
  

Klimatkatastrofen 
som inte finns

• Klimatet ändras alltid och har alltid ändrats 
beroende på jordens bana kring solen. 

• Naturligtvis kan människan inte påverkar 
det.

• Vem som helst som kan se ut genom 
fönstret kan se klimatförändringar t.ex. 
mellan sommar och vinter.



  

Vad är klimat

• Jordens klimat är varje förändring av förhållanden på 
jorden som dess rotation runt solen och sin egen axel 
skapar. Så skapar t.ex. banan runt solen och lutningen 
av jordens rotationsaxel vinter och sommar. Klimatet 
ändras ständigt, varje sekund, beroende på ändrat läge 
på banan runt solen. Dessa ändringar kallas väder. Att 
tala om climate change, klimatförändring, är därför en 
självklarhet, en nullitet.

• Klimatet kan därför inte mätas utan bara en enskild 
ändring i sig just för ett specifikt ögonblick i banan, ett 
väder kan mätas. 



  

Människan kan inte ändra banan 
runt solen.
Självklart kan ingen mänsklig verksamhet ändra 

jordens bana runt solen och därmed är det 
också självklart att mänsklig verksamhet inte kan 
ändra klimatet.

Däremot ändrar mänsklig verksamhet ständigt 
förhållanden på jorden genom avskogning, 
torrläggning, utfiskning av haven, som stör de 
ändringar som jordens bana runt solen har 
skapa o.s.v. vilket t.ex. medfört s.k. kulturöknar 
runt Medelhavet med en ändrad vädertyp.



  

Vem och varför uppfanns katastrofen?

Den s.k. Romklubben, som bildats 1962 av de 
rikaste familjerna under Rockefellers ledning för 
att lura in jorden folk i The New Order, hittade på 
att livets gas CO2 kan värma jordens atmosfär 
till en klimatkatastrof, viket inte har vetenskapligt 
bevisats trots att FN,IPCC med stöd av 
datagissningar försöker påverka världens 
politiker att tro det. 

 Jacob Nordangård om Rockefeller och skapandet 
av FN, EU och klimatskrämseln.

https://www.youtube.com/watch?v=k8rBL4gv7c0 



  

0,3% stöder IPCC:s hot, inte 97%

FN,IPCC; påstår att deras bevis för katastrofen 
har stöd av 97% av forskarna. En riggad enkät 
gav stödet. Av 11.944 uppsatser utan 
hänvisning till utförd forskning höll 97% med om 
att mänsklig verksamhet kan värma jorden 
atmosfär till en katastrof. Men bara 41 eller 
0,3% av uppsatser hävdar uttalat att människan 
orsakat en uppvärmning sedan 1950.

 



  

IPCC bluffen

IPCC bedriver ingen forskning. De gissar bara framtidens 
klimat med datamodeller. Det verkligt skadliga med 
IPCC:s gissningar är den s.k. slutsatsen i form av 
rekommendationer för politiker som enbart schackras 
fram av politiker från alla medlemsstater där de flesta är 
diktaturer och skurkstater som naturligtvis inte vet 
tillräckligt mycket om klimat för att bry sig om det utan 
som bara är intresserade av att få så mycket pengar 
som möjligt av de miljardfonder för klimatet som de rika 
länderna tvingats betala. Sådan gissning ligger till grund 
för Sveriges miljöpolitik att omforma hela staten till 
medeltida förhållanden.



  

Tusentals vetenskapsmän och kvinnor runt 
Jorden har motbevisat  IPCC:s påstående :

Professor Gösta Pettersson
FALSKT ALARM – i tryck förf. Gösta Pettersson | KLIMATSANS
Lennart Bengtsson
 2019 med boken Vad händer med klimatet?
https://www.youtube.com/watch?v=_btWuKdvCps
Energiexpert Elsa Widding on climate and energy politics.
https://www.youtube.com/watch?v=ysJIEaE1-Xc
https://www.youtube.com/watch?v=-DAj-vCCyww
Klimatkarusellen- vilka frågor kan besvaras.
Havsforskare Nils Axel Mörner om klimatet - hur är det egentligen?
https://www.youtube.com/watch?v=YpGZdtfngsk 
Professor Peter Stilbs om det överdrivna klimathotet..(English 

Subtitles)
Peter Stilbs - Kan vi lita på vetenskapsprogrammen?
https://www.youtube.com/watch?v=53Jm26PV-Kc



  

Professor Ole Humlum har uppdaterat 
en hel serie av sina grafer

http://www.climate4you.com/Text/Climate4y
ou_August_2021.pdf

• Nedanstående finns på sidan 45 på 
hemsidan climate4you. Där finns en av 
världens mest kompletta, överskådliga och 
trovärdiga samling av klimatdata, som 
presenteras grafiskt för att vara lätt 
förståeliga.

http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_August_2021.pdf
http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_August_2021.pdf
http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_August_2021.pdf


  

 
Slutsatsen är: 
Att atmosfären blir kallare trots att andelen CO2 
ökar.
.



  

Havshöjning 0-2 mm på 1900-talet



  

Journalisten Tege Tornvall har i sin bok ”Tänk 
om det blir kallare” lättläst sammanställt fakta om 
solens makt över klimatet. Utan mänsklig påverkan 
ändras klimatet av:
• Stora vulkanutbrott kyler klimatet
• Undervattensvulkaner värmer haven
• Växlande havsströmmar påverkar klimatet.
• La Nina och La Nino i Stilla havet
• Först genom satellitmätningar 1979 kunde verkliga mätningar av luft- och 

havstemperatur genomföras
• Havshöjningen är troligen 0,2 mm per år
• Trolig uppvärmning under 1900-talet på 0,2 grader C. 
• Ingen uppvärmning av atmosfären har uppmätts på 25 år.
• Varmare klimat och mera CO2 gynnar växtlighet och skördar
• Nära 2 miljarder människor har genom höjning av CO2 till 400 ppm lyfts ur 

nöd och svält. Maximal gynsamt för växtligheten vid 800 ppm.
• Nu är solen åter minimalt aktiv vilket tidigare alltid lett till kallare klimat.
• Kyligare klimat förkortar odlingsperioden, minskar odlingsytan, 
• I de länder som redan nu inte kan försörja sin befolkning, främst muslimska 

länders snabbt växande befolkning utan bidrag, hotar hungersnöd och 
politiskt kaos.



  

Att fånga in CO2 ur atmosfären är 
ren sabotage och ett allvarligt hot 
mot hela livet på Jorden inklusive 
människan.

Gränsen för allt levande på jorden är 
200ppm CO2. Nu är vi farligt nära 
utrotning med 400 ppm. Idealet för allt 
levande är över 800 ppm har 
forskning visat. 



  

Att minska mängden 
CO2 i atmosfären är en 
kriminal handling som 
bör beivras med 
fängelsedom.



  

Att hota befolkningen till liv och lem 
genom att tvinga på befolkningen 
en förändring av hela samhället till 
medeltida förhållanden på grund 
av okunnighet om klimatet, är en 
ännu större kriminell handling 
som måste beivras med alla 
medel.
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