
Klimasirkus i Glasgow! 

Jeg er en som har lært seg å forholde seg til fakta på en bestemt måte, nemlig å 
granske  nærmere grunnlaget for det som fremlegges som fakta.

Siste funn er flg.:

«Glasgow-frykten for tilbakeslag», Magnus Takvam på NRK Ytring.

Han skriver "tilsier en temperaturøkning på rundt 2,7 grader dette år-hundrede".

Da er dette år-hundrede 2000 til 2100. Da har den globale temperaturen økt 
0,428 grader til 2021, dette ifølge siste 40 års trend i målingene fra RSS (*). 
Med samme trend vil økningen de neste 80 årene være 1,712 grader. Dvs. totalt 
2,14 grader økning dette år-hundrede. 2,7 grader stemmer ikke!

Variasjonene i den globale temperaturen er ikke linjær. Den er nå den samme 
som den var i 2018 som eksempel. Det er ingenting i målingene som tilsier en 
voksende trend. Dvs. at det blir verre!!!!

Hva er nullpunktet for 1,5 graders målet? År 2000 eller .....?

Magnus Takvams analyse mht. Glasgow er sikkert riktig. Men er bakgrunnen, 
grunnlaget for møtet i Glasgow riktig?

Jeg tror ikke det etter å ha studert fakta, dvs. målinger av CO2 i atmosfæren 
(**) og målinger av den globale gj.sn. temperaturen (*). Da finner jeg at det er 
ikke samsvar i disse målingene. Dvs. den som hevder det har feil!! 

Hadde det vært samsvar så hadde det vært grunn til å mistenke at CO2 styrer 
temperaturen, men det kunne like gjerne være motsatt, at temperaturen styrer 
CO2 i atmosfæren. Nå er det ikke samsvar dvs. man kan droppe begge 
hypotesene.

Konklusjon: 

Det er feil å påstå at CO2 i atmosfæren styrer den globale temperaturen og 
gjennom det klimaendringer. Derfor er det også feil at menneskene kan styre 
temperaturen gjennom sine CO2utslipp!

Det er utrolig at en hel verden ser ut til å være hjernevasket mht. dette. Fakta 
om forskningen og etableringen av Klimapanelet forklarer hvorfor og hvordan 
det kunne skje. Men, det er som sagt utrolig!

Det må jeg eventuelt komme tilbake til.

*) RSS temperatur målinger: 
https://images.remss.com/msu/msu_time_series.html

**) NOAA CO2 målinger: https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

