

Nu slår The Washington Post larm.

Ishavet värms upp, isbergen minskar och på vissa ställen är vattnet för varmt för sälar, enligt en rapport till handelsdepartementet i går från Bergen, Norge.

Rapporter från fiskare, säljägare och upptäcktsresande pekar på en radikal förändring i klimatförhållanden och hittills oanade temperaturer i Arktis. Expeditioner rapporterar att knappast någon is har hittats så långt norrut som 81 grader 29 minuter.

Mätningar till ett djup av 3.100 meter visar att Golfströmmen fortfarande är mycket varm. Stora ismassor har ersatts av moräner av jord och sten och många välkända glaciärer har helt försvunnit.

Mycket få sälar och ingen vit fisk finns i östra Arktis, medan stora stim av sill och smolt som aldrig tidigare hittats så långt norrut, har påträffats i de gamla fiskevattnen för säl.

Det förmodas, att inom några år kommer havet att stiga och de flesta kustnära städer blir obeboeliga på grund av att isen smälter och havet stiger.

--------------------

Jag ber om ursäkt, om jag glömde nämna att denna rapport var från 2 November 1922 och publicerades således i Washington Post för 90 år sedan.



**************************
ARTIKELN I ORIGINAL PÅ ENGELSKA



The Washington Post: 

The Arctic Ocean is warming up, icebergs are growing scarcer and in some places the seals are finding the water too hot, according to a report to the Commerce department yesterday from Consulate, at Bergen, Norway 

Reports from fishermen, seal hunters, and explorers all point to a radical change in climate conditions and hitherto unheard-of temperatures in the Arctic zone. Exploration expeditions report that scarcely any ice has been met as far north as 81 degrees 29 minutes. 

Soundings to a depth of 3,100 meters showed the Gulf Stream still very warm. Great masses of ice have been replaced by moraines of earth and stones, the report continued, while at many points well known glaciers have entirely disappeared. 

Very few seals and no white fish are found in the eastern Arctic, while vast shoals of herring and smelts which have never before ventured so far north, are being encountered in the old seal fishing grounds. 

Within a few years it is predicted that due to the ice melt the sea will rise and make most coastal cities uninhabitable. 
***********************************************************  
I apologize, as I neglected to mention this report was from November 2 1922, as reported by the AP and published in the Washington Post - 90+ years ago.

I already checked snopes.com and it was TRUE ! ! !
**************************
