmene som går 

gjennom dem, også blir varmere? Og hva skjer når den smeltende polisen, altså ferskvann, 

fortynner en salt havstrøm? Nå blir Golfstrømmen varmere og mindre salt, og får dermed 

lavere tetthet. Den vil bli mindre tilbøyelig til å synke. Vil den synke bare litt, og deretter 

vandre av sted i en ny retning? Vil den vandre omkring nær overflaten, og kanskje sperre sin 

egen vei? Kan den kanskje gjøre én ting ett år, og noe helt annet det neste? 

 Vi vet ikke. 

 Ja, den viktigste hendelsen i ditt liv i dag er den smeltende polisen. Den smelter fordi 

vi har forbrent kull, og deretter olje, i altfor lang tid. Allerede nå ser vi endringer over hele 

kloden. Vi har ingen forståelse – fordi vi ikke har noen tidligere erfaring fra noen del av 

menneskets historie – av hvordan disse unaturlige og hittil ukjente endringene vil påvirke 

Jordens fremtidige liv. 

 

 Men skal vi ikke få noen gode nyheter? Skal denne boken bare være en dyster 

dommedagsprofeti? 
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 For hundre år siden, i 1915, slaktet Europas unge menn hverandre ned i skyttergravene 

i Første verdenskrig. Den krigen førte til store fremskritt på våpenteknologiens område: fly, 

som brødrene Wright hadde utviklet bare et tiår før, skjøt nå hverandre ned over fronten. 

Maskingeværene fyrte løs mot angripende soldater og meide dem ned i tusenvis. Gass førte til 

en langsommere og grusommere død. 

 Ellers førte krigen ikke til særlig mange fremskritt. John Maynard Keynes, som var til 

stede ved fredskonferansen i Versailles, forutsa at traktaten som straffet Tyskland, ville føre 

til enda en krig i Europa. Bare 21 år senere viste Keynes seg å få rett, da Tyskland invaderte 

Polen. 

 Et århundre senere har vi fremdeles ikke gitt avkall på våre våpen og våre kriger, men 

unge mennesker i hele verden, både kvinner og menn, er stadig mer oppsatt på å bygge en 

verden som er ren, velstående og fredelig. På videregående skoler, høyskoler og universiteter 

har det kommet miljøfag, studentene resirkulerer hver tiloversblevne papirbit, de insisterer på 

lokalt produsert mat i kantinen, og de følger endog med på hvor energieffektiv skolen er. Det 

er lenge siden den tiden da avfallet bare ble fjernet uten at noe ble gjenbrukt. 

 Folk har begynt å marsjere i gatene og kreve en slutt på oljeforbruk, slutt på 

rørledninger, slutt på fracking med alle dens farer. Disse marsjene er ikke som de støyende 

demonstrasjonene til langhårede hippier i 1960-årene, men oftest fredelige, men bestemte 

samlinger av nabolag og familier, også med besteforeldre og småbarn. Folk har oppdaget at 

de har en stemme, en kunnskapsrik stemme, en stemme som forlanger å bli hørt. 

 «Utviklingsland» henger ikke etter lenger og venter passivt på bistandsmidler som 

altfor ofte havner i lommene på diktatorer. Land i hele verden temmer og utnytter solen, 

temmer og utnytter vinden, bruker sin egen oppfinnsomhet og skaper tiltak som passer 

spesielt godt til deres geografi og kultur. Et lite solcelleanlegg kan skaffe strøm til alle boliger 

i en landsby i fjellene i Nepal, slik at hvert rom har lys, og barn kan gjøre lekser om kvelden, 

og elektrisitet til klinikken slik at medisin kan oppbevares i kjøleskap og akuttilfeller kan 

behandles raskt om natten. Ett lite solcelleanlegg kan føre landsbyen og dens barn rett inn i 

det 21. århundret. 

 Jo, Kina forbrenner enorme mengder kull, men Kina bygger også vindmøller og 

solcelleanlegg så fort de kan, slik at det fremgangsrike folket en dag snart kan puste i ren luft. 

 Brasil bruker sukkerrør som drivstoff til sine biler. Marokko fanger solstrålene med 

tusenvis av speil som reflekterer lyset og retter det mot et tårn fylt med salt. Solen varmer opp 

saltet til det er smeltet, og det smeltede saltet gjør vann til damp, som sørger for at turbinene 

går, natten igjennom. 
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 Lille Skottland, James Watts hjemland, er fast bestemt på å bli det første landet i 

verden som kan være selvforsynt med 100 prosent ren energi. I Irland, som har vært en 

slagmark i fem århundrer, samarbeider nå ingeniører i Belfast med ingeniører i Dublin om å 

bygge den neste samlingen vindmøller til havs. 

 Ja, vi har begitt oss inn i en global renessanse, og ikke en ny verdenskrig. Se på 

fremskrittene rundt deg, skaff deg kunnskap, og vær enormt glad for at du opplever denne 

fantastiske tiden. 
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