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Af Benjamin Deniston 

 

27. marts 2015 - »I øjeblikket har Californien kun 

vandforsyninger i sine reservoirer til omkring endnu et 

år, og vores strategiske reserveforsyninger, grundvandet, 

er hastigt i færd med at forsvinde. Californien har ingen 

nødplan for en vedvarende tørke som denne (for slet ikke 

at tale om en mere end 20-årig megatørke), tilsyneladen-

de med undtagelse af en fortsat erklæring om krisetil-

stand og opsendelse af bønner om regn.« 

Denne vurdering kommer fra Jay Famiglietti fra NA-

SA’s Jet Propulsion Laboratory i en kronik i Los Angeles 

Times 12. marts. 

Som Lyndon LaRouche og hans EIR-magasin i årtier 

har dækket
1
 det, så har ferskvandssituationen i Californi-

en (og i hele Sydvesten) haft kurs mod en krise, og der er 

behov for nye initiativer for at sikre områdets fremtid. På 

trods af denne dækning, advarsler og gentagne kampag-

ner fra LaRouche og hans medarbejdere er dette spørgs-

mål ikke blevet adresseret, og vi foran os har vi nu be-

gyndelsen af et nyt, intenst stadium i krisen. 

Landbruget er allerede hårdt ramt, med mere end 

500.000 acres af nationens mest produktive landbrugs-

jord, der ikke blev tilplantet sidste år, og med omkring 1 

million acres, der sandsynligvis ikke vil blive tilplantet i 

år. Landmænd i Central Valley vil kun få mellem nul og 

tyve procent af det vand, der normalt tildeles fra statens 

to hovedvandprojekter. Byer som East Porterville er alle-

rede begyndt at løbe tør for vand, og hvis denne tendens 

ikke ændres, kan virkningen blive, at folk migrerer ud af 

nationens største og mest produktive stat i takt med, at  

 

                                                           
1
 Så vel som også hans LaRouche Politiske Aktionskomi-

te (LPAC), siden den blev dannet. 

 

 

 

landbrugsbedrifter og hele befolkningscentre vil blive 

tvunget til simpelt hen at lukke ned. Denne krise har læn-

ge været undervejs og har nu nået bristepunktet. 

Vi vil her endnu engang adressere denne udfordring, 

men fra et nyt udsigtspunkt. 

Alt imens mange mennesker i Californien (og i hele 

nationen) lider under konsekvenserne af manglende 

handling, så vil vi begynde med at undersøge den egn i 

verden, der har handlet for at begynde at adressere sin 

ferskvandskrise, nemlig Kina. Lyndon LaRouche har for 

nylig påpeget Kinas aktivitet som det afgørende referen-

cepunkt for at adressere Californiens, Texas’ og Sydve-

stens ferskvandskrise. USA har behov for andet og mere 

end et program for ferskvand; det har brug for et skift i 

tankegang – hvis mest komplette udtryk ses tydeligst i 

implikationerne af Kinas orientering imod udvikling af 

rummet gennem sit Måneprogram, og de nye perspekti-

ver, som denne orientering frembyder. Efter denne forfat-

ters mening bringer dette menneskeheden til det aktuelt 

højeste, tilgængelige udsigtspunkt for at adressere krisen; 

et galaktisk perspektiv. 

Fra dette fremskudte udsigtspunkt vil vi derfor under-

søge mulighederne for at løse ferskvandskrisen i de vest-

lige stater.
2
 

 

                                                           
2
 Dette er baseret på en længere analyse, som forfatteren 

udførte i 2014. Se »Solve the World Water Crisis«, EIR 

30. Jan. 2015, samt forfatterens bidrag til EIR’s Special-

rapport, »Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«, 

1. dec. 2014. (Dansk udførlig introduktion af samme 

navn: http://schillerinstitut.dk/si/?p=4904) 
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Kina gør fremskridt, mens USA 

stagnerer 

I løbet af de seneste to år har Lyndon 

LaRouche i stigende grad understreget, at Kinas 

aktiviteter er referencepunktet for at forstå, 

hvordan den aktuelle ferskvandskrise i det vest-

lige USA skal håndteres. I de senere år har Kina 

påbegyndt opførelsen nogle af de største og 

vigtigste vandstyringsprojekter, der nogen sinde 

er blevet udviklet. 

Ligesom Hoover-dæmningen og Grand 

Coulee-dæmningen var førende udtryk for 

USA’s store, økonomiske spring fremad under 

ledelse af Franklin Roosevelt i 1930’erne, står 

Kinas Tre Slugters Dæmning (på floden Yangt-

ze) i dag som et emblem for Kinas økonomiske 

bølge. Tre Slugters-dæmningen er det største 

kraftværk i verden
3
, med en kapacitet på 22,5 

GW, væsentligt mere end Hoover-dæmningens 

2,1 GW og Grand Coulee-dæmningens 6,8 GW. 

Med hensyn til oplagringskapacitet overgår Tre 

Slugters 40 km³ Hoovers 35 km³ og Grand 

Coulees 12 km³.  

Og Tre Slugters Dæmningen er blot en del af 

det største program for udvikling af vand, men-

neskeheden nogen sinde har udført, og som i 

øjeblikket er under udvikling i Kina. Deres Syd-

Nord Vandføringsprogram med omdirigering af 

floder er i færd med at blive fuldført for to af 

programmets tre deles vedkommende, de Østli-

ge og Centrale ruter (med den tredje rute, den 

Vestlige rute, stadig på planlægningsstadiet).  

Sammenlign disse programmer for at udvikle 

og udnytte Kinas Yangtzeflod og Gule Flod med de tidli-

gere projekter i USA for at udvikle floderne Colorado, 

Sacramento og San Joaquin. Fem projekter (All Ameri-

can Canal, Coloradoflodens Akvædukt, Central Valley-

projektet, Staten Californiens Vandprojekt og Central 

Arizona-projektet) muliggjorde omdirigeringen af 20 km³ 

vand til direkte gavn for 65 til 80 millioner mennesker. 

Alene de Østlige og Centrale ruter af Kinas projekt 

forventes at omdirigere en større mængde, 27 km³, som 

vil være direkte til gavn for et sted omkring 400 millioner 

mennesker. Den planlagte Vestlige rute ville bringe det 

totale omfang af Kinas Syd-Nord Vandprojekt op på 45 

km³, mere end dobbelt så meget som de fem, nævnte 

projekter i det sydvestlige USA.      

Det sydvestlige USA har ikke initieret nye projekter i 

denne størrelsesorden siden 1960’erne, mens Kina har 

udviklet sine projekter i de seneste årtier, og hvor meget 

af arbejdet er udført i de seneste ti år (Figur 1). 

Men disse projekter er i sig selv skygger, udtryk for 

noget dybere.  
Alt imens Californien, Texas og andre vestlige stater 

bevæger sig dybere ind i ferskvandskrisen, så skyldes det 

imidlertid ikke, at de er løbet tør for levedygtige mulig-

heder eller programmer, der kunne adressere den vestlige  
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 Ikke alene det største vandkraftværk, men det største 

kraftværk af nogen art.  

Figur 1. 
 

ferskvandskrise. I præsident John F. Kennedys regering 

blev der udviklet planer for afsaltning af havvand ved 

hjælp af atomkraft, og siden da er mere avancerede pla-

ner for afsaltning via atomkraft blevet udarbejdet. I 

1960’erne blev det Nordamerikanske Vand- og Elektrici-

tetssamarbejde (NAWAPA) designet og foreslået som en 

plan for omdirigering af en fraktion af overfloden af 

ferskvand i de nordvestlige egne (Alaska og Canada), 

hele vejen ned langs Sydvesten – et projekt, der ville 

have sikret opfyldelsen af behovet for vand i hele det 

vestlige område. 

Så mens Californien lider under, at nationen har vendt 

sig bort fra den fremtidsorientering, der eksisterede fra 

1930’erne til 1960’erne, så overgår Kina de præstationer, 

vi skabte i fortiden. Spørgsmålet drejer sig tydeligvis 

ikke blot om planerne og projekterne som sådan, men om 

ånden – forpligtelsen over for skabelsen af fremtiden. 

Som Lyndon LaRouche har understreget, så udtrykkes 

netop dette – et greb om skabelse af fremtiden – endnu 

tydeligere i Kinas rumprogram. Med kurs mod fuldførel-

se af sit program for udforskning af Månen gør Kina sig 

rede til at påbegynde udviklingen af Månen og bringe 

menneskeheden ind i en ny relation til Solsystemet. Den 

potentielt ledende drivkraft er den udtrykkelige interesse 

i udviklingen af Månens helium-3-ressourcer som brænd-

stof for avancerede fusionskraftsystemer. 
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Figur 2. Galaktisk bevægelse 

 

 

Alt imens dette måske ikke synes at være relateret, så 

byder dette imidlertid på det nødvendige, fremskudte 

udsigtspunkt for en bedre forståelse af dybere og mere 

fundamentale aspekter af det globale vandsystem – en 

indsigt, der kunne transformere den måde, hvorpå vi 

adresserer ferskvandskrisen, som Californien og det vest-

lige USA konfronteres med. 

 

Et (galaktisk) perspektiv fra oven og ned 

Vi vil her tilføje nogle nye overvejelser, der vil give 

os mulighed for at gentænke, hvad det er, vi i realiteten 

har med at gøre, når vi taler om Californiens ferskvands-

krise. 

Det er menneskehedens mission og forpligtelse på 

denne planet at forbedre livsbetingelserne – at udvikle og 

forbedre planeten gennem at forstå, styre og forbedre de 

systemer og processer, der er tale om. Det er, hvad men-

neskeheden af natur gør, og hvad den må fortsætte med at 

gøre; og det globale vandsystem er et afgørende spørgs-

mål i denne menneskehedens mission. 

Slutteligt er den hydrologiske cyklus et eneste, globalt 

system. For menneskeheden er det mest fundamentale 

karaktertræk ved dette, fordampningen af havvand, 

transporten af atmosfæriske vanddampe, nedbøren af 

atmosfærisk vand over land og den eventuelle tilbage-

strøm af overflade- og grundvand til havene.
4
  Det er 

disse processer, der giver langt det største mål af de 

vandressourcer, der bruges over hele verden. Den over-

ordnede udfordring, som menneskeheden har håndteret i 

årtusinder, er at styre og forbedre disse cyklusser. 

Med begyndelse i de tidligste overvandingssystemer 

udnyttede mennesket små bække og floder bedre. Dette 

udvidedes til systemer i større skala. Reservoirer og over-

svømmelsessystemer udvikledes. Da vi nåede frem til 

begyndelsen af det 20. århundrede, satte USA nye stan-

darder med Tennessee Valley Authority-projektet og 

styringen og omdirigeringen af Colorado-floden (tillige 

med andre imponerende projekter).  

 

                                                           
4
 Der er selvsagt mange andre aspekter forbundet med det 

globale vandsystem, og ligeledes diverse undercyklusser, 

men dette tjener til at give den basale, konceptuelle ram-

me, vi her behøver. Igen, for mere information, se forfat-

terens bidrag til EIR’s Specialrapport, Den Nye Silkevej 

bliver til Verdenslandbroen, dec. 2014. 

 

 

 

I dag har Kina responderet til de behov, der skabtes af 

de seneste 50 års økonomiske og teknologiske vækst, ved 

at hæve kravene med sin Tre Slugters Dæmning og sit 

Syd-Nord Vandprojekt. I morgen må vi, for at fortsætte 

denne naturlige udviklingsproces, gå over til endnu større 

(internationale, kontinentale) systemer, som NAWAPA, 

men vi må også foretage et nyt spring hen imod at forstå, 

hvordan vi bedre kan styre disse cyklusser (og ikke blot i 

større skala, men ud fra et kvalitativt højere niveau).  

Dette bringer os frem til det kosmiske (solare og ga-

laktiske) perspektiv, som Kinas rumprogram tilvejebrin-

ger. 
Jordkloden, og alle dens systemer (inklusive vand), 

har aldrig været et isoleret organ. 

Med hensyn til inputmassen af energi, så driver den 

elektromagnetiske stråling fra Solen hele den globale 

vandcyklus ved at pumpe atmosfæren fuld af vanddampe 

via fordampning. En anden proces i Solsystemet bidrager 

til cirkulation af de atmosfæriske vanddampe: Jordklo-

dens rotation. 

Alt imens dette er velkendte kosmiske drivkræfter bag 

klima- og vandcyklusser, så er der voksende beviser til 

indikation for, at endnu en kosmisk faktor spiller en be-

tydningsfuld rolle: galakseaktivitet. Idet vores Solsystem 

rejser rundt i Mælkevejen, oscillerer det over og under 

galakseskivens horisontalplan og udsættes herunder for 

varierende, galaktiske omgivelser. I nærværende under-

søgelse indikerer forfatterne, at Jordens klima synes at 

fluktuere i overensstemmelse med disse galaktiske rejser 

i en cyklus, der groft regnet varer 32 millioner år (Figur 

2).
5
 

Mange vil spørge, hvad en sådan langsom og langsig-

tet variation (32 millioner år) har at gøre med vores 

umiddelbare ferskvandskrise, hvor Californien kun har 

ferskvand til endnu et års forbrug. I den mest basale be-

tydning vil en bedre forståelse af denne faktor sige en 

bedre forståelse af Jordens klimasystems fundamentale 

natur, men, mere specifikt, så kunne dette fremskudte, 

galaktiske udsigtspunkt være det, der behøves for at gøre 

det muligt for os at finde nye løsninger for Californien, 

                                                           
5
 »Is the Solar System’s Galactic Motion Imprinted in the 

Phanerozoic Climate?« (Er Solsystemets galaktiske be-

vægelse indprentet i det fanerozoiske klima?) Nir J. Sha-

viv, Andreas Prokoph og Ján Veizer, Nature Scientific 

Reports, August 2014, #6150. 
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Texas og andre vand-

hungrende egne. En fø-

rende teori til forklaring 

af interaktionen mellem 

vort Solsystems galakti-

ske omgivelser og Jor-

dens klima peger på den 

rolle, som kosmiske, 

galaktiske højenergistrå-

ler spiller i kontrollen 

over den lavere atmosfæ-

res ioniseringsegenskaber 

og elektriske egenskaber, 

faktorer, der tilsynela-

dende indvirker på dan-

nelse af skyer og konden-

sering af atmosfæriske 

vanddampe, selv om 

detaljerne i disse interak-

tioner stadig bliver undersøgt. 

Hvis vi kan lære bedre at forstå micro-fysikken i disse 

processer, kunne vi måske begynde at styre og kontrolle-

re den atmosfæriske ionisering og de elektriske betingel-

ser, der indvirker på dannelsen af skyer og nedbør. Hvis 

en tilstrækkelig kontrol kunne udvikles, ville dette bety-

de, at vi ikke længere ville være begrænset til at have 

adgang til det vand, der allerede er faldet på landjorden 

(gennemsnitligt falder omkring 113.000 km³ vand som 

regn over land hvert år), fordi vi kunne begynde at tappe 

fra den langt større mængde af atmosfærisk væde, inklu-

sive lagrene over havene (gennemsnitligt fordamper om-

kring 413.000 km³ vand fra havene hvert år, af hvilket 90 

% simpelt hen falder tilbage i havene som regn uden at 

nå ind til landjorden).   

For Californiens vedkommende, f.eks., ville den fug-

tige atmosfære over Stillehavet blive det største reservoir, 

staten nogen sinde har set. Dette er ikke det rene spekula-

tion. Som det vil blive diskuteret i det følgende, har for-

skellige systemer allerede haft held til at generere regn-

vejr ved at tappe af disse processer, men der er stadig en 

del arbejde at gøre (Figur 3). 

 

Tid til løsninger 

Nylige analyser af Californiens hydrologiske systems 

langtidshistorie peger yderligere på betydningen af dette 

galaktiske perspektiv. De eksisterende hydrologiske sy-

stemer og nedbørsmønstre, man finder i Californien (og 

andre egne), er ikke statiske, men varierer og ændrer sig 

(henover år, årtier og århundreder), hvilket understreger 

nødvendigheden af at se længere end til styringen af lo-

kale og regionale vandforsyninger og søge et kvalitativt 

højere niveau af kontrol over systemet. 

Baseret på udarbejdelse og undersøgelse af diverse 

optegnelser af Californiens klima og hydrologi i løbet af 

de sidste par tusinde år, viser den seneste forskning, at 

det 20. århundrede ikke repræsenterede gennemsnitlige 

forhold, men snarere udviste anomalier.
6
 I sammenlig 
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 The West without Water: What Past Floods, Droughts, 

and Other Climatic Clues Tell Us about Tomorrow (Ve-

Figur 3. 
 

ning med de sidste par tusinde år var det 20. århundrede 

generelt mere vådt og stabilt, hvor der i tidligere århund-

reder med jævne mellemrum var mere ekstreme variatio-

ner. Dette indbefattede periodiske mega-tørker, der vare-

de i årtier eller længere, samt mega-oversvømmelser (der 

vides at have opfyldt hele Central Valley med vand!)  

I øjeblikket er man alvorligt bekymret for, at Califor-

nien kunne have kurs mod en periode med langvarig 

tørke, som gennemsnitligt vil give betydeligt mindre 

nedbør og vandmængde i floderne, end staten har været 

vant til i det 20. århundrede. 

Kosmiske faktorer (som f.eks. variationer i solaktivi-

teten og den kosmiske stråling fra galaksen), så vel som 

faktorer tilknyttet jordkloden (som f.eks. cyklusser i de 

regionale havtemperaturer og vulkansk aktivitet) spiller 

alle en rolle i sådanne klimavariationer. Alt imens de 

igangværende bestræbelser stadig forsøger at determinere 

den varierende, relative styrke af disse forskellige virk-

ninger, så er bundlinjen tydelig: Californien, og det ame-

rikanske Vesten generelt, kan simpelt hen ikke forlade 

sig på lokale, eller selv regionale, vandcyklusser.  

Med en voksende befolkning og med variationer i 

nedbørsmængde og ferskvandstilgængelighed afhænger 

det amerikanske Vestens fremtid af to kategorier for 

fremgangsmåde: 

For det første, en udvidelse af regional vandstyring og 

omdirigeringssystemer til at være i kontinental skala 

(Kategori I).   
For det andet, at bevæge sig ud over styring af over-

flade- og grundvand (dvs. det vand, der allerede er faldet 

som regn), ved at gå over til havene og til atmosfæren for 

at bringe nye strømme og ferskvandscyklusser til land-

jorden (Kategori II). 

 

 

                                                                                                      
sten uden vand: Hvad fortidens oversvømmelser, tørker 

og andre klimatiske spor fortæller os om morgen-dagen), 

af Lynn Ingram og Frances Malamud-Roam, University 

of California Press, 12. feb. 2015. 
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Grand Coulee-dæmningen 

 

 

Kategori I. 

Kontinental vandstyring 

Denne publikation (EIR) har i udstrakt grad fremlagt 

en indsats for at genoplive NAWAPA-projektet (fra 

1980’erne og frem til i dag), et storslået design for at 

forbedre vandcyklussen på det Nordamerikanske Konti-

nent ved at dirigere vand fra det nordvestlige område ned 

gennem hele det sydvestlige område. Dette ville sikre 

stabile og tilstrækkelige vandmængder til ikke alene Cali-

fornien og Texas, men også til hele det højtbeliggende 

Great Basin-område. Omfanget af dette projekt er i sand-

hed imponerende og kan potentielt omdirigere mellem 

130 og 200 km³ om året (sammenlignet med 45 km³ om 

året for hele Kinas Syd-Nord-vandprojekt).
7
 

En rigdom af information om NAWAPA-projektet er 

tilgængelig:
8
  

 

Kategori II. 

A. Afsaltning 

En måde at sikre adgang til ferskvand for kystområ-

derne er ved at rense havvand gennem afsaltning. Dette 

er i realiteten skabelsen af nye, menneskeskabte vandcy-

klusser. Havvandet, der bringes ind over landjorden gen-

nem menneskeskabt afsaltning, vil medgå i forskellige 

biologiske og økonomiske processer, før det slutteligt 

vender tilbage til havet (som al vand på landjorden for 

det meste gør). Så det er ikke grundlæggende set forskel-

ligt fra det, der allerede finder sted naturligt, men, snarere 

end at være underkastet de naturlige cyklussers begræns-

ninger (eller variationer), giver afsaltning menneskehe-

den mulighed for at generere og kontrollere sine egne 

cyklusser, hvor og hvornår disse behøves (i det mindste i 

kystområder). 
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 Der er dog et potentiale for at tilføje en stor forlængelse 

af den vestlige rute i Kina-projektet, hvilket kunne tilføje 

yderligere 200 km³ om året til systemet.  

 
8
 Se »Solve the World Water Crisis«, EIR 30. jan. 2015; 

NAWAPA XXI, LaRouchePAC Special Report, 2012; 

og Nuclear NAWAPA XXI: Gateway to the Fusion 

Economy, 21st Century Science & Technology Special 

Report, 2013.  

 

 

 

 

I øjeblikket er den mest effektive teknik (med hensyn 

til, hvor meget energi, der kræves til produktion pr. 

ferskvandsenhed) at pumpe havvand gennem membraner 

i en omvendt osmoseproces, selv om dette anses for at 

være en energiintensiv proces.
9
  

Nøglen til en væsentlig større anvendelse af denne 

kapacitet er at øge energi-gennemstrømnings-tætheden
10

 i 

den naturlige økonomi, målt som energi pr. person og 

energi pr. kvadratkilometer. Dette kan overføres til en 

sænkning af prisen for energi og gøre det muligt at indfø-

re afsaltning i stor skala som en metode til udvikling af 

ressourcer, og til at blive en del af økonomisk billige 

muligheder. For at kunne gøre dette i dag kræves der en 

hurtig udbredelse af avancerede atomkraftsystemer, og 

det største potentiale ville komme fra et forceret program 

for udvikling af fusionskraft, som LaRouche har kaldt sit 

memorandum for økonomisk politik for USA.
11

 

                                                           
9
 Alt imens menneskeskabt afsaltning er energiintensiv i 

forhold til vores nuværende økonomiske niveau, så er det 

værd at bemærke, at den faktisk er langt mere effektiv 

end den naturligt forekommende. Alt ferskvand (eller den 

overvejende del af det), der bruges af livet på landjorden, 

har også gennemgået en afsaltningsproces, idet Solen 

fordamper vand fra havene og skaber en strøm af fersk 

(afsaltet) vand op i atmosfæren. Hvis man tager den tota-

le solenergi, der når ned til Jordens have (~60,000 tera-

watts), og sammenligner det med mængden af havvand, 

der afsaltes af solenergien (~413,000 km³ om året), så 

bliver resultatet en gennemsnitlig effektivitet på omkring 

4.700 mega-joules pr. m³. Hvis vi kun inkluderer det sol-

afsaltede vand, der når ind til landjorden, er hele syste-

mets effektivitet i en hel anden, formindsket størrelsesor-

den, omkring 48.000 mega-joules pr. m³. Moderne men-

neskeskabte afsaltningsanlæg er omkring 1.000 gange 

mere effektive og opererer med henved 10 til 15 mega-

joules pr. m³. 

 
10

 Se: http://schillerinstitut.dk/si/?p=4549  
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 »De Fire Nye Love til USA’s omgående redning! Ikke 

en valgmulighed, men en uopsættelig nødvendighed«, af 

Lyndon LaRouche, 10. juni 2014, 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=1460 

  

http://schillerinstitut.dk/si/?p=4549
http://schillerinstitut.dk/si/?p=1460
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B. Vejrmodifikation baseret på ionisering 
Der findes en anden vej, som er mindre udforsket, men 

som har større potentiale, hvis det lykkes at udvikle den: 

at aftappe atmosfærisk fugt direkte. Som tidligere nævnt 

falder 90 % af alt havvand, der fordampes af solopvarm-

ning, atter som regn over havene uden at bidrage til no-

gen produktiv aktivitet på landjorden. Nedbørsmængden 

over havene er et godt stykke over tre gange så stor som 

den nedbørsmængde, der falder over land. 

Eftersom Solen allerede har brugt en enorm mængde 

energi til at fordampe (afsalte og transportere) dette vand, 

er der et potentiale for, at dette kan blive en langt mere 

virkningsfuld ressource, hvis vi kan finde ud af at gøre 

brug af det. 

Dette bringer os tilbage til vores galaktiske perspektiv 

af det globale vandsystem. Hvis galaktisk, kosmisk strå-

ling med høj energi har en betydningsfuld indflydelse på 

processerne med kondensering af atmosfæriske vand-

dampe og dannelse af skyer, hvorfor kan vi så ikke gene-

rere en lignende og relateret aktivitet?  

En metode er blevet udviklet og demonstreret flere 

forskellige steder (Mexico, Australien, Israel, Oman, Abu 

Dhabi osv.), og som bruger landbaserede atmosfæriske 

ioniseringssystemer.
12

 Disse systemer kræver kun en 

relativ lille mængde energi gennem et system af lednin-

ger, der forbinder en lille række tårne og ændrer den lo-

kale atmosfæres ionisering. Udfordringen består i at ’tu-

ne’ systemet til at yde den korrekte ionisering og de elek-

triske virkninger, der er nødvendige for at aftappe disse 

atmosfæriske reservoirer. 

Ud fra det, der allerede er blevet demonstreret, kan 

nogle af disse systemer inducere kondensering og nedbør 

over en radius af 100 kilometer, og, hvad der måske er 

det vigtigste, kan anvende et lille udvalg af sådanne stati-

oner til at skabe lufttryk, der trækker mere atmosfærisk 

fugt ind over land (fra over havene).  

Måske kan yderligere metoder og teknologier (ud 

over ionisering) blive udviklet, der kan muliggøre yderli-

gere kontrol over, og udvikling af, disse himlens reser-

voirer. Det ville være endnu en metode til at generere nye 

vandcyklusser, der bringer mere vand til landjorden for at 

bidrage til produktiv, biologisk og økonomisk aktivitet, 

før det vender tilbage til havet i en cyklus, der potentielt 

set kan blive mere stabil og bæredygtig end det, naturen 

alene yder. 

 

Tid til handling 

For Californiens og Texas’ vedkommende bør man 

tage afsaltning og ionisering af atmosfæren i anvendelse 

så hurtigt som muligt langs med de relevante kystområ-

der. 

Vi ved, at afsaltningssystemer, der drives af atomkraft, 

kan fungere, og vil fungere bedst i sammenhæng med et  

                                                           
12 Se »Expanding NAWAPA XXI: Weather Modification 

to Stop Starvation« (En udvidelse af NAWAPA XXI: 

Vejrmodificering for at standse hungersnød), EIR, 9. aug. 

2013, så vel som også forfatterens bidrag til EIR’s Speci-

alrapport, Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen, 

1. dec. 2014. 

 
Great Basin 

 

nationalt fusionsprogram som motor – som vil øge øko-

nomiens energigennemstrømningstæthed og levere den 

afgørende, fysisk-økonomiske vækstfaktor, som er nød-

vendig for at få vores nation ud af det aktuelle, økono-

misk kollaps, inklusive ferskvandskrise. 

Demonstration og afprøvning af vejrmodificeringssy-

stemer baseret på ionisering kan begynde næsten omgå-

ende, da faciliteterne generelt er små og relativt enkle at 

konstruere. For et par titals millioner dollar kunne de-

monstrationsfaciliteter konstrueres og bruges til bedre at 

forstå disse systemers levedygtighed og potentiale. 

Dette er de nødvendige metoder til at sikre en stabil 

og vedvarende vandforsyning til i det mindste Californi-

ens og Texas’ kystområder. 

Slutteligt vil et kontinentalt perspektiv sandsynligvis 

også være nødvendigt, med nogen variation af NAWA-

PA-designet. Dette kan håndtere behovene for de højtlig-

gende områder af Great Basin og de steder, der ligger for 

langt inde i landet til, at virkningerne af afsaltning og 

ionisering kan nå effektivt frem. 

Dette bringer os tilbage til vores udgangspunkt. De 

objektive løsninger eksisterer; det er forpligtelsen over 

for fremtiden, der mangler. Blot i løbet af det seneste årti 

har Kina demonstreret, at succesfulde handlinger kan 

gennemføres, alt imens USA i realiteten intet har gjort. 

Bag ved denne skarpe forskel i manifesterede (eller 

ikke-manifesterede) handlinger ligger det dybere 

spørgsmål om den kulturelle erkendelse (eller mangel på 

samme) af menneskehedens unikke rolle som en skaben-

de kraft, på planeten og, inden længe, videre endnu. 

Sammen med denne iboende kraft kommer ansvaret, ikke 

for at bevare, men for at forbedre. 

Menneskeheden er den eneste art på denne planet, der 

kan begynde at gøre sig sådanne storslåede processer 

begribeligt, såsom vort Solsystems skiftende forhold til 

Mælkevejsgalaksen, og bruge denne forståelse til at for-

bedre betingelserne for liv her på Jorden. Det er på tide, 

at vi handler i overensstemmelse hermed.  
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BILAG: Forøgelse af den nordamerikanske  

vandcyklus’ fysiske produktivitet 

 

Den nordamerikanske kontinentale vandcyklus kan 

vurderes til at være 3.150 km³ pr. år (målt gennem af-

strømning af ferskvand fra floderne). Af denne volumen 

strømmer 1.466 km³ ud af den nordvestlige del, og kun 

113 km³ strømmer ud af den sydvestlige del. Ved hjælp 

af målinger og analyser fra NASA’ overvågningssatellit-

ter af Jorden kan man vurdere den totale fotosyntetiske 

produktion for disse samme områder. En sammenligning 

af disse to værdier gør det muligt at foretage en simpel, 

men indsigtsfuld måling af den kontinentale vandcyklus’, 

og kontinentets respektive dræneringsbækkeners, produk-

tivitet. De nedenstående tal måler »milliarder tons foto-

syntese pr. år« divideret med »kubikkilometer fersk-

vandsafstrømning pr. år«, for at måle produktiviteten som 

»tons fotosyntese pr. kubikkilometer ferskvandsafstrøm-

ning«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika: 

7,4 mia. tons / 3.150 km³ =  

2,3 mio. tons pr. km³ 

 

Nordvesten:   

1,5 mia. tons / 1.466 km³ = 

1 mio. tons pr. km³ 

 

Sydvesten:   
0,6 mia. tons / 113 km³ = 

4,8 mio. tons pr. km³ 

 

High Planes:  

1,2 mia. tons / 251 km³ = 

4,8 mio. tons pr. km³ 

 

Disse tal viser, mht. fotosyntetisk produkti-

on, at vandet i sydvesten er fem en halv 

gange så produktivt som vandet i nordve-

sten. Dette bekræfter, hvad der rent intui-

tivt er indlysende: der er et overskud af 

ferskvand i nordvesten, hvor det kolde 

klima og manglen på sollys begrænser en 

mere produktiv anvendelse af vandet. Ved 

hjælp af disse værdier kan man foretage en førstevurde-

ring af virkningen af NAWAPA ved at vurdere den po-

tentielle forøgelse af fotosyntese, samt forøgelsen af den 

kontinentale vandcyklus’ produktivitet.  

Sydvesten: 159 km³ af nyt ferskvand fra NAWAPA, 

med en produktivitet på 5,5 mio. tons pr. km³, kunne 

forøge den årlige fotosyntese i sydvesten fra 0,6 til 1,5 

mia. tons. 

High Plaines: 37 km³ af nyt ferskvand fra NAWAPA, 

med en produktivitet på 4,8 mio. tons pr. km³, kunne 

forøge den årlige fotosyntese i High Plaines fra 1,2 til 1,4 

mia. tons. 

 

Forfatteren kan kontaktes på  

Benjamin.Deniston@gmail.com   

 

Denne artikel bragtes første gang i EIR 3. april 2015. 

Artiklen har ikke tidligere været oversat til dansk. 

 

        

  

    


