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Slutsatsen av gårdagens paneldiskussion om klimatfrågan och den globala uppvärmningen blev att 
klimatfrågan fått en överdriven betydelse och överpolitiserats. Detta leder till irrationella politiska 
beslut i energi frågan som är mänsklighetens viktigaste. De som var överens om detta var 
professorerna Lennart Bengtsson, David G. Gee, Sven Kullander och C-G Ribbing, alla med 
seniorstatus och med den sakliga inställning som gav tillställningen en föredömligt hög och civiliserad 
akademisk nivå. 

Lennart som ju är den i detta sällskap som med fog kan kallas klimatforskare, inledde med att berätta 
om växthuseffektens fundamenta och om hur CO2 står för 60% av de totala mänskliga 
växthusgasutsläppen mätt i radiativ inverkan. Att uppvärmningen avstannat sedan ca 15 år förklarar 
Lennart utan omsvep med aerosol-, moln-, djuphavs- och kaoseffekter. Lennarts utläggning ger 
(förmodligen oavsiktligt) en väldigt tydlig bild av att forskarna är ut på så att säga mycket djupt 
vatten, dvs man har inte en susning om hur det hela hänger ihop. Variationer i solens inverkan 
avfärdas eftersom man inte känner till några vettiga mekanismer för detta. Men temperaturen ska 
upp, frågan är bara hur mycket. 

David var snabb att berätta det har varit mycket varmare förr i världen. Speciellt behagligt tycks det 
ha varit för sisådär 8000 år sedan. Den uppvärmning vi nu upplever kom igång för ca 200 år sedan då 
glaciärernas började dra sig tillbaka och vi är nu snart tillbaka till nivåer som motsvarar den 
medeltida värmeperioden efter att däremellan ha genomlidit den lilla istiden. David pekar på den 
dåliga eller helt avsaknade korrelationen mellan temperatur och koldioxidhalt och föreslår en ”vänta 



och se” strategi för klimatåtgärder. Om det visar sig att CO2 är en betydelsefull drivande klimatfaktor 
så pumpar vi ner den marken rätt och slätt! Hål i marken finns det gott om. 

Sven talar om grunderna för växthuseffekten genom svartkroppstrålning och om hur det hade varit 
här på jorden utan atmosfär respektive med en atmosfär utan växthusgaser. Han slår ett slag för 
Kungliga Vetenskaps Akademins insatser genom de rapporter man tagit fram som innebär att man 
gör ett officiellt ställningstagande vad gäller kunskapsläget i klimatforskningen. Dessutom diskuterar 
han och Lennart mycket med C-G om den rena CO2-effekten och förstärknings- resp. 
försvagningseffekter genom återkopplingar till vattenånga och molnbildning. Intrycket av att man 
inte har en susning förstärks. 

C-G attackerar Sven och Lennart och pekar på det olämpliga i att KVA gör ett officiellt 
ställningstagande i en vetenskaplig fråga. Dessutom påpekar C-G att temperturutvecklingen till stor 
del betingas av överlagrade periodiska naturliga klimatvariationer på 10, 20 och 60 år och att 
Lennarts hänvisning till inverkan av kaotiska variationer är överdriven.  

 

Men framför allt pekar C-G på det vanliga argumentet, också framfört av Lennart, att beräkningar 
gjorda med och utan CO2 tillskott visar att bara de med CO2 tillskott kan fås att stämma med den 
observerade temperatur-utvecklingen. Uppenbart är detta felaktigt Det visar sig att man endast 
prövat solvariationer och vulkanisk aktivitet som naturliga orsaker till klimatvariationer. Det är 
välkänt att någon %:s ökning av molnigheten är tillräckligt för att förklara hela ökningen under 
tidsperioden. Förutom denna sakliga felaktighet är det också ologiskt att påstå att en faktor förklarar 
någonting för att man "inte lyckats finna" någon annan förklaring. 

En livlig frågestund med åhörarna tar vid. Jag lyckas få sista ordet när jag påpekar att kvällens panel 
borde fundera över hur man bör hantera opinionsbildare som Johan Rockström, som likt moderna 
domedagspredikanter förvränger verkligheten för att skapa maximal skrämseleffekt på media, 
politiker och beslutsfattare. Agronomen Rockström är den som av samhället uppfattas som 
auktoritet och företrädare för klimatforskningen i Sverige. Genom detta samhällsinflytande påverkar 
han politiker till irrationella och kostsamma misstag. Det kan vara relevant att fråga: ”Är Johan 
Rockström vår tids farligaste svensk?”. Jag noterar applåder. 
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