
SvD onsdag 7 oktober 200920 SYNPUNKT 
0   Kommentera på svd.se. De flesta artiklar på webben är öppna för dina 

synpunkter. Gå in på SvD.se, skriv din kommentar i rutan under artikeln.

Redaktör Hans Ottoson Telefon 08-13 50 00 
e-post synpunkt@svd.se 
Synpunkt finns också på 5 svd.se/synpunkt

Alla har sin bild 
av bra stadsbild
Just nu är förslaget ute på så kallat samråd. Där 
ges allmänhet och remissinstanser möjlighet att 
tycka till om denna nya stadsdel: stora föränd-
ringar skissas utmed Klara sjö, överdäckade 
järnvägsspår och nya byggnader.

I den intensiva diskussionen som följde ut-
kristalliserades två falanger: de som är för en 
förändring av Stockholms stadsbild, och de som 
vill att man ska gå väldigt varsamt fram. Signa-
turen Jörgen tillhör den förstnämnda gruppen:

”Det här är precis vad innerstaden behöver. 
Måtte bara arkitekturen bli bättre än vad som för 
närvarande byggs, 90 procent är fantasilöst och 
slätstruket... Ta i. Sväva ut. Bygg högt!”

Signaturen Lena håller inte med: ”Västra City 
kan aldrig bra. Det är för dyrt att överdäcka ett 
spårområde och därför kommer inte omsorgen 
om staden att vara vägledande. Avkastningskra-
ven kommer att styra.” 

Hon får stöd av Eva Eriksson, arkitekturhisto-
riker och arkitekturkritiker som skrev i SvD om 
de nya planerna. Hon menar att Stockholms 
stadssilhuett, med den begränsade takhöjden är 
unik: mot dessa värden är de nya planerna kring 
Centralen ett klubbslag.

Marginalen Fibben & Kajenn

Tiden och vi
Forskningen gräver upp en mänsklig varelse 
som den lär ha sett ut en gång i världen: 
fyra miljoner år har hunnit gå! 
Den blir för oss en märklig uppenbarelse 
vilken vi nu får bära med på färden 
och undrande betrakta då och då.

Vår fantasi blir utsatt för förförelse - 
över vår framtid breda broar slår den 
genom de många årmiljonernas ridå. 
Vi tror oss skåda själva tidens rörelse... 
Osynlig genom synligheten går den 
på lagom obegriplighetsnivå.

Blir framtidsbilden som artisten spår den, 
eller ska mänskligheten drabbas av förgörelse? 
Se där en fråga att fundera på. KAJENN

Klimatvetare skyr 
fakta i debatten

nder den senare hälften av 
1900-talet fann man att jor-
dens medeltemperatur var 
ökande. Ambitiösa ”forska-
re” drog naivt ut kurvan  

över temperaturutvecklingen in  
i framtiden och fann att om  
ökningen skedde linjärt skulle 
jordens temperatur efter ett antal 
decennier stiga flera grader. 

FN tillsatte en utredning, IPCC, 
för att undersöka orsaken till den 
förmenta kommande tempera-
turökningen. Direktiven skrevs 
så klantigt, att när man rensat 
bort alla verbala excesser kvar-
stod följande direktiv: ”Visa att 
människan ligger bakom ökning-
en och föreslå åtgärder”.

Då erinrade sig någon att en 
svensk professor 1896 hade skri-
vit något om att CO2 kunde på-
verka klimatet. 

I brist på alternativa för-
klaringar utnämnde man CO2 till 
huvudorsak till kommande 
 klimatförändringar. Professor 
Bert Bolin som anammat dessa 
teorier blev ordförande i IPCC. 
Några bevis för CO2-molekylens 
växthusegenskaper, annat än 
 laboratorieassistenten J Kocks 

mätningar, som ju visar att om 
mängden CO2 i försöksapparaten 
minskades med en tredjedel på-
verkades inte genomstrålningen, 
har varit mycket svåråtkomliga. 

Bert Bolin har visserligen i en 
 figur angett att CO2 absorberar 
värmestrålning mellan vågläng-
derna ca 12 till 18 my ( 1 my är en 
tusendels millimeter), men har 
gett knapphändig information 
om det verkligen är mätresultat 
eller frihandskonstruktioner.

På den vägen är det nu och alla 
”klimatvetare”, som får sin för-
sörjning och sitt inflytande av de 
pengar, som den uppskrämda 
 politikerkåren öser över dem, an-
griper varje alternativ förklaring 
med näbbar och klor. 

Man kan ju numera på veten-
skaplig grund avvisa CO2-mole-

kylens klimatpåverkan, dels 
 genom att en 40-procentig 
 ökning av halten från 0,028 till 
0,038 procent inte ens tillsam-
mans med andra påverkningar 
kunnat öka temperaturen med 
mer än 0,7 grader, dels att trots 
fortsatt ökning av halten minskar 
temperaturen, dels att CO2-mole-
kylen inte har någon nämnvärd 
absorption av jordens värme-
utstrålning annat än i ett smalt 
våglängdsband på 1 my. 

Framlägger man dessa veten-
skapliga fakta får man hånleen-
den från gruppen ”klimatvetare”, 
som anser att CO2 inverkar på 
 klimatet och anser sig vara  
i  majoritet. 

Till skaran sällar sig ”klimat-
vetarnas” stödtrupper som kan 
kallas ”nyttiga idioter”, en be-
nämning som användes av Sov-
jets underrättelsetjänst KGB, för 
alla dem, som har narrats till att 
förespråka en viss åsikt. 

I detta fall den falska åsikten 
att koldioxiden påverkar klimatet 
på ett avgörande sätt.

HÅKAN SJÖGREN 
molekylfysiker Västerås

U

Låt fotbollen betala notan
u är jag trött på dessa huli-
ganer! De kallar sig fans men 
de visar inget intresse för 
sporten. De har som grupp 
fått makt och Hammarby- 

fansens ordförande Daniel Sund-
qvist tycker inte att det är så far-
ligt att det regnar lite ”grejer” 
från läktaren. 

Att barn fick en sten i huvudet, 
och att Gais anhängare måste ha 
kravallutrustad och skattebeta-
lad polis som skydd för dessa 
”fans” och att detta händer jämt 
verkar inte spela någon roll för 
dessa fotbolls terrorister.

Jag hade biljetter till matchen 
mellan Hammarby och Gais, och 
tänkte gå dit med min 6-årige 
grabb, men jag ändrade mig på 

grund av osäkerhet om vad som 
kan hända.

 Jag hade rätt. Det var den för-
sta matchen som jag skulle gått 
på, på flera år och den första för 
min son, men han fick inte den 
upplevelsen pga sk ”fans”.

Mitt intresse för fotboll är noll 
med undantag för landskamper. 
men ändå ska jag vara med och 
betala poliser och annan bevak-
ning via skatterna. Detta är inte 
kultur som är till för hela folket 
men alla måste vara med och 
 betala oavsett vårt intresse eller 
inte.

Låt fotbollen betala allt till 100 
procent, även för skadegörelse 
och landstingskostnader utanför 
arenan i samhället som sker av 

sk fans. Då först kommer förbun-
den att avkräva ordning. Låt de 
skattepengar som fotbollen kos-
tar gå till det som är kultur, dans, 
teater, film, musik, etc.

Även om jag inte är så stor konst- 
eller teaterbesökare heller så är 
det något som är kopplat till sam-
hället ungefär som samhällets ris 
och ros. Jag vill inte med en enda 
skattekrona mer betala fotbollen. 
Hoppas att detta kan bli en 
 tändande gnista bland vanligt 
skattebetalande folk som känner 
som jag. 

Vi är många fler än terrorister-
na.

MATS HEDENBY
Enskede

N

Efter SvD:s artiklar om 
Västra city vill jag berätta 
min erfarenhet som ”adop-
terad” Stockholmare. Som 
ursprunglig New Yorkare 
har jag ofta haft nöjet att 
stolt visa Stockholm till be-
sökande vänner och kolle-
ger från andra länder. 

En vandring på Söders 
höjder är ett måste. Sedan 

går vi till Fjällgatan och den 
magnifika utsikten. Här ser 
man hur staden omges av 
vatten och hur kyrktorn och 
Stadshustorn fortfarande 
kan låsas i stadsbilden. 

Detta gör Stockholm unik 
som storstad i världen och 
gör det värt att besöka. Ing-
et kunde vara dummare än 

att försöka göra om Stock-
holm till en ynklig imitation 
av min hemstad. 

Om man anser att man 
måste bygga skyskrapor 
kan man i stället göra som  
i Paris och bygga en La Dé-
fence på behörigt avstånd 
från centrum.

 PAUL GILBERT

Stockholm

7  Stockholm ska inte bli en imitation av New York

Klimatprotester vid pågående FN-
möte i Bangkok.
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FREDRIC KARÉN

När politikerna vill göra förändringar i Stock-
holms stadsbild vill SvD.se:s läsare vara med 
och diskutera. Förra veckans artiklar om den 
nya stadsdelen Västra city lockade nära 400 
läsarkommentarer.


