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Ny bog:  
Om-tanke – ved vendepunktet ved vækstens grænser 
Af Klaus Illum 
 
 Det sidste århundredes eksponentielle vækst i de storforbrugende samfunds materielle forbrug 
- deres forbrug af olie, naturgas, kul, mineraler, kunstgødning, træ osv. - og den eksplosive 
befolkningstilvækst i de materielt fattige samfund har bragt det globale forbrug op på et så højt 
niveau, at en fortsat vækst på 1, 2 eller 3% om året ikke kan fortsætte i mange årtier endnu.  
  Væksten har grænser, og såvel de nøgne tal som de katastrofer, der indtræder i disse år, 
viser, at vi er ved det vendepunkt, hvor grænserne gør sig gældende. Det gælder 
klimaforandringerne, og det gælder olie- og naturgasforbruget. Stigningen og faldet i 
råolieprisen til $147/tønde i juli sidste år og $35/tønde her i februar indvarsler en kommende 
vedvarende oliekrise. 
  Vi konfronteres således nu med de problemer, der for 30 år siden blev forudset i bogen The 
Limits to Growth. Og der er nu kun et kort åremål tilbage til at tilpasse samfundet til en ny tid, 
hvor væksten i forbruget af de basale ressourcer afløses af en nedgang. 
  Denne bog beskriver den økologiske, teknologiske og økonomiske verdenssituation efter 
100 års vækst baseret på billige fossile brændsler, fremdrager misforståelserne i 
vækstkulturens konventionelle tankegange, og belyser omfanget af de indsatser, der skal gøres 
for at tilpasse samfundet til fremtidens vilkår. 
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”En bog som vil inspirere  og provokere. Analysen af vækstsamfundets kriser graver dybt og tvinger ikke alene til 
omtanke, men til at om-tænke en række gængse forestillinger. En mørkegrøn dybdebehandling af klima- og 
energiproblemerne i en tid præget af fortrængning og lysegrøn overfladebehandling.”  
Tarjei Haaland, Klima- og energimedarbejder, Greenpeace Norden, København. 
 
”Denne bog skærer de globale problemer ud i pap. Med uomtvistelige kendsgerninger, gode analyser og tværfaglig 
indsigt guider Klaus Illum os gennem nogle af verdenssamfundets store udfordringer – og knytter dem sammen. En flot 
bog der udfordrer vor vanetænkning og vore faste positioner. Tid til ’om-tanke’”.  
Göran Wilke, Sekretariatschef Elsparefonden. 
 
”Man kan være enig eller uenig med Klaus Illum, men man kan ikke være ligeglad. Han repræsenterer et væld af viden, 
et unikt overblik over problemernes omfang og en fanden i voldsk kritik af det moderne menneskes idioti, der rammer os 
alle”. Martin Lidegaard, Formand for tænketanken CONCITO, tidligere MF for Det radikale Venstre. 
 
”Efter miljøåret i 1987 har jeg læst mange bøger om, hvad vort menneskeliv har udviklet sig til. Denne bog er indlysende 
læsning, som giver et positivt spark fremad. Nu må alle da vågne op.”  
Jytte Abildstrøm, Teaterchef Jytte Abildstrøms Teater, Riddersalen. Grundlægger af det Økologiske Inspirationshus. 
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