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Betraktninger om klimaendringer 

 
Kjell Danielsen og Knut Aabakken, 2022 
 
 
 
Forord 
 
Underlaget for klimadebatten er en strøm av forsknings-rapporter og analyser som til dels 
motsier hverandre selv om IPCC hevder å forvalte den oppleste og vedtatte sannheten. 
 
Disse Betraktninger er vårt forsøk på å finne sammenheng i et virvar av publikasjoner. 
 
 
Bakgrunn 
 
Vår bakgrunn er fra satellitt-kommunikasjon, et fagfelt hvor fysikkens lover er fundamentet. 
Det meste vi leser om klima er stringent, men udokumenterte påstander er til dels forstyrrende. 
 
Vi har med stor interesse fulgt klimadebatten i mange år og er forundret over hvor polarisert 
den er og til tider minner mer om parti-politikk enn om saklig meningsutveksling. 
 
 
Ambisjoner 
 
Spørsmålet vi stillet oss selv, var om det er mulig å trekke ut noen grunnleggende faktorer som 
kan forklare Jordens mange klimaendringer både før og efter at menneskene ble delaktige. 
 
Dette er ikke en vitenskapelig avhandling selv om vi referer til noen av de mange interessante 
artikler vi har sett på for å underbygge vår forståelse. 
 
Ambisjonen var like enkel som den nesten var uoverkommelig – å beskrive med egne ord de 
mekanismene som efter vår oppfatning forårsaker klimaendringer. 
 
For de få som måtte lese våre Betraktninger, håper vi at det vil anspore til egne vurderinger. 
 
 
Definisjon 
 
Klimaendringer er definert som: Betydelige og varige endringer i den statistiske fordelingen av 
vær-mønsteret over perioder som strekker seg fra dekader til århundrer og millioner av år. 
 
Det betyr at vi ikke kan bruke en kald sommer eller en varm vinter som bevis på at klima er i 
ferd med å endres, men hvis det gjentar seg fortløpende i noen ti-år, er det klimaendring. 
 
Definisjonen sier ikke noe om at den må være global, snarere tvert imot fordi det dreier seg om 
vær-mønstre som alltid er regionale. Klimaendringer skjer på forskjellige steder til forskjellige 
tider uansett global middel-temperatur. 
 
Vi erkjenner at 100-års hendelser er repeterbare vær-fenomen. Kommer de oftere, skylder vi på 
klimaendringer, men det kan vi bare gjøre hvis de fortsette å komme oftere. 
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Global oppvarming 
 
Global oppvarming betyr at Jordens gjennemsnitts-temperatur øker, og dagens klimadebatt 
dreier seg om det, om Jorden blir varmere, og om menneskenes aktivitet de siste 100 årene har 
skylden. Misbruker vi Jordens ressurser i vår tid på bekostning av alle som kommer efter oss? 
 
Hvis den globale temperaturen har steget i takt med våre CO2-utslipp, er det nærliggende å anta 
en direkte sammenheng. Hvis de er i utakt, må det være andre mekanismer som helt eller delvis 
styrer klimaendringene. Utfordringen er å avdekke dem. 
 
 
Strukturen 
 
Det er neppe noen uenighet om at varmestrålene fra Solen og atmosfærens klimagasser er 
dominerende faktorer og derfor måtte være utgangspunktet for våre Betraktninger. 
 
Jorden utsettes også for andre krefter som har betydning for de temperaturene vi måler. 
 
Vi har sett på Solens rotasjon som påvirker både solflekkene og magnetfeltene og fant at begge 
har stor betydning for Jordens klima – kanskje større enn dagens debatt tar høyde for. 
 
Vi har også sett på planet-banenes betydning for naturfenomen som påvirker Jordens klima. 
 
Avslutningsvis har vi kastet et sideblikk på matematikken som synes være helt nødvendig hvis 
vi skal forstå hvordan naturen virker, men den oppgaven trenger genuine klimaforskere. 
 
 
Solens stråling 
 
All stråling er elektro-magnetiske bølger – EM-bølger – og dermed distribusjon av energi. 
Bølgelengdene varierer fra nesten null til svært lange.  
 
EM-bølger måles som svingninger, og antall svingninger pr. sekund betegnes frekvens. 
Fordi frekvens og bølgelengde er inverse, kan vi regne ut bølgelengden basert på målt frekvens. 
 
Kvantefysikken måler stråling som energi, en strøm av fotoner som er masseløse energibærere. 
 
Det er ingen forskjell. 
Om vi måler energien fra Solen som bølger eller fotoner, er bare et spørsmål om målemetode. 
 
Solens stråler dekker frekvens-spekteret fra usynlig lys som betegnes ultra-fiolett, via synlig lys 
til varmestråler som betegnes infrarøde og betyr bortenfor den rødfarven vi kan se. 
 
Jordens klima bestemmes av varmestrålene som utgjør omtrent halvparten av Solens spektrum. 
Uten denne strålingen ville Jorden vært en ubeboelig is-ørken. 
 
Strålingen fra Solen varierer og medfører at Jordens gjennemsnitts-temperatur også varierer. 
 
 
Atmosfæren 
 
Jordens atmosfære, tørr luft, består av 78% nitrogen, 21% oksygen og 1% argon målt i volum.            
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Disse gassene er transparente for all stråling og har liten 
betydning for Jordens klima hvis vi ser bort fra at uten oksygen 
ville den ikke hatt liv – og plantene klarer seg ikke uten 
nitrogen.  
 
Tallene er ikke helt nøyaktige, og det er plass til små mengder 
karbon-dioksid (CO2) som utgjøre i overkant av 0,04% samt 
spor av andre gasser. 
 
Andelen av de viktigste gassene i atmosfæren er temmelig 
konstant opp til ca. 50 km, men høyere opp øker innholdet av 
lettere gasser som hydrogen. Det skyldes Jordens gravitasjon. 
 
¾ av luften i atmosfæren befinner seg i Troposfæren som er det 
laveste luftlaget og når opp til 17 km ved Ekvator og 8 km ved 
polene. 
 
Neste luftlag er Stratosfæren som ender på ca. 50 km. 
 
Mesofæren er slutten på atmosfæren – over 85 km er det bare 
et iskaldt Univers. 
 
Mellem disse nivåene er det tydelige skiller som betegnes pauser.    
Pussig nok er Stratosfæren det varmeste (minst kalde) sjiktet. 
 
Som det fremgår av CO2-nivået, er illustrasjonen fra 2017 da det passerte 0,0407 % (407 ppm). 
Økningen til dagens nivå på 0,0417 % (417 ppm) ville ikke blitt synlig på diagrammet. 
 
Diffusjons-loven, eller Ficks lov, tilsier at gass i atmosfæren fordeler seg jevnt, altså finnes det 
ikke et skummelt CO2-lag slik det en stund ble hevdet da klimadebatten tok av og ble politikk.           
 
Ficks lov gjelder ikke helt for CO2 som har store variasjoner i nivået avhengig av geografisk 
posisjon, årstid og klokkeslett når det måles, men det er gjennemsnittet som rapporteres. 
Utvekslingen av CO2 mellem atmosfæren og Jorden går for fort til at den diffunderer fullt ut. 
Det er en utfordring når CO2-nivået skal måles.  
 
En annen gass som slåss om plassen, er H2O – vanndamp fra Jordens hav som utgjør 70% av 
overflaten. Den er flyktig – dampen kondenserer og faller ned som vann i flytende eller fast 
form. Dermed rekker den ikke å diffundere i h.h.t. Ficks lov og er derfor ikke på den vanlige 
listen over atmosfærens sammensetning selv om H2O er den viktigste klimagassen. 
 
Selv om alt før eller siden faller ned, er det gjennemsnittlige H2O-nivået i atmosfæren på 2,5% 
som er 60 ganger høyere enn CO2-nivået på 0,0417 % målt i volum. 
 
Fordi hvert H2O-molekyl er for kort tid i atmosfæren til å diffundere, varierer nivået fra 0,01% 
i de kaldeste delene av atmosfæren til 5% i varm luft.  
 
Målt i vekt er H2O-andelene 0,001%, 0,25% og 0,5% og CO2-andelen 0,06%. 
I vekt er H2O-andelen fire ganger større enn CO2-andelen. 
 
Uansett hvordan man sammenligner – masse (vekt) eller volum – så er H2O dominerende.  
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Klimagass 
 
Hvis atmosfæren hadde vært transparent for all stråling fra Solen, ville Jorden neppe hatt mye 
liv utover et smalt belte rundt Ekvator og kanskje på store havdyp. Jorden er varm på innsiden. 
 
Klimagassene øker Jordens gjennemsnitts-temperatur med ca. 30°C og bidrar til at beboelig 
område er adskillig større. H2O er den viktigste, men CO2 er den mest omtalte. 
 
CH4 er også viktig fordi et molekyl absorberer 84 ganger så mye varme som et CO2-molekyl. 
Andelen er imidlertid bare 0,00019 % eller 1,9 ppm, men det gir totalt 160 ppm CO2-effekt. 
 
Nivået er økende, både fra naturen og våre utslipp, men levetiden i atmosfæren er bare ± 10 år. 
 
 
UV 
 
Uten atmosfærens hjelp ville UV, det ultrafiolette frekvens-spektrum, vært skadelig for alt liv. 
 
Redningen er Ozon, O3, et labilt og etsende oksygen-molekyl som vi ikke tåler mye av, men 
som allikevel er viktig for livet på Jorden – ikke bare som bakterie-drepende middel. 
 
Ozon-nivået på bakken lavt nok til ikke å være farlig og samtidig høyt nok til å generere             
D-vitaminer i kroppen. 
 
Ozon-laget ligger mellem 18 og 50 km over Jorden og blokkerer det meste av UV-strålingen 
som om det var en solkrem.  
 
Det er langt mellem O3-molekylene i Stratosfæren, men de få som er der, gir tilstrekkelig effekt. 
Hvis alt Ozon lå som et lag på bakken, ville det laget bare vært 3 mm tykt. 
 
Ozon skapes naturlig ved Ekvator av elektriske utladninger (lyn) og flytter seg med vinden mot 
polområdene hvor det synker og brytes ned. Dermed følger det ikke Fick’s lov. 
 
Når det synker langt fra pol-punktene, oppstår «Ozon-hull» som  skaper bekymring for at nivået 
faller. Det er ikke uberettiget fordi mange kjemikalier vi tidligere slapp ut, har nedbrytende 
effekt. 
 
Nå ser det imidlertid ut til at variasjonene er innenfor normalt område. 
 
Som klimagass har det ingen betydning for global oppvarming, men ved å beskytte mot farlig 
UV-stråling, er Ozon-laget viktig for Jordens klima – for at vi kan bo her. 
 
 
Lys 
 
Det synlige frekvens-spektrum, lys, ville vært omtrent som nå – men til liten glede hvis Jorden 
var ubeboelig. 
 
 
IR 
 
IR, det infrarøde frekvens-spektrum, varme, er alene ikke tilstrekkelig for liv over hele Jorden. 
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Til den oppgaven er det nødvendig med 30°C-bidraget fra klimagass. 
 
Kanskje er det bare flaks – hvordan ville vår verden sett ut om det bidraget var 20°C eller 40°C? 
 
Når vi ligger på stranden en flott sommerdag, blir vi varmere fordi energien i de infrarøde 
strålene fra Solen varmer opp vevet i kroppen. 
 
Klimagass er molekyler som reagerer på tilsvarende måte. 
 
Energien, enten den kommer direkte fra Solen eller er reflektert fra Jorden, skaper vibrasjoner 
i den interne molekyl-strukturen som om de to O-ene i CO2 danser rundt C eller de de to H-ene 
i H2O danser rundt O.  Strukturene kan visualiseres som O-C-O og H-O-H. 
  
Vibrasjonene medfører at atomene støter mot hverandre, og friksjonen gir varme. 
 
Med fire H-atomer rundt et C-atom blir det flere kollisjoner, og et CH4-molekyl er derfor mer 
potent enn et CO2-molekyl, men det er færre av dem, og CH4 synes ikke på grafen nedenfor. 
 
Litt forenklet sier vi at varmestrålene absorberes av klimagass-molekylene som dermed blir 
varme og avgir den varmen til resten av atmosfæren.  
 
De infrarøde strålene er ikke varme i en kald atmosfære, men bærere av energi i form av fotoner. 
 
For et gitt molekyl er det imidlertid bare noen 
ganske få bølgelengder som absorberes.  
Alle de andre fortsetter gjennem atmosfæren og 
varmer opp Jorden direkte. 
 

Det infrarøde området er varmestrålene. 
 

Den glatte kurven er mottatt energi fra Solen. 
 

Det gule feltet viser absorbsjon i atmosfæren 
 

Det røde feltet er de strålene som når ned til 
Jordoverflaten. 
 
 

Jordens temperatur 
 
Galileo Galilei oppfant vann-termometer i 1593, og allerede tidlig på 1600-tallet kom de første 
systematiske temperatur-målingene i Italia. England har målinger fra 1659.      
 
Daniel Gabriel Fahrenheit oppfant alkohol-termometer i 1709 og kvikksølv-termometer i 1714. 
10 år senere kom den første nøyaktige skalaen som fortsatt bærer hans navn. 
 
Nå bruker vi helst Celsius-skalaen eller Kelvin-skalaen som er den vitenskapelige versjonen. 
Temperatur-skala er bare en formalitet, en internasjonal standard, og resultatene er de samme. 
 
På 1850-tallet begynte de første forsøk på å måle den globale gjennemsnitts-temperaturen, og 
fra 1880 ble den formelt registrert. 
 
Det var en lang vei å gå fra de første enkeltmålinger til full forståelse av Jordens gjennemsnitts-
temperatur som legges til grunn for klimadebatten. 
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Temperaturer før 1880 må beregnes indirekte ved å se på tre-ringer, is-kjerner og en rekke andre 
detaljer som forteller om fortidens klima, men resultatet er bare veiledende. 
 
Denne grafen viser beregnede sommer-temperaturer i Europa frem til 1880. Den er lastet ned 
fra en artikkel publisert for et par år siden av Bjerknes Centre for Climate Research som er en 
viktig bidragsyter til IPCC. 

 
45 forskere fra 13 land målte tre-ringer for å beregne temperaturer og etablere denne grafen.  
Pussig nok er den Romerske varmeperioden og Den lille Istid betegnet som normale avvik mens 
Middelalderens varmeperiode er betegnet Anomaly som om det var et unormalt avvik.  
 
Prosjektets leder, Professor Jürg Luterbacher ved Universitetet i Giessen, Tyskland, hevdet at 
kurven kan brukes til å teste klimamodellene som viser høyere temperaturer de siste 20 årene. 
Det er imidlertid god grunn til å stille spørsmål ved den påstanden. 
 
Bare noen få tresorter kan bli 500 år gamle slik at denne grafen er forbundet med stor usikkerhet. 
Kartlegging av klimaendringer basert på tre-ringer har begrensninger, og temperatur-modellene 
medfører i tillegg at grafen flates ut – betegnet smoothing. 
 
Denne grafen bygger på andre parametere 
enn tre-ringer og kan være mer nøyaktig.  
 
Den er hentet fra Energy & Environment.  
PhD Craig Loehle skrev artikkelen i 2007. 
 
Denne grafen viser at Middelalderens varme- 
periode overgikk vår tid. 
 
 
Historien 
 
Europeisk historie gir oss interessante detaljer som ikke kommer til syne i disse grafene. 
 
 
Romertiden 
 
Den tidfestes fra 150 f.Kr. til 450 e.Kr. 
Det var en varm periode, og store deler av Europa hadde middelhavsklima – opp mot 5°C 
varmere enn i dag. Det ga vekst og velstand med stor byggeaktivitet i hele imperiet. 
Det ble dyrket oliven i Tyskland og sitrusfrukter og vindruer i England.  
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Tidlig middelalder 
 
Den tidfestes fra 500 til 900. 
Det ble en kald periode, ikke bare i Europa, men over stor deler av Jorden. 
Beretninger fra områder rundt Middelhavet og Svartehavet beskriver en kraftløs sol og isende 
kulde. Svartehavet og Nilen frøs til i perioder. 
I Europa var det tørke som førte til ufred og folkevandring. 
 
 
Høymiddelalderen 
 
Den tidfestes fra 1050 til 1300. 
Allerede på 900 tallet begynte en ny varm periode som varte frem til 1300. 
Temperaturene var langt høyere enn i vår tid, og jordbruket fikk et kjærkomment oppsving. 
Som i Romertiden ga det vekst og velstand med stor byggeaktivitet – ikke minst kirker. 
Handelen økte, og de første universiteter dukket opp i Europa. 
 
Den norrøne bosetning på Grønland fra rundt år 1000 vokste til ca. 3000 innbyggere som dyrket 
korn og hadde fedrift i betydelig omfang. 
 
Det ble etablert 280 gårder, reist 16 kirker og 2 kloster.  
Grønland fikk egen biskop i 1112. 
 
Hvis vi ser bort fra moderne teknologi, kunne dette ikke skjedd i vår tid, og det bekrefter at 
grafen på forrige side er troverdig – Grønland var varmere i Middelalderen enn i vår tid. 
 
 
Den lille Istid 
 
Den tidfestes fra 1300 til 1850. 
Nok engang ble oppgangen avløst av en nedgang, og denne fikk betegnelsen Den Lille Istid. 
 
En av mange beretninger er at svenske soldater krysset Øresund på isen for å innta København. 
I perioder var Themsen og andre elver i Europa uten vannføring. 
Det bekreftes av den engelske grafen fra 1659 som viser store utslag langt under 30-års snittet. 
 
På Grønland ble det for kaldt å drive jordbruk, og bosettingen opphørte. 
Bare de hardføre eskimoene kunne fortsatt livberge seg der. 
 
 
Vår tid 
 
Begge grafene viser at den siste oppgangen begynte midt på 1800-tallet, altså før våre utslipp 
hadde nevneverdig betydning. En ny og naturlig varmeperiode kan være i anmarsj. 
 
Sommeren 2021 var veldig varm i Canada, men tallenes tale viser mange av områdene hadde 
like høye temperaturer på 1920- og 1930-tallet – dreier det seg om 100-års hendelser? 
 
På 1930-tallet var CO2-nivået i atmosfæren ca. 300 ppm. 
Hvis CO2-nivå på 415 ppm var ansvarlig for varmen i 2021, kan det ikke brukes som argument 
for varmeperioden 100 år tidligere, og det må være en helt annen forklaring. 
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Temperaturer i vår tid 
 
Dette utsnittet av kurven ser spesielt på de målte temperaturene. 
 
Det er påfallende at den viser et temperatur-hopp da målingene begynte 
i 1880 et par år efter at de første seilskuter fraktet olje i bulk fra USA. 
Oljealderen i Saudi Arabia begynte i 1938 og i Nordsjøen i 1969. 
 
Nedgangen på begynnelsen av 1900-tallet viser at andre faktorer enn 
CO2-utslipp må ha medvirket til temperatur-endringene. 
 
Derefter fikk vi en ny oppgang og en ny nedgang før kurven tar av. 
 
Det var ingen tilsvarende endring i CO2-nivået. 
 
NASA har utført sine egne målinger, men kurven fra 1880 til 1999 ble manipulert i 2019 for å 
sammenfalle med kurvene til IPCC som viser temperatur-stigning. 

 
 
2019-kurven minner om utgangspunktet for det første Klimamøtet, Kyoto-avtalen fra 1997.  
Året efter kom Mann-kurven som fikk betegnelsen Hockey-kurven da den ble presentert som 
beviset på Global oppvarming – og ble senere erkjent å være manipulert. 
 

Det gule feltet viser at usikker-
heten er stor. 
 
Konklusjonen er bastant med 
synkende temperaturer i 900 
år. 
 
Her er det det ingen spor av 
Middelalderens varmeperiode. 
 
Vikingene kom til Grønland 
omtrent ved år 1000. 
 
Den lille Istid er fraværende. 
 

Selv om Mann-kurven er avslørt som misvisende, og kanskje bevisst forfalsket, synes den 
fortsatt å prege mye av klimadebatten. Holdningene er at Jorden har vært i god balanse de siste 
1.000 år for så å gå helt av hengslene i vår tid som følge av CO2-utslipp fra kull, olje og gass. 
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Temperatur-målinger 
 
Et utall av termometre er installert verden rundt for å dokumentere temperaturene. 
Spørsmålet er om de tegner et riktig billede av temperatur-utviklingen. 
 
Forretningsforbindelser i Saudi Arabia forteller oss at Riyadh er blitt varmere siden de var unge 
uten at temperaturen i ørkenen utenfor er merkbart forskjellig. 
 
Riyadh har vokst i rekordfart med høye bygninger og mye asfalt mens ørkenen fortsatt er 
upåvirket av sivilisasjonen. 
 
For ordens skyld, ørkenen er fortsatt varm om sommeren, og vi har mange ganger opplevd mer 
enn 50°C, men det er ikke noe nytt. 
 
Problemet er plassering av termometrene. 
De som opprinnelig var i utkanten av bebyggelsen, har endt opp midt inne i den, ikke bare i 
Riyadh, men over hele verden. Da er det fare for at mange avlesninger viser for høy temperatur. 
 
Det er gjennem årene avslørt til dels groteske plasseringer av termometre som inngår i målinger 
av klimaendringer, men bare en av mange er vist nedenfor. 
 
Korrekt plassering langt fra forstyrrende 
varmekilder. 
 
Stasjonen har vært på samme sted i mer enn 
100 år og gir et realistisk billede. 
 
Målingene viser at temperaturen har falt. 
 
Ikke alle målestasjoner holder den samme 
vitenskapelige standard. 
 
 
Dette er en av mange plasseringer som gir et 
forvrengt billede. 
 
Den stasjonen har vært i bruk nesten like 
lenge, men mottar nå mer varme fra nyere 
installasjoner enn fra naturen. 
 
Slike målinger tilfredsstiller ikke kravet til 
vitenskapelig dokumentasjon og gir for høye 
temperatur-avlesninger, 
 
 
Temperatur-grafer 
 
Daglige temperatur-målinger gir et måneds-gjennemsnitt som i sin tur gir et års-gjennemsnitt 
før man ender opp med et 30-års gjennemsnitt hvor den siste perioden er 1990-2020. 
Global temperatur er kalkulert gjennemsnitt for alle målestasjoner.  
 
Det stilles imidlertid spørsmål om det er realistisk å angi en global gjennemsnitts-temperatur. 
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Med hodet i komfyren og føttene i fryseboksen har vi det bra i gjennemsnitt, men det forteller 
like lite om vår tilstand som gjennemsnitts-temperaturer uten topp- og bunn-nivåer. 
 
Metoden indikerer langsiktige endringer, men har begrensninger: 
- Det er til dels store avstander mellem målestasjonene. 
- Polområdene har få stasjoner og behandles ulikt av CRU, NASA-GISS og andre. 
- Havet dekker 70% av Jordens overflate, men vi har ikke pålitelige målinger derfra. 
- Tidligere var det langt færre målestasjoner slik at sammenlignings-grunnlaget er usikkert. 
- Fra 1990 ble antallet målestasjoner redusert – ble de mest groteske fjernet? 
 
 
Temperatur-målinger fra satellitter  
 
Satellitt-måling av atmosfærens temperaturer begynte i 1979 og dekker dermed de 40+ årene 
som IPCC tillegger størst vekst i den globale oppvarmingen. 
 
De viser mindre global oppvarming enn bakkemålingene og klimamodellene.  
 
Avviket ble bekreftet i 2003 av John R. Christy, National Space Science & Technology Center, 
University of Alabama. Han var medforfatter i IPCC fra 1992, og erkjente da at IPCC har tegnet 
et fordreid klima-kart, men IPCC er fortsatt skeptisk til satellitt-målinger som forstyrrer deres 
modeller. Kanskje skyldes forskjellen at modellene er basert på uheldige temperatur-målinger? 
 
 
Utfordringen 
 
Uansett hvor upresise de beregnede grafene måtte være, er de entydige på at temperaturen har 
svingt opp og ned i 2.000 år. Bortsett fra de siste 100 år var våre utslipp ubetydelige, og det må 
være helt andre mekanismer som forårsaket de foregående klimaendringene. 
 
Slike naturlige prosesser stopper ikke fordi vi brenner kull, olje og gass. 
 
For å kunne gi våre CO2-utslipp noe av ansvaret for global oppvarming, må vi først trekke fra 
naturens bidrag. Da må vi også kjenne til store utslag som er forsvunnet i temperatur-modellene. 
 
 
Geologisk tid 
 
Tiden fra Jordens skapelse for 4,6 milliarder år siden og frem til slutten av Pliocen-epoken for 
2,6 millioner år siden, deles opp i geologiske perioder med store forskjeller. 
 
I dette tidsperspektiv blir klima-
endringer over noen tusen år bare 
støy på de lange kurvene.  
 
Beregning av temperaturer og CO2-
nivå i atmosfæren er basert på 
geologi og viser tall for begge som 
langt overgår dagens situasjon. 
 
Disse grafene er fra en interessant 
artikkel av PhD Patrick Moore: 
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The Positive Impact of Human CO2 Emissions on the Survival of Life on Earth. 
www.researchgate.net/publication 
 
Grafene viser ingen sammenheng mellem CO2-nivå og temperatur. 
  
Denne grafen er beregnet av Scott Wing og Paul Huber på Smithsonian Institute og gjengitt i 
en artikkel fra 2021 med tittelen What’s the hottest Earth’s ever been. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pre-historisk tid 
 
Kvartær-epoken begynte for ca. 2,6 millioner år siden og er fortsatt vår tids epoke.  
Hittil har den hatt 40 korte og lange istider, og den siste tidfestes fra 115.000 til 12.000 f.Kr. 
Helt frem til vår tid er Kvartær-epoken blitt kjøligere – som det også fremgår av forrige graf. 

 
Istidene begynte og  sluttet, og det må ha vært varmere perioder mellem dem og efter den siste 
som ser ut til å ha vært den kaldeste i denne epoken. 
 
Glasiologer definerer istid som at minst en pol er dekket av permanent is. 
Selv om Arktis skulle smelte helt, er vi fortsatt i sluttfasen av siste istid.  
Med -40°C i snitt, er det lite trolig at Antarktis blir isfri med det første. 
 
Strengt tatt er den siste istiden derfor ikke helt over, og da er det kanskje naturlig at Jorden blir 
noe varmere før nedturen begynner. 
 
Sahara ble grønn efter siste istid, og det kan forklare de enorme vannmengdene under bakken. 
Det er antatt av det meste av vannet ble samlet opp for 38.000 til 14.000 år siden, og at noe bare 
er 7.000 år gammelt. Istiden slapp taket tidligere der enn den gjorde lenger nord. 
 
Det ble varmere, og Sahara var forvandlet til en sandørken lenge før vi begynte å brenne kull, 
olje og gass.  
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Historisk tid 
 
Vi vet lite om menneskenes liv og virke før sivilisasjonen oppstod for nesten 8.000 år siden. 
Den siste istiden var over, men de få menneskene som opplevde den «revolusjonen», kan ikke 
tillegges noe ansvar for endringer i Jordens klima. 
 
Med sivilisasjonen kom organiserte samfund og vekst i Jordens befolkning. 
 
For 2000 år siden er den anslått til å ha vært på 300 millioner – fortsatt for få til å påvirke 
Jordens klima – men mange nok til et utall kriger. 
 
Den industrielle Revolusjonen på slutten av 1700-tallet er den største endringen i menneskenes 
liv efter at vi fikk sivilisasjonen, og på den tiden var det anslagsvis 800 millioner på Jorden. 
Fortsatt hadde menneskene ingen mulighet til å påvirke Jordens klima, men krigene fortsatte. 
 
Bruk av kull til å drive dampmaskiner var grunnlaget for Den industrielle Revolusjonen som 
dermed var basert på ikke-fornybare energikilder. Den første dampmaskinen kom i 1712. 
 
Verdens første E-verk som benyttet kull, lå i London og ble åpnet av Thomas Edison i 1851.         
Det  kunne produsere snaut 40 kW med et kull-forbruk på 50 kg i timen.  
Fra 1920-tallet til 1960-tallet var det vekst i anvendelsen av kull til generering av elektrisitet. 
 
Den første oljeboring skjedde i 1859 (bare 23 meter dypt) utenfor Titusville, Pennsylvania. 
Forbruket i USA var minimalt i lang tid, og da eksporten til Europa begynte, ble oljen sendt i 
tønner med seilskuter. Oljenæringen bruker fortsatt betegnelsen barrels. 
Verdens første seilskuter for frakt av olje i tanker, ble bygget i Tønsberg i 1878.  
 
 
Politikk 
 
Karen Christiana Figueres Olsen var fra 2010 til 2016 leder for sekretariatet som følger opp 
FNs klimakonvensjon (UNFCCC). I foredrag og intervjuer har hun gitt uttrykk for at det ikke 
dreier seg om klima, men om en ny økonomisk orden og redistribusjon av verdier. 
Vet vi hva dagens klimadebatt egentlig dreier seg om? 
 
 
IPCC 
 
Som en utøvende FN-institusjon nyter IPCC internasjonal makt og innflytelse. 
 
Utgangspunktet var James Hansen´s spørsmål om CO2-nivået i atmosfæren er viktig for Jordens 
klima – et naturlig spørsmål fra en anerkjent vitenskapsmann. 
 
Konklusjonen i den efterfølgende studien som ble startskuddet for IPCC, var liten betydning. 
Redaksjons-komitéens leder, Dr. Benjamin D. Santer, fjernet på egen hånd ordet liten.     
Den forfalskningen medførte at mange forskere trakk seg fra det videre arbeidet.  
 
Denne linken forteller om urent trav. 
https://stephenschneider.stanford.edu/Publications/PDF_Papers/WSJ_July11_96.pdf 
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Climagate 
 
Climatic Research Unit (CRU) ved University of East Anglia (UEA) er senter for IPCC’s 
dokumentasjon av klima-relaterte måleresultater fra hele verden.  
IPCC henter også data fra andre kilder, men UEA har stor innflytelse. 
  
I 2009 ble mer enn 1.000 interne E-post meldinger offentliggjort av ukjente hackere. 
Mange av meldingene er urovekkende, men UEA tilbakeviser alle anklager om urent trav. 
 
                    UEA’s oppdatering i 2021        

Hvis vår bruk av kull, olje og gass har noen 
betydning for Jordens klima, må effekten ha 
vært negativ frem til 1980. 
 
Det betyr i så fall at våre utslipp bare har 
bidratt til Global oppvarming i 40 år. 
 
 

Basert på denne grafen har IPCC rett, men for perioden 1880 - 1980 viser den en helt annen 
utvikling enn grafen på side 7. Det er besynderlig når målte temperaturer avviker så mye. 
Vitenskapen er tvilsom hvis forskjellige modeller gir ulike resultater. 
 
 
CO2  
 
Et karbon-atom som er forbundet med to oksygen-atomer i et CO2-molekyl, er selve livsgassen 
for planter som suger opp CO2 fra luften og frigjør C som er byggematerialet i all vegetasjon.  
 
Karbon (som i trevirke og kull) er et fast stoff, men kombinert med oksygen blir det en gass.  
Er temperaturen lav nok blir CO2 flytende og fast (tørris). 
 
Alle trematerialer er karbon fra luften og binder opp noe av CO2-nivået i atmosfæren helt til de 
råtner eller brennes som avfall. I det lange løp er denne bruk uten betydning for Jordens klima. 
 
All vegetasjon fanger opp CO2 fra luften og returnerer O2 mens C beholdes for å gi vekst.         
Det betegnes fotosyntese – en komplisert prosess som krever sollys, vann, nitrogen og mer til. 
 
Alle levende vesener fanger opp O2 fra luften på inn-pust og returnerer CO2 på ut-pust.                   
Det betegnes stoffskifte (forbrenning, metabolisme) – vi mister litt vekt, C, på hver ut-pust. 
 
Naturen er et fantastisk samspill mellem planter og dyr, og CO2 er bindeleddet. 
Livet på Jorden trenger derfor et optimalt CO2-nivå for å brødfø nesten 8 milliarder mennesker. 
 
Minimumsgrensen for CO2 i atmosfæren er nær 150 ppm – under dette nivået dør plantene og 
dermed også alt liv. I næringskjeden er planteetere utgangspunktet. 
 
For 150 millioner år siden var CO2-nivået 2.500 ppm. 
For 80.000 år siden, under den siste istiden, hadde nivået sunket til 180 ppm. 
Hvis den dramatiske nedturen ikke hadde snudd, ville det ikke lenger vært noe liv på Jorden.  
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Efter å ha avgitt store mengder CO2 til atmosfæren over lang tid, snudde prosessen, og Jorden 
absorberte langt mer enn den avga. Det forteller oss at CO2-utvekslingen i vår tid bare er en 
detalj i det store billedet. 
 
Hvorfor det snudde er fortsatt ukjent, men stor vulkansk aktivitet og meteornedslag kan være 
medvirkende årsaker. Meteoren som traff Grønland for 13.000 år siden, utløste energi som 
tilsvarer 700 atombomber og kan ha forlenget den siste istiden. 
 
Ved høyere nivå øker veksten, og det er lenge siden Jorden var like grønn som i vår tid.  
Det kan virke paradoksalt, men Jordens skoger øker i utbredelse til tross for noe reduksjon i 
Amasonas regnskoger. Ikke overraskende skjer det primært i Kina som fortsatt bruker mer kull. 
 
Gartnere tilfører ekstra CO2 i drivhus for å øke fotosyntesen.  
Det gir produksjonsvekst på 25 - 30% og gjør plantene mer motstandsdyktige mot sykdom. 
Dessuten bruker de mindre vann fordi stomatene lukkes når de har fått nok CO2.  
Det er en viktig faktor i tørre områder som derfor trenger høyere CO2-nivå. 
 
Den botaniske verden utenfor drivhusene må fortsatt klare seg med mindre CO2. 
 
Blomster-elskere hevder med rette at stueplantene vokser bedre når man snakker til dem, men 
det skyldes at CO2 i ut-pust treffer plantene som et kostholds-tilskudd. 
 
Denne detaljen forteller oss at atmosfærens CO2-nivå ennå ikke er optimalt for vegetasjonen. 
Det tallet er 1.000 ppm. 
 
 
H2O 
 
Når to av de minste atomene, hydrogen, H, forbinder seg med et oksygen-atom, O, til H2O, blir 
det til vann, et viktig molekyl som dekker 70% av jordens overflate og 70% av vår vekt. 
 
Betydningen som klimagass sammenlignet med CO2 er usikker, men synes å ligge på ca. 90%. 
 
 
CH4 
 
Når et karbon-atom, C, forbinder seg med fire hydrogen-atomer, H, til CH4, blir det metangass 
som er den minste og letteste av alle hydrokarbonene (olje og naturgass). 
 
Som klimagass er CH4 mer potent enn CO2, men mengden i atmosfæren er minimal, og 
levetiden der er kort før den brytes ned. 
Naturlige utslipp som følge av at permafrost smelter, kan imidlertid øke nivået i atmosfæren. 
 
Endog CO2 (0,042%) og CH4 (0,016% som CO2-ekvivalent) til sammen (0,06%) har fortsatt 
minimal betydning som klimagass i forhold til H2O (2,5%). 
 
H2O dominerer ikke bare pga. betydelig større volum, men også fordi den absorberer langt flere 
bølgelengder enn CO2 og CH4 til sammen. 
 
Det er et tankekors at fordi CH4 er mer potent enn CO2, ville vi redusert atmosfærens samlede 
klimagass-effekt ved å tenne på all metan som lekker ut fra Jorden. CH4 + O2 → CO2 + H2O. 
H2O bidraget i atmosfæren er neglisjerbart i forhold til overgangen fra CH4 til CO2.  
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CO2-problemet 
 
Disse tre molekylene pluss en rekke andre vi slipper ut, er klimagass og gjenstand for mye 
forskning og mange advarsler, men det er CO2 som får det meste av oppmerksomheten. 
IPCC’s posisjon er at CO2 er den dominerende klimagassen selv om H2O har større effekt. 
 
Dagens store spørsmål er om vår forbrenning av kull, olje og gass medfører at varme-toppen 
blir høyrere og mer langvarig enn den ville blitt uten vår hjelp, og at det fører til store 
omveltninger med en folkevandring vi ikke har sett siden tidlig middelalder (375 - 550).  
Det kan i så fall bli en større belastning på eksisterende verdensordning enn den tåler. 
 
Alt som publiseres av IPCC styrker denne teorien, men dokumentasjonen er basert på klima-
modeller og utslipps-scenario som betegnes RCP8.5. Problemet er at denne modellen tillegger 
CO2 alt for stor effekt og derfor ikke er vitenskapelig nøytral. Dermed er den helle ikke 
meningsfull. Det er kanskje mer presist å si at den er meningsløs. 
 
Selv alarmister som Zeke Hausfather, har innsett at den er urealistisk og ikke burde brukes.        
 
Fortsatt bruk medfører at IPCC styrer dagens klimadebatt på falske premisser, og vi blir villedet 
til å tro at Jordens klima ene og alene styres av våre CO2-utslipp – med fatale konsekvenser. 
 
Mange forskere har fra sine forskjellige vinkler forsøkt å ta til motmæle og blir avvist som 
Klimafornektere. Ingen fornekter at vi har et klima som gjør Jorden beboelig, men mange er 
uenige i at våre CO2-utslipp er kilden til global oppvarming. 
 
Det finnes ingen målinger av CO2-nivået tidligere enn 1958, men det er anslått til 278 ppm på 
1700-tallet da Den industrielle Revolusjonen forandret livet på Jorden. 
 
Den industrielle Revolusjonen begynte i siste del av Den lille Istid, og global oppvarming var 
en ukjent tanke den gang. 
 
De første målingene i 1958 viste at nivået var 315 ppm. 
Antatt oppgang på 37 ppm siden 1700-tallet utløste ingen alarm om global oppvarming. 
Tvert imot – på 1970-tallet advarte Vitenskapen om at vi gikk mot en ny istid – om ikke nær 
forestående så pekte i hvert fall pilene i den retning. Før eller siden får de rett. 
 
Ved årtusenskiftet var nivået øket til 370 ppm. Noen forskere ble bekymret og hevdet at hvis 
oppgangen fortsetter, ville nivået snart overstige 400 ppm. Det hevdes å ha vært den øvre 
grensen i pre-historisk tid, og 400 ppm er derfor definert som det maksimale nivået Jorden tåler. 
 
Nå har nivået passert 417 ppm, og alarm-knappen er utløst – men er det falsk alarm? 
 
 
CO2-utveksling 
 
CO2 i atmosfæren utveksles med Jorden i et evig kretsløp som vist på illustrasjonen nedenfor. 
Den er fra samme artikkel som grafen på side 10 og viser tallene i Gigatonn C.  
 
Jorden avgir CO2 til atmosfæren fra  havet (90 GT), fra land (58 GT), fra vegetasjonen (59 GT), 
fra vulkaner (0,1 GT). fra andre kilder (1,1 GT) og fra fossilt brensel (10 GT). 
 
Atmosfæren avgir CO2 til havet (92 GT) og til vegetasjonen (120 GT). 
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For å gjøre om fra C til CO2 må tallene 
multipliseres med 3,67.  
Det er basert på atomvekt. 
 
C = 12 
O = 16 
CO2 = 12 + 16 + 16 = 44 
44 / 12 = 3,67 
 
Tallene summert uten desimaler: 
Opp 218 GT C 800 GT CO2 
Ned 212 GT C 777 GT CO2 
Netto +6 GT C +23 GT CO2 

  
 
Kontroll 
Atmosfæren i 2019 850 GT C 3.117 GT CO2  CO2-nivået var 410 ppm i 2019 
Netto utslipp i 2019 6 GT C 23 GT CO2 --- 
Atmosfæren i 2020 856 GT C 3.140 GT CO2  CO2-nivået var 413 ppm i 2020 

 
Tallene i en illustrasjon er aldri helt nøyaktige, men den viser hvor komplisert prosessen er. 
Økningen er i overensstemmelse med de målte nivåene hvis vi ser bort fra desimalene. 
 
CO2-utslipp fra vår ut-pust er 2,9 GT CO2 og synes å mangle i denne illustrasjonen. 
 
Hvis totale utslipp tar med dette bidraget, øker CO2-nivået i 2020 til 413,4 ppm som er i 
overkant av det offisielle tallet på 413,2 ppm. 
 
Utslipp fra kull, olje og gass 10 GT C 37 GT CO2 Dette betyr at bare 60% av våre 

utslipp bidrar til øket CO2-nivå. 
Resten må være inkludert i Ned. 

Netto utslipp i 2019 6 GT C 23 GT CO2 
Til overs 4 GT C 14 GT CO2 

 
Uten våre utslipp ville CO2-nivået sunket. 
Dr. Patrick Moore konkluderer med at våre utslipp derfor er helt nødvendige for å opprettholde 
en grønn Jord som kan brødfø 8 milliarder mennesker – 10-dobling siden 1700-tallet.  
 
Det grønne Skiftet blir alt annet enn grønt om vi kutter alle disse utslippene. 
Den virkelige oppgaven er å stoppe all forurensende utslipp, men livsgassen er ikke på listen. 
 
 
CO2-bevegelse 
 
Det hevdes som bevis for et eller annet at den CO2 vi slipper ut, forblir lenge i atmosfæren med 
et gjennemsnitt på fem år. Tiden spiller ingen rolle så lenge utvekslingen går i begge retninger. 
 
Utvekslingen med Jorden skjer fra de nedre luftlag, og hvis noe av våre utslipp stiger høyere, 
tar det tid før de har sunket ned til «transitt-nivået» for å efterfylle ledig plass. 
 
Det er ingen forskjell på CO2 fra våre utslipp og fra naturlige utslipp slik at den prosessen er 
uavhengig kilden og skjelner ikke mellem fersk og vellagret CO2. 
 
Nivået måles og den årlige endringen rapporteres. 
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CO2-utslipp 
 
IPCC har rett når det hevder at våre utslipp er avgjørende for økningen av CO2-nivået i 
atmosfæren. Betydningen for Jordens gjennemsnitts-temperatur er derimot en helt annen sak. 
 
Nivået har variert voldsomt i Jordens levetid, men i milliarder av år skyldes det helt andre 
mekanismer enn de små endringene vi nå er opptatt av. 
 
Den siste geologiske perioden, Kvartær-epoken, begynte for 2,6 millioner år siden og er den vi 
lever i. Uansett om man går tilbake til vår menneske-rases opprinnelse for 300.000 år siden 
eller nøyer seg med å se på utviklingen fra sivilisasjonen oppstod i Sumer for 8.000 år siden, er 
det bare et øyeblikk i en lang epoke som kan ha overraskelser i bakhånd. 
 
Som nevnt, sank CO2-nivået fra 2.500 ppm for 150 millioner år siden til 180 ppm for 80.000 år 
siden. Det kan synes voldsomt, men utgjør ikke mer enn ytterst små brøkdeler av ppm pr. år.  
 
Vi vet at denne nedgangen stoppet opp, i hvert fall midlertidig – ellers ville vi ikke vært her. 
 
CO2-nivået hadde steget til 278 ppm på 1700-tallet, og vi kan anta at den vurderingen er korrekt. 
100 ppm på 80.000 år er fortsatt så lite at det ikke er målbart år for år. 
 
Denne økningen er naturlig, og vi kan ikke se bort fra at nivået på 278 ppm ble nådd allerede 
tusenvis av år før 1700-tallet efter en kortvarig oppgang da den langvarige nedturen stoppet. 
 
Frem til 1700-tallet var slike opp- og nedganger upåvirket av våre utslipp som stort sett var 
basert på fyring med trevirke og derfor CO2-nøytrale. 
 
Både Jordens temperatur og atmosfærens CO2-innhold har variert på egenhånd uten vår hjelp, 
og vi har ikke grunnlag for å hevde at det ikke lenger skjer. 
 
Da vi begynte å måle CO2-nivået i 1958, var det steget til 315 ppm. 
 
I årene efter Den industrielle Revolusjonen desimerte vi skogene for å bygge skip og boliger. 
Dermed ble det avgitt mer CO2 samtidig som opptaket ble redusert. 
 
De store eikeskogene på Jylland var brukt opp efter Napoleons-krigen, og nye trær ble plantet 
for å sikre marinen byggematerialer før neste krig. Fremtiden var og er uforutsigbar.        
 
Begynnende bruk av kull og olje bidro mest til oppgangen på 33 ppm over mer enn 200 år.          
I snitt er det bare 0,17 ppm pr. år. 
 
I årene efter 1958 har vi brent kull, olje og gass i et økende tempo, og atmosfærens CO2-nivå 
har steget med nye 102 ppm til dagens nivå på 417 ppm over bare 64 år. 
 
Tallene fra Patrick Moore’s artikkel tilsier at 60% av våre utslipp er alene om å gi målbar økning 
i atmosfærens CO2-nivå mens 40% returneres. 
 
Det hevdes med rette at naturen står for det aller meste av CO2-utslippene. 
Av utslippene på 800 GT CO2 i 2019 bidro våre utslipp bare med 37 GT – mindre enn 5 %. 
Samtidig absorberte Jorden 777 GT CO2 uten å se forskjell på bidragene. 
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CO2 og H2O i havet 
 
William Henry (1775-1836) er kanskje best kjent for Henry’s Lov fra 1803 som viser hvordan 
utveksling mellem havet og atmosfæren er en funksjon av temperatur og trykk og derfor varierer 
mellem dag og natt og mellem årstidene.  
 
Varmere atmosfære gir varmere Jord og dermed varmere hav. 
Varmere hav avgir mer damp og tilfører derfor atmosfæren både mer CO2 og mer H2O. 
Varmere luft har større evne til å holde på CO2 og H2O enn kald luft, og nivåene stiger. 
 
IPCC hevder at dette gir en selvforsterkende effekt, og at den skyldes økningen i CO2-nivået 
som følge av våre utslipp. Mer CO2 fra oss gir varmere atmosfære og dermed mer av både CO2 
og H2O fra havet. 
 
Det øker presset på å fase ut bruk av kull, olje og gass. 
Det synes å være enkelt å overbevise statsledere og andre at dette er den hele og fulle sannhet. 
 
Kanskje forklaringen er motsatt. 
Jorden er blitt varmere, og da må nødvendigvis CO2-nivået i atmosfæren øke – Henry’s lov. 
Det var effekten efter den siste istiden, og 5.000 år senere var nivået blitt høyt nok til at 
sivilisasjonen  kunne oppstå. En forutsetning var tilstrekkelig CO2 til å dyrke jorden. 
 
Det er velkjent, men ofte oversett, at CO2-nivået er en lagging effect – efterslep. 
 
Siden 1980 har økningen av atmosfærisk CO2 ligget 11 - 12 mnd. efter økningen i global 
overflatetemperatur i havene, nesten 10 mnd. efter økningen i den globale lufttemperaturen, og 
omtrent ni mnd. efter økningen i global temperatur i troposfæren. 
 
Dette betyr at vi må snu på argumentet som sier at temperaturen oker som følge av våre CO2-
utslipp, til at CO2-nivået i atmosfæren øker som følge av at Jorden blir varmere. 
 
For å kartlegge dette, trenger vi mer data som i illustrasjonen på side 16 i form av en tabell som 
går mange ti-år tilbake i tid. 
- Hvor mye slipper naturen ut hvert år? 
- Hvor mye slipper vi ut hvert år fra fossilt brensel og ut-pust? 
- Hvor mye absorberer naturen hvert år? 
 
 
Hva om…? 
 
Kurven for CO2-nivået gjenspeiler den industrielle utviklingen, og det er nærliggende å anta at 
det skyldes forbrenning av kull, olje og gass – karbonholdige produkter som har ligget dypt 
nede i Jorden i millioner av år, og som vi upresist betegner fossilt brensel. Det er ikke fossiler. 
Kilden er døde planter og små dyr som ble begravd før de kunne formulde og sende CO2 til 
atmosfæren.  
 
Formulding er en relativt rask prosess, og bare store endringer på Jorden kan ha forårsaket 
denne lagringen – endringer som naturen stod for. 
 
Hvis de hadde formuldet i et naturlig kretsløp, ville vi ikke hatt disse energikildene, men den 
samme mengden CO2 hadde funnet veien til atmosfæren – pluss CO2 fra alt vi ennå ikke har 
utvunnet. Da er det sannsynlig at CO2-nivået for lengst ville vært langt over 400 ppm.      
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Hvis 400 ppm er et kritisk nivå, ville Jorden allerede vært varmere, havnivået ville vært høyere 
og beboelig areal mindre. I tillegg ville vi hatt kraftigere uvær i alle kategorier. 
 
IPCC hevder at vår bruk av kull, olje og gass gir det resultatet her og nå på mye kortere tid.     
Det lyder troverdig og skremmende. Er vi på vei inn i Armageddon? 
 
Pussig nok havnet vi ikke der under tidligere varmeperioder, snarere tvert imot, men det skyldes 
kanskje at CO2-nivået den gang var lavere? Like fullt var det både varme og kalde perioder. 
 
 
Effekten av CO2 
 
CO2 er en klimagass og bidrar til en Jord vi kan bebo, men betydningen bare marginal. 
 
Noen anerkjente forskere utenfor IPCC har regnet ut at CO2-nivået må stige fra 400 ppm til 800 
ppm for at Jordens temperatur skal øke med 2°C mens andre har kommet til at det bare bidrar 
til ½ grad. Med en årlig økning på 2 - 3 ppm vil det ta minst 200 år, kanskje noen tusen år. 
 
CO2-utslipp gir ikke de dramatiske konsekvenser som IPCC tillegger vårt bidrag, og det skyldes 
at effekten av CO2 er logaritmisk – enhver økning betyr mindre enn den forrige. 
 
lg 400 = 2,60 – 2010  
lg 415 = 2,62 – 2020  
lg 500 = 2,70 – nær fremtid  
lg 800 = 2,90 – fjern fremtid  
 
Økningen i andel fra 400 ppm til 415 ppm er 3,75%  
Økningen i effekt fra 2,60 til 2,62 er 0,8% 
 
Økningen i andel fra 400 ppm til 500 ppm er 25%  
Økningen i effekt fra 2,60 til 2,70 er 4% 
 
Økningen i andel fra 400 ppm til 800 ppm er 100%  
Økningen i effekt fra 2,60 til 2,90 er 12% 
 
 
Effekten av H2O 
 
Vanndamp, H2O, utgjør i snitt 2,5% av alle gasser i atmosfæren. 
Som klimagass er det en stor andel og betyr mye mer enn CO2 for den Jorden vi kan leve på. 
 
I motsetning til CO2 som alltid er usynlig, kan H2O både være usynlig i form av fuktig luft og 
synlig i form av skyer. Tåke er ikke annet enn skyer som når ned til jordoverflaten. 
 
Vi kan ikke forstå kortvarige klimaendringer uten å se nærmere på betydningen av skyer som 
finnes i ⅔-deler av atmosfæren. Noen steder er nesten alltid skyfrie mens andre alltid har skyer. 
 
Skyer dannes når vanndamp kondenserer. For de fleste skyer skjer dette ved at fuktig luft stiger 
opp i atmosfæren hvor den både avkjøles og utsettes for lavere trykk.  
 
Både som usynlig luftfuktighet og som synlige skyer, absorberer H2O varme fra enkelte bølge-
lengder – langt flere enn CO2 som har begrenset effekt – ref. grafen på side 5. 
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Skyene reflekterer noe av Solens varmestråler og reduserer dermed klimagass-effekten. 
 
Skyene absorberer også reflektert stråling fra jordoverflaten og holder dermed på varmen som 
et ullteppe rundt kroppen – varme som ellers ville sluppet ut om natten. 
 
Variation of Cosmic Ray Flux and Global Cloud Coverage – A Missing Link in Solar-climate 
Relationships ble publisert for 25 år siden av Dr. Henrik Stensmark, atmosfære-fysiker, astro-
fysiker og professor ved DTU Space i Lyngby utenfor København, 
 
Dr. Svensmark observerte at kosmisk stråling skaper aerosoler som vanndamp fester seg til når 
den kondenserer, og det skaper skyer. Uten aerosoler blir det ingen skyer. 
 
Metodikken var vitenskap – en idé ble utviklet til en hypotese.  
Eksperimenter ved CERN i Sveits bekreftet hypotesen som dermed er en vitenskapelig teori. 
Det medfører at alle målinger og beregninger er publisert og kan efterprøves. 
 
Intensiteten på kosmisk ståling som kommer inn i atmosfæren, påvirkes av Solens magnetfelt. 
Det betyr at varierende magnetfelt gir varierende kosmisk stråling som i sin tur gir varierende 
omfang av aerosoler – og dermed varierende skydannelse. 
 
Dr. Svensmark hevder at den kosmiske strålingen som når Jorden, er redusert med ca. 15% i de 
siste 100 år, og at det har gitt færre lave skyer over Jorden – med målbare klimaendringer. 
 
Skyene reflekterer noe av Solens varmestråler, og med færre skyer øker strålingen mot Jorden 
som dermed blir varmere helt uavhengig av våre CO2-utslipp. 
 
Forklaringen ligger i skyenes permeabilitet – hvor mye stråling som slipper igjennem. 
- Lav permeabilitet betyr liten gjennemgang og betydelig refleksjon fra oversiden. 
- Høy permeabilitet betyr stor gjennemgang og lite refleksjon fra oversiden. 
 
Færre og tynnere skyer gir høyere permeabilitet enn mange og tykke skyer. 
 
Permeabiliteten varierer også med bølgelengden. 
- Jorden mottar et bredt spektrum av infrarød stråling fra Solen. 
- Den reflekterer bare i et smalere spektrum – de lengste bølgene. 
 
Høy permeabilitet i skydekket medfører derfor at mer av Solens varme-stråler treffer Jorden 
uten at en tilsvarende andel slipper ut – det gir netto tilførsel av varme helt uavhengig av CO2. 
 
Den forståelsen er styrket av to tyske forskere, Hans-Rolf Dübal og Professor Fritz Vahrenholt, 
som har studert betydningen av endringer i Jordens skydekke.  
 
De har basert sine analyser på satellitt-målinger utført av CERES, et satellitt-system i regi av 
NASA’s Langley Research Center. Der sier NASA klart at Jordens klima bestemmes av sollyset 
som absorberes fratrukket den andelen som reflekteres.  
 
Rapporten er publisert av MDPI med tittel Radiative Energy Flux Variation from 2001-2020. 
Alle målinger og beregninger er publisert og kan efterprøves. 
 
Den konkluderer med at Jordens temperatur-økning fra 2001 til 2019 i sin helhet kan forklares 
med øket permeabilitet i skyene - et helt annet resultat enn IPCC’s modeller forfekter. 
 



21 

 

Det betyr at den temperatur-økningen vi har sett de siste 20 årene skyldes endringer i Solens 
magnetfelt. Våre utslipp av CO2 har således ingen betydning, dertil er de altfor små. 
 
IPCC hevder at fortsatt utslipp av CO2 vil medføre at Jorden blir 2°C varmere i gjennemsnitt.  
 
Argumentet er baser på følgende fakta: 
- Det slippes ut mer CO2 enn noen gang tidligere 
- Jorden er blitt noe varmere de siste 20 årene 
 
Man trenger ikke å være klimaekspert hvis disse to parametere er alt som vurderes. 
 
Det IPCC ikke synes å gjøre, er å undersøke om andre endringer er medvirkende, men det 
skyldes at slike vurderinger er utenfor deres mandat. 
 
Endringer i Solens magnetfelt som følge av den særegne rotasjonen er velkjent. 
Betydningen av Solens magnetfelt på kosmisk stråling er velkjent. 
Endringer i kosmisk stråling er velkjent. 
Betydningen av kosmisk stråling for skydannelsen er velkjent. 
Betydningen av skydannelsen for Jordens gjennemsnittlige temperatur er velkjent. 
 
Hvis dette er avgjørende for litt stigende temperatur de siste 20 årene, burde IPCC tatt det med 
i sine modeller. 
 
Hvis IPCC har rett, må det bety at all overstående forskning er feil, men i så fall burde de avsatt 
noen ord til å påvise det for å rydde opp. 
 
 
Avsporing av debatten 
 
IPCC skylder oss en bedre klimamodell enn den CO2-baserte som ble presentert i forkant av 
teater-forestillingen i Glasgow. Problemet de sliter med, er mandatet – de må bevise at våre 
CO2-utslipp gir global oppvarming utover det Jorden tåler. Da er de nødt til å manipulere data. 
 
UEA har tilbakevist anklagene om at E-postene i Climagate har noe å gjøre med det, men mange 
av dem gir grunn til bekymring.  
E-postene gir inntrykk av at UEA og IPCC har noe å skjule. 
Kan det skyldes en skjult agenda om en ny økonomisk orden og redistribusjon av verdier? 
 
Det må være noe mer enn bare skylapper som får IPCC til å avvise alle andre faktorer enn CO2.  
 
Vatikanet innførte avlat som lot menneskene betale for redusert tid i Skjærsilden. 
Martin Luther og andre avviste denne svindelen og brøt med Den katolske Kirken. 
 
Vår tids avlat er CO2-avgiften – hyggelig for makthavere, men meningsløs for alle andre. 
Svindel er et sterkt ord, men vi må kunne stille spørsmålet om det er bevisst feil-informasjon, 
 
Dr. Willie Soon er astrofysiker ved The Solar and Stellar Physics Division i Harvard-
Smithsonian Center for Astrophysics og sier det slik: Å hevde at Jordens klima er dominert av 
CO2-nivået i atmosfæren er galt. Det bestemmes fullt og helt av strålingen fra Solen. 
 
Han er slett ikke alene om å hevde dette, men IPCC har en posisjon som tillater dem å feie alle 
motforestillinger til side og dermed avspore klimadebatten. 
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Problemet for IPCC er at de må tviholde på idéen om at de få CO2-prosentene vi bidrar med, er 
avgjørende for Jordens fremtid. Oppgaven er begrenset til bare å bevise det, og Christiana 
Figueres har indirekte bekreftet konspirasjons-teoriene. Det er skremmende. 
 
 
Idéer, Hypoteser og Teorier 
 
James Hansen hadde en idé om at CO2-nivået i atmosfæren har betydning for Jordens klima. 
Rapporten som fulgte, støttet ikke den idéen som dermed ikke kunne bli en hypotese. 
Forfalskning av resultatet opphøyet den allikevel til en hypotese. 
Forskningen som fulgte, skulle bevise hypotesen og opphøye den til en teori. 
Publiserte data er påstander snarere enn bevis, og hypotesen kvalifiserer ikke til å være teori. 
 
 
Solflekker 
 
Solflekker er små mørke områder hvor 
temperaturen er ca. 1.200°C lavere enn på resten 
av overflaten.  Periodene varierer fra 9 til 13 år 
med 11 år som snitt. 
 
Solflekkene ble oppdaget av den italienske 
fysikeren og astronomen Galileo Galilei i 1610 
og er observert hele tiden efter at han publiserte 
sin oppdagelse i 1613. 

 
 
Den lille Istid fra 1300 til 1850 gir 
oss et glimt av sammenhengen. 
 
Den begynte med Wolf minimum 
som varte i ca. 60 år, ble efterfulgt 
av Spører minimum som varte i   
ca. 90 år.  
 

 
Det var først i 1755 man begynte å telle solflekker og nummerere hver syklus fordi det hadde 
vært for få å se efter 1640. Denne perioden betegnes Maunder minimum som både var den 
kaldeste og den best kjente.  
 
Telling av solflekker på 1600-tallet ble ikke organisert i sykluser. 
 
Dalton minimum som varte i 30 år, endte rundt 1825 da Den lille Istid gikk mot slutten. 
 
11-års sykluser skaper bare værendringer, men når solflekk-aktiviteten veksler mellem lange 
perioder med lave nivåer og lange perioder med høye nivåer, gir det klimaendringer.  
CO2-nivået i atmosfæren har ingen innvirkning på dette. 
 
Nyere forskning viser da også at det er en sammenheng mellom solflekk-aktivitet og klima. 
Ikke bare nyere – allerede i 1931 bekreftet amerikanske meteorologer en slik sammenheng. 
 
Forståelsen er imidlertid enda eldre. 
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Den tysk-britiske astronomen William Herschel d.e. (1738-1802) var sannspådd da han i 1801 
postulerte at prisen på hvete ville synke i 1804 fordi avlingene ville bli større. Tilsynelatende 
var det selvsagt, varme somre gir bedre av avlinger, og større avlinger gir lavere pris. 
 
Det som ikke var like selvsagt den gang, var at solflekk-aktiviteten ville øke fra et minimum i 
1798 med kald sommer til et maksimum i 1804 – og dermed en varm sommer. 
 
Efter å ha studert solflekk-aktiviteten i mange år, hadde han funnet korrelasjon mellem den og 
avlinger og priser – altså en korrelasjon mellem solflekker og vær – for mer enn 200 år siden. 
 
Verdens økonomier skifter også mellem opp-turer og ned-turer. 
Kanskje sentralbankene burde holde et øye med solflekk-aktiviteten? 
 
Henrik Ibsens fortelling om Terje Vigen er ikke først og fremst om en mann som ble oppbragt 
av den engelske marinen, men om en mann som rodde til Danmark for å kjøpe korn på en tid 
hvor avlingene ikke modnet i skrinn jord på Sørlandet. 
Dalton minimum var fortsatt en utfordring under Napoleons-krigen tidlig på 1800-tallet. 
 
Efterhvert som isbréene i Norge trekker seg tilbake, avdekkes gamle bosettinger. 
Vi kan ikke se bort fra at klima har endret seg helt uavhengig av våre CO2-utslipp og må 
erkjenne at det er andre krefter som styrer Jordens klima, både i nåtid og i fortid. 
 
 
Solen 
 
Som en stjerne er Solen et helt annet himmellegeme enn planetene. 
I begynnelsen bestod den av hydrogen-atomer, H, som er det minste og 
enkleste av alle atomer med bare ett proton (positivt ladet kjerne-partikkel) og 
ett elektron (negativt ladet «planet»). 
 
Størrelsen medførte at gravitasjonen ble voldsom, og det utløste 
kjernefysiske reaksjoner hvor fire H-atomer (hydrogen) fusjonerer til et 
He-atom (helium) via en komplisert prosess som genererer nøytroner 
(kjernepartikler uten elektrisk ladning). 
 
Antall protoner bestemmer atomnummer. 
Summen av antall protoner og nøytroner bestemmer atomvekten. 
 
Energien som frigjøres, kjenner vi fra Einstein’s berømte ligning, E=mc2, hvor m er masse-
forskjellen mellem 4 x H og 1 x He. Protonet i to av H-atomene flipper til nøytroner. 
 
Masse-tapet er forsvinnende lite, men kvadratet av lys-hastigheten er et formidabelt tall og 
multiplisert med enormt antall atomer, blir det mye energi. 
 
Antall protoner og elektroner er de samme, men noe masse blir omdannet til energi hvorav en 
ørliten del treffer Jorden. Alle våre energikilder er direkte eller indirekte basert på Solens 
atomkraft, men der er det fusjons-energi som avgir lite eller ingen radioaktiv stråling. 
 
Solen er ca. 5 milliarder år gammel og skal nå ha brukt opp halvparten av tilgjengelig råstoff. 
Trøsten er et det holder noen få milliarder år til før den forandrer struktur og blir er rød dverg. 
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Med høy temperatur og høyt innvendig trykk, blir atomene til ioner (de mister kontrollen over 
elektronene), og Solen blir dermed plasma som holdes samlet av gravitasjonen. 
 
Denne særegne sammensetningen synes å forklare hvorfor Solen roterer om sin akse omtrent 
som vi vrir opp en skureklut. Solens ekvator roterer på 24 dager mens polene trenger 40 dager. 
 
Enhver magnet setter opp et magnetfelt mellem polene. 
 
Jordens rotasjon, mer spesifikt, kjernens rotasjon, skaper to magnetiske poler med tilhørende 
magnetfelt, men disse polene ligger et stykke til siden for de geografiske. 
 
Et kompass peker mot de magnetiske polene, og retningen mot nord og syd må korrigeres med 
misvisningen. Det var barnelærdom som speidergutt, og kartene anga misvisningen. 
 
Jordens magnetiske poler ligger ikke helt i ro, og misvisningen må jevnlig justeres.  
 
Solen har mange magnetiske poler, og de relative posisjonene endres som følge av rotasjonen. 
Dermed endres også de magnetiske feltene som påvirker den kosmiske strålingen mot Jorden. 
 
Det betyr at den andelen av Jordens temperatur som påvirkes av skydannelsen, skyldes Solens 
rotasjon – en andel vi må ta høyde for hvis klima-modellene skal ha sannhetsverdi.  
 
Sammenhengen mellem rotasjonen og solflekkene er ikke like tydelig, og de kan også skyldes 
andre faktorer. Korrelasjonen mellem solflekker og Jordens temperatur er imidlertid entydig. 
 
En interessant detalj er at Jordens magnetfelt i Irak og landene rundt, var 50% sterkere for 2.600 
år siden og i korte perioder endog 100% sterkere. Det ble oppdaget ved en tilfeldighet, og vi 
vet ikke om gjelder for hele Jorden. Hvorfor det skjedde og hvilken betydning det hadde, er 
fortsatt et mysterium.  
 
 
Havet 
 
70% av solstrålingen treffer vann, og Jorden beskrives derfor som en blå planet. 
 
Tropiske farvann rundt Ekvator fungerer som et massivt solpanel som fanger opp det meste av 
varmestrålingen fra Solen. 
 
Når vann-molekylene, H2O, blir varmere, vil noen avgis til atmosfæren som damp.             
Det øker både fuktigheten og temperaturen i luften over havet 
 
Havet er ikke som et batteri hvor energien (varmen) lagres i et avgrenset område, men fordeler 
den rundt Jorden. Det gir regn og stormer som forflytter seg med Passatvindene. 
 
Utenfor de tropiske områdene påvirkes været primært av havstrømmene som for det meste 
styres av vind på overflaten, men som også påvirkes av temperatur, variasjoner i salt-nivået, 
Jordens rotasjon og tidevann. Det er et komplekst maskineri. 
 
Havstrømmene transporterer varmt vann og nedbør fra Ekvator til polene og kaldt vann tilbake 
fra polene. Det motvirker ujevn absorbsjon av Solens varmestråling mot Jorden. Uten dem ville 
langt mindre av Jordens vært beboelig – klimagass til tross. 
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AMO og PDO 
 
Atlantic Multi-decadal Oscillation, AMO, er 
en naturlig variasjon som opptrer nord i 
Atlanterhavet med en periode på 60 - 80 år. 
 
NOAA, National Oceanic and Atmospheric 
Administration, hevder at AMO vekselvis øker 
og demper temperatur-endringene med sine 
varme og kalde perioder. 
 
Pacific Decadal Oscillation, PDO, er en naturlig 
variasjon som opptrer nord i Stillehavet med en 
periode på 30 år.  
 
Strengt tatt er det et skifte mellem to forskjellige 
sirkulasjons-mønstre som først ble beskrevet i 
1997. 
 
PDO har også positive (varme) og negative 
(kalde) faser som påvirker den nordlige halvkule. 
 
På 1930-tallet var AMO og PDO i varmefasen samtidig og ga en opptur. 
 
På 1960- og 1970-tallet kom de kalde fasene samtidig og forårsaket advarslene om en ny istid. 
Da var PDO ukjent. 
 
De varme fasene kom samtidig i en 10-års periode fra midt på 1990-tallet. 
 
Nå er AMO fortsatt i en varm fase mens PDO er på vei mot en kald fase, og effekten på Jordens 
klima er minimal. Temperatur-økningen de siste 20 årene skylde bare skydekket. 
 
AMO forventes å være i varm modus for noen år til, men fra midt på 2020-tallet vil begge være 
i kald modus de neste 10 årene. 
Vi vet ikke hvor mye det vil slå ut for Jorden, om det blir like kraftig som på 1970-tallet. 
 
 
El Niño og La Niña 
 
Mens PDO påvirker klimaet i det nordlige Stillehavet, opptrer El Niño (gutten) og La Niña 
(jenta) i den tropiske delen av det østlige Stillehavet og påvirker klimaet i store deler av tropene 
og sub-tropene. 
 
De beskriver uregelmessige periodiske variasjoner i vind og overflate-temperaturer i havet. 
Oppvarmingsfasen er kjent som El Niño og kjølefasen som La Niña. 
 
Kartet på neste side er utgitt av NOAA og viser avviket fra normale temperaturer sommeren 
2020-2021 da  La Niña skapte en kald periode. 
 
Det finnes ingen teori, og slett ingen målinger, som viser sammenheng mellem endringer i vær 
og klima som følge av disse naturlige variasjonene og våre utslipp av CO2. 



26 

 

 
 
 
Elver 
 
Tilførsel av ferskvann kan synes å være ubetydelig i forhold til det totale volum av sjøvann, 
men fordi ferskvann er lettere, havner det på overflaten hvor det får stor effekt. 
 
University of Massachusetts, Amherst, har studert de store elvenes betydning for pol-havet. 
Programmet ble finansiert av NASA og National Science Foundation og er Peer-Reviewed. 
 
Basert på satellitt-målingene sammen med fysiske målinger og hydrologiske modeller har de 
kartlagt arktiske elevers utløp i det nordlige Polhavet fra 1984 til 2018. 
 
Konklusjonen er at vannmengden ikke bare er større enn tidligere antatt, men har øket i hele 
denne perioden. 
 
Et tidligere forsknings-prosjekt utført av en russisk forsker, Viktor Kuzin, påviste at 11% av alt 
vann fra Jordens elver renner ut i Arktisk farvann – en formidabel andel. 
 
Større tilførsel av ferskvann har medført at Polhavet blir mindre salt. 
 
Det samme skjedde på 1960-tallet og ble betegnet The Great Salinity Anomaly (GSA).         
GSA var slutten på Warming of the North fra 1920 til 1960 og kjølte ned Polhavet. 
 
Det er nå erkjent at dette demper den hydrologiske utvekslingen mellem lave og høye 
breddegrader og bremset havstrømmenes rotasjon. 
 
Ferskvann fryser ved høyere temperatur enn saltvann, og havisen øker. 
Datagrunnlaget var spinklere på 1970-tallet, og dette ledet til tanken om en ny istid. 
 
Mildere klima er et våtere klima, og et våtere klima leder til mindre saltinnhold på overflaten 
og skaper et kaldere klima. Det er en syklisk prosess. 
 
Det er sannsynlig at arktiske farvann vil bli kaldere, og at isdekket vil øke i nær fremtid. 
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Milanković-syklusene 
 
Milutin Milanković (1879-1958) er best kjent for sin teori om istider.  
 
Milanković-syklusene er de forandringene i Jordens strålingsbalanse som skyldes at relativt 
små endringer i Jordens bevegelse rundt Solen forandrer innstrålingen av sollys.  
 
Jordens bane rundt Solen er elliptisk, 
I nord har vi sommer når Jorden er lengst fra Solen og vinter når den er nærmest. 
Syd for Ekvator er det motsatt. 
 
Avstanden er ikke viktig fordi det er dagens lengde som bestemmer innstrålingen fra Solen.  
 
Jordens akse er ikke perpendikulær på banen, men har en helning som nå er 23,4°. 
Om sommeren vender Jordens poler mot Solen, og om vinteren vender de fra Solen. 
Helningen varierer mellem 22.1° og 24.5° med en syklus på 41.000 år – vi er midtveis nå. 
 
Varierende vinkel gir varierende innstråling og bidrar til de lange klimaendringene. 
Selv om årlige variasjoner ikke er klimaendring, forteller det oss at Jordens posisjon i forhold 
til Solen har betydning og dermed at endringer i posisjon vil medføre endringer i Jordens klima. 
 
Aksen roterer som om den er konisk med en omløpstid på 25.770 år og gir oss de 12 stjerne-
billedene som hvert tar 2.147,5 år – en 6.000 å gammel arv fra våre forfedre i Sumer. 
Denne rotasjonen betegnes presesjon. 
 
Jordens bane er heller ikke konstant selv om endringene skjer uendelig sakte i vår målestokk. 
Eksentrisiteten (lengden på ellipsen) varierer med syklus på 100.000 år. 
For å komplisere det ytterlige, roterer ellipsen med en syklus på 134.000 år. 
 
Milanković studerte de lange endringene og postulerte at de forårsaker istider. 
Det er nå antatt at de også bidro til de geologiske periodene. 
 
Dermed er det gitt at denne påvirkningen fortsetter, men fordi syklusene er meget lange, har de 
liten betydning for klimaendringene de neste 100 år eller mer. 
 
 
Gravitasjon 
 
Einstein postulerte at også Gravitasjon er EM-bølger – distribusjon av energi – men det er bare 
et par år siden eksistensen av gravitasjons-bølger ble detektert – en vitenskapelig bragd.  
 
Det vi derimot lenge har kjent til, er at Gravitasjon også overføres som fotoner, betegnet 
gravitoner, altså masseløse bærere av energi. 
 
All stråling kan måles både som bølger og fotoner – det bestemmes av måleinstrumentet. 
 
Vi er fortrolige med at Månens gravitasjon forårsaker tidevann. 
Den flytter ikke bare vann, men forårsaker også tideland. 
Terra Firma beveger seg i snitt 40 cm opp og ned to ganger i døgnet. 
Vannet beveger seg mer, og vi observerer bare forskjellen. 
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Middelnivået for tidevann varierer, og det skyldes gravitasjonen fra Solen og endringene i 
geometrien for Jorden, Månen og Solen – en sammenheng som først ble forstått av Isac Newton. 
 
Dette har ingen innvirkning på Jordens klima, men forteller oss om effekten av gravitasjon. 
 
 
Planetene 
 
Planetene har sine baner og sine Milanković-sykluser. 
 
Sett fra Solen kan de minne om Jordens, men sett fra Jorden blir variasjonene større fordi både 
avstand og retning varierer. 
 
Alle planetene var kjente i Jordens første sivilisasjon for 6.000 år siden (altså lenge før de ble 
oppdaget), men det var mye senere at Pytagoras unnfanget betegnelsen Sfærenes dans. 
 
Jorden påvirkes av gravitasjon fra planetene, og med varierende retning og avstand varierer 
også den påvirkningen.  
 
Klimaendringer som skyldes variasjoner i Solens stråling, og som vi observerer ved å måle 
solflekkene, er greie å forholde seg til. 
 
Klimaendringer som skyldes variasjoner i Solens magnetfelt som påvirker Jordens skydekke, 
er også greit selv om effekten er indirekte. 
 
Vær og klimaendringer som skyldes AMO, PDO, El Niño og La Niña er det vanskeligere å 
forholde seg til, og vi har ennå ingen endelig vitenskapelig forklaring. Det eneste vi kan si med 
sikkerhet, er at de ikke skyldes våre utslipp av CO2. 
 
Det er mulig, endog sannsynlig, at de skyldes de krefter som oppstår fra planetenes gravitasjon. 
 
Vulkanutbrudd, Jordskjelv over og under vann, Den tektoniske Driften og andre uforklarlige 
naturfenomen, kan ha samme energikilde. De påvirker Jordens klima uavhengig av CO2-nivået. 
 
Det er ikke mer enn et par år siden tyske forskere annonserte at planetenes gravitasjon har en 
klimaeffekt, men tall for dette har vi ennå ikke funnet. 
 
Det er åpenbart et tema IPCC burde se nærmere på. 
 
 
Torsjon 
 
Uansett effekten av varierende gravitasjon, er det en annen effekt som kan være langt viktigere, 
men som hittil synes å være oversett – torsjon. 
 
I mekanikken beskriver torsjon vridning eller dreining av et legeme som utsettes for dreie-
moment eller torsjonsmoment og gir skjærkraft i overflaten.  
 
Mekanikken holder imidlertid ikke til å forstå torsjons-feltet. 
Uansett hvor mye man vrir på et stykke stål, skaper det ikke målbare torsjonsfelt endog om 
materialet sprekker. 
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Torsjons-felt genereres av objekter som beveger seg, roterer og preseserer – altså av planeter. 
 
René Descartes (1596-1650) betegnes som den moderne matematikkens far og er mest kjent for 
det kartesiske system – kurver på et plan med x- og y-akse. 
 
Han hevdet at all bevegelse er rotasjon. 
Det er for lengst bevist fordi all masse bøyer rom-tid, og all bevegelse i rom-tid er rotasjon.  
 
Torsjon kan være viktigere enn gravitasjon, men det er et tema som ennå ikke er kommet på 
noe klima-bord. Uten alle kort på bordet, kan ikke spillet (analysene) avsluttes. 
 
 
Matematikk 
 
Vi er fortrolige med tre dimensjoner, x,y.z, for lengde, bredde og høyde – det betegnes 3D.  
Betegnelsene går fra lengde, x, til flate, x,y, og rom x,y.z. 
 
En film og en TV-skjerm er flat, 2D, med lengde og bredde (eller bredde og høyde, x og y).     
Et maleri med perspektiv gir innrykk av dybde – en illusjon av z. 
3D-briller gjør det enda bedre for film og TV. 
 
Hvis vi utvider 3D med en 4. akse, w, blir det 4D med x,y,z,w. 
Vi kan ikke se 4D i naturen, og det finnes ingen briller som kan skape den illusjonen. 
Ikke desto mindre er 4D et viktig matematisk hjelpemiddel i mange sammenheng. 
 
Georg Bernard Riemann (1826-1866) postulerte i 1854 at vår 3D-verden bare er et sub-system 
i et teoretisk 4D univers og beviste matematisk at gravitasjon, magnetisme og elektrostatikk er 
det samme i 4D selv om det er selvstendige enheter i vår 3D-verden. 
 
Hermann Minkowski (1864-1909) tilføyet tid, t, som den 4. aksen og etablerte rom-tid, 4-space, 
3D+t, som er vår verden og det formatet Einstein benyttet i Relativitets-teoriene. 
 
 
4D 
 
4D finnes ikke i naturen slik vi oppfatter den, men er et viktig matematisk verktøy. 
 
Vi har ingen teknologi til å måle rotasjons-energien, torsjons-feltet, men det kan beregnes ved 
å bruke 4D-matematikk som Quaternions, Cliffords algebra og enda høyere ordens versjoner. 
 
Quaternions benyttes bl.a. til data-grafikk, men synes å være oversett i andre sammenheng.  
De er også delvis benyttet i Maxwell’s ligninger om ikke i vår tids forenklede versjon. 
 
Selv Einstein takket nei da han ble invitert til et samarbeide om å utvide Relativitets-teoriene 
til 5-space, 4D+t. Det ble for komplisert. 
 
Stephen Hawking sa det omtrent slik: Vi kan ikke leve i en 4-dimensjonal verden, men det ser 
ut til at vi ikke kan forstå vår 3-dimensjonale verden uten å modellere den i fire dimensjoner. 
 
Klima-endringer er en viktig del av vår 3-dimensjonale verden, og IPCC burde gå foran med å 
modellere dem i fire dimensjoner.  
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I boken A Brief History of Time skrev han: 
When we combine quantum mechanics and general relativity, there seems to be a new 
possibility that did not arise before: that space and time together might form a finite, four-
dimensional space without singularities or boundaries, like the surface of the Earth but with 
more dimensions. It seems that this idea could explain many of the observed features of the 
universe …  

Noen av disse features kan ha betydning for Jordens klima. 

Det er kjent at to kuler som roterer, påvirker hverandre mer enn når de er i ro. 
Følgelig utveksles energi som går utover gravitasjon. 
 
4D modellering viser at separate objekter i 3D kan ha effekt på andre objekter i 3D uten målbar 
energi i 3D, men IPCC har ikke vist noen interesse for å benytte alle tilgjengelige verktøy. 
 
Dette er imidlertid velkjent i kvantefysikken for ultra-korte avstander og betegnes non-locality. 
For å finne disse effektene i Universet, må beregningene utføres i 4D. 
 
Gregorio Ricci-Curbastro (1853 - 1925) fant opp Tensor-matematikken og utviklet en dynamisk 
torsjon-teori basert på Descartes tanker om bevegelse (all bevegelse er rotasjon i krummet rom) 
og Riemann’s 4D rom-geometri – blir den benyttet? 
 
Eksperimenter utført av Nikola Aleksandrovich Kozyrev (1908 - 1983) tyder på at torsjons-felt 
har uendelig hastighet (super-luminal). Det vitner om astrofysikk som blir oversett. 
 
Uendelig hastighet er velkjent fra andre grener av fysikken og i overenstemmelse med Den 
generelle Relativitets-teorien. 
 
Dette beskriver bare en liten flik av den påvirkningen Universet har på Jorden. 
 
Klimadebatten burde løftes opp på et langt høyere nivå enn bare å se på utslipp av CO2, men 
IPCC har prestert å senke nivået til det absurde. 
 
 
Det grønne Skiftet 
 
Det grønne Skiftet betegner overgangen fra en verden hvor energiproduksjonen primært består 
av å brenne kull, olje og gass, til en ny tid hvor vi ikke lenger tilfører atmosfæren CO2. 
 
Spørsmålet er om det vil gi en grønnere Jord eller om vi heller ut barnet med badevannet. 
 
Argumentet er: 
Jorden er blitt litt varmere de siste årene fordi vi brenner mer kull, olje og gass enn noen gang 
tidligere og slipper ut for mye CO2.    
For å unngå at Jorden blir enda varmere – med katastrofale følger – må våre utslipp opphøre. 
 
Med så forenklet argumentasjon uten at motforestillinger slipper til, er løpet lagt. 
 
Betegnelsen må bety en Jord med mer vegetasjon, både natur og dyrket mark, men det kan vi 
bare oppnå med nok CO2 i atmosfæren. Som livsgass er den viktigere enn som klimagass. 
 
Under 150 ppm dør alle grønne vekster. 
Det optimale nivået for vegetasjonen er 1.000 ppm. 
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Det grønne Skiftet kan bidra hvis det fokuserer på å kutte alle forurensende utslipp til luft, jord 
og vann. Bare de utslippene er skadelige for naturen og for menneskene. 
 
 
Summa Summarum 
 
Utfordringen vi ga oss selv, var å beskrive med egne ord de mekanismene som efter vår 
oppfatning forårsaker klimaendringer.  
 
Foranledningen var påstanden fra IPCC om Jorden er i ferd med å bli for varm som følge av 
CO2-utslipp fra vår bruk av kull, olje og gass. 
 
Vi ønsket å finne ut om det er den hele og fulle sannhet, eller om det finnes andre mekanismer 
som styrer Jordens klima. 
 
For å skrive disse Betraktninger, har vi vært flittige brukere av Internett og sett på mange 
vitenskapelige avhandlinger. 
 
Utfordringen var å hente ut informasjon som kunne settes sammen til en kortfattet beskrivelse. 
Det har vært en møysommelig prosess med mange diskusjoner om hva som må være med, og 
hva som er unødvendige detaljer i våre Betraktninger. 
Fra det første, famlende, utkast har vi skrevet mange revisjoner, og dette er neppe den siste. 
 
Jorden har gjennemgått store endringer fra den ble en planet for 4,6 milliarder år siden. 
Tiden fra sivilisasjonen oppstod og frem til vår tid er bare et bare et øyeblikk i det perspektivet. 
 
De siste 2.000 år er enda kortere, men har hatt utfordrende klimaendringer.  
 
Varme og kalde perioder før vi begynte å slippe ut CO2 fra kull, olje og gass for 100 år siden, 
overgikk til tider det vi nå opplever. 
 
Følgelig må det være andre faktorer enn CO2 som styrer Jordens klimaendringer. 
 
Vi oppdaget at variasjoner i solflekkene korresponderer med kortsiktige endringer (vær) og 
langsiktige endringer (klima), og at det skyldes varierende intensitet i Solens ståling. 
 
Det er en naturlig prosess som fortsatt styrer Jordens klima. 
 
Vi oppdaget at Solens magnetfelt varierer og påvirker skydannelsen, og at det har betydning for 
intensiteten på stålingen som når Jorden.  
 
Den effekten forklarer hele temperaturstigningen de siste 20 år, og CO2 kan frikjennes. 
 
Den altoverskyggende klimagassen er H2O. 
CO2 spiller en beskjeden rolle, og bidraget fra kull, olje og gass endrer ikke det forholdet. 
 
Vi oppdaget at endringer i havstrømmene vekselvis reduserer og forsterker Solens betydning.  
Disse endringene, AMO og PDO, El Niño og La Niña kommer sannsynligvis fra varierende 
påvirkning fra planetene. 
 
De langsiktige endringene som inkluderer gjentatte istider, skyldes Jordens bane rundt Solen. 
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Postscript 
 
Ny økonomisk orden og redistribusjon av verdier kan virke besnærende, men er en blindgate.  
 
Mange land sliter med nød og elendighet, også de som utvinner olje, gass og viktige råstoff.  
De aller fleste kunne vært velstående uten en ny økonomisk orden for andre enn dem selv. 
Problemet er at de uten unntak har en styreform som vi betegner kleptokrati. 
Så lenge det vedvarer, havner det meste av økonomisk hjelp i noen få lommer. 
 
Dessverre er den demokratiske delen av verden lite opptatt av det. 
En ny økonomisk orden må bestå at krav til disse landene –  bare det vil gi den ønskede 
redistribusjon av verdier. 
 
IPCC flytter all oppmerksomhet fra et fundamentalt problem til fantasier om CO2-utslipp.                
Vi burde være beskjemmet. 
 
*** 
 
Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger med korreksjoner og kommentarer for å skrive en revisjon 
som treffer bedre. 
 
 
Kjell.Danielsen@EUROCOM.no    Knut.Aabakken@outlook.com 


