
KLIMAREALISTENE

Klimatseminarium på Lidingö 7.–9. oktober 2016
Polarinstitutet, föreningen Klimarealistene och nätverket Klimatsans 
välkomnar till faktakonferens om klimatets processer och drivkrafter. 

Kan människan påverka Jordens klimat? 

Fredag 7/10, Högberga Gård, Lidingö: 
19.00 Middag, övernattning för arrangörer 

och tillresta deltagare. Interna samtal. 

Lördag 8/10, konferens på Högberga: 
08.30–09.00 Registrering, morgonkaffe. 

09.00–10.30 Klimatets naturliga utveckling. 

• Ole Humlum, prof. naturgeografi:  
Global klimatöversikt 2015-2016.

• Jan-Erik Solheim, prof. em. astrofysik:  
Solens och planeternas inflytande; Isranden i 
Barents hav. 

• Hans Jelbring, civ.ing, dr. klimatologi:  
Klimatväxlingarnas orsaker. Temperaturens 
beroende av Jordens gravitation och 
atmosfärens massa och täthet.

10.30–10.45 Kaffepaus. 

10.45–12.00 Hav och koldioxid. 

• Nils Axel Mörner, docent, dr. geologi:  
Havsnivåer, landhöjning och landsänkning. 

• Dokumentation från Martin Hovland, prof. em. 
meteorologi:  
pH- och temperatur-avvikelser i djuphavet. 

• Anders Lindroth, prof. naturgeografi:  
ICOS mätprogram för växthusgaser i Sverige. 

12.00–13.00  Lunch. 

13.00–14.30  Klimatfrågans roll i samhället. 

• Jan-Erik Solheim, Thorstein Seim, fysiker:  
Skolexperiment med koldioxid

• Stein Bergsmark, fysiker:  
Om «grön» energi, vind- och solkraft. 

• Presentation av boken «Att leka Gud» av dr. Pia 
Hellertz om sociologiska aspekter på klimat-
frågan samt av avhandlingen «Ordo ab Chao» 
av dr. Jacob Nordangård om det politiska 
spelet bakom klimatlarmen. 

14.30–15.00  Kaffepaus. 

15.00–16.30  Rapporter och skrifter 

• Nils-Axel Mörner:  
Rapport från klimatkonferens i London. 

• Tege Tornvall, redaktör, Klimatsans:  
Ny bok om balanserad, faktabaserad klimat-
information. 

• Presentation av föreningen Klimarealistenes skrift: 
«Naturen – ikke menneskene – styrer jordens 
klima!».

• Under dagen:  
Utställning av intressanta klimatböcker. 

16.30–18.00  Frågor och samtal. 

På kvällen: middag på Pier 16 vid Gåshaga på 
Lidingö. Övernattning med frukost på Högberga 
Gård för  arrangörer och tillresta. Vid behov har även 
Pier 16 rum. 

Söndag 9/10, bussutflykt Högberga– 
Uppsala–Stockholm C: 
• Besök Norunda mätstation för klimat- och 
väderobservationer. På vägen berättar astronomen 
dr. Göran Henriksson om Solbanans inverkan på 
Jordens rotation och klimat. 

• Besök Uppsala Högar, lunch på Odinsborg. 

• Wibjörn Karlén, prof. em. kulturgeografi:  
Långa temperaturserier; Jorden sedan länge i 
CO2-fattig period. 

Vi reserverar oss för möjliga ändringar i  programmet.



Priser: 
■ Konferens 8 okt. inkl. kaffepauser, lunch och dokumentation: 995 kr. 
■ Paket 3-rätters middag 7 okt., hotell 7-8 okt., frukost, lunch och konferens         

8 okt: Enkelrum 2.125 kr, dubbelrum 1.900 kr per person. 
■ Utan övernattning: 3-rätters middag 7 okt.: 415 kr. 
■ Hotell + frukost 8-9 okt. Enkelrum: 1.430 kr, dubbelrum: 1.095 kr per person. 
■ Utan övernattning: 3-rätters middag 8 okt. på Pier 16: 385 kr. Begränsat platsan-

tal.
■ Bussutflykt Uppsala 9 okt.: 495 kr. Begränsat platsantal. 
■ Paket alla dagar 7-9 okt.: Enkelrum: 3.950 kr, dubbelrum 3.450 kr per person. 

Alla programpunkter anmäls bindande senast 15/9: info@klimatsans.com 
Hotell och mat betalas på plats. Konferens betalas till oss på BG 675-0160. 
Buss kan betalas kontant på plats eller i förväg till samma BG-nummer.

Klimarealistene: Jan-Erik Solheim, +47-678 709 47, janesol@online.no
Klimatsans: Tege Tornvall, 070-628 87 76, info@klimatsans.com
Högberga Gård: Inger Nordberg, 08-546 46 300, info@hogberga.se. 

Anmälan mejlas senast 15/9 till Klimatsans: info@klimatsans.com

Enbart konferens lördag 8 okt. Inkl. kaffepauser och lunch.
Pris: 995 kr Antal personer: ___  Att betala: _____ kr.

Hotell 7-8 okt. + 3-rätters middag, frukost, lunch och konferens.
Pris enkelrum: 2.125 kr. Antal personer: ___  Att betala: _____ kr.
Dubbelrum: 1.900 kr/pers. Antal personer: ___ Att betala: _____ kr.

3-rätters middag 7 okt. utan övernattning.    
Pris: 415 kr.  Antal personer: ___ Att betala: _____ kr.

Hotell med frukost 8-9 okt. 
Pris enkelrum: 1.430 kr.  Antal personer: ___. Att betala: _____ kr.
Dubbelrum: 1.095 kr/pers.  Antal personer: ___. Att betala: _____ kr.
 
3-rätters middag 8 okt. på Pier 16 utan övernattning.
Pris: 385 kr.  Antal personer: ___ Att betala: _____ kr.

Bussutflykt till Uppsala inkl. lunch 9 okt.
Pris: 495 kr.  Antal personer: ___ Att betala: _____ kr.

Paket hela programmet: Alla dagar 7-9 okt.
Pris enkelrum: 3.950 kr.  Antal personer: ___ Att betala: _____ kr.
Dubbelrum: 3.450 kr/pers.  Antal personer: ___ Att betala: _____ kr.

 Summa att betala: ______ kr.


