
Klimaskift. Ny film forklarer enkelt og smukt den danske forsker Henrik Svensmarks
banebrydende teori om, at Solen og den kosmiske stråling styrer vores klima – ikke CO2-udslippet.
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Solen er tæmmet vildskab, der udspyr lange stikflam-
mer, de såkaldte protuberanser, og voldsomme mag-
netstorme, de sorte pletter.

MÅSKE vil man om 10 år lidt stolt kunne sige: »Jeg var med til premieren på dén film, der viste, at dommedags-scenarierne var hysteri, og at FNs 
Klimapanel IPCC var galt afmarcheret.«

Vi véd ikke, hvem der har ret, men da der står meget på spil, er det en af de vigtigste diskussioner overhovedet. Derfor også de mange følelsesudbrud.
For hvis det viser sig, at IPCC overspillede sine kort fatalt, så har vi en af de største videnskabelige skandaler overhovedet. Og viser det sig, at IPCC 
havde ret, så har enhver forhaling af IPCCs anbefalinger om drastiske nedskæringer i CO2-udslippet været til stor skade for menneskeheden. Forudsat
at vi overhovedet vil kunne blive enige om at nedskære og faktisk også gøre det.

Den film, der er tale om, er Klimamysteriet af Lars Oxfeldt Mortensen. Den argumenterer – ret overbevisende – for den danske forsker Henrik 
Svensmarks teori om, at Solen bestemmer vores klima ved at regulere den kosmiske stråling på Jorden. At Solen har betydning for klimaet kan 
forekomme at være børnelærdom, men faktum er, at Solens påvirkning ikke er med i IPCCs beregninger. IPCC kunne således i 2001 konkludere: »At 
kosmisk stråling har betydning for skydækket henstår stadig ubevist.«

Det gør det ikke mere – hvis filmen står til troende. Samt bogen Klima og kosmos af Henrik Svensmark og Nigel Calder, der udkom sidste år og kan 
anbefales som uddybende læsning.

TEORIEN går i al enkelhed ud på, at den kosmiske stråling, som kommer fra eksploderende stjerner, såkaldte supernovaer, påvirker dannelsen af 
skyer: Jo kraftigere stråling fra rummet, jo flere små partikler, de såkaldte aerosoler eller kondensationskerner, dannes der i den nedre atmosfære, og 
da vanddamp skal have aerosoler for at fortætte sig til skyer, fremmer kraftig kosmisk stråling dannelsen af lave skyer. Som igen påvirker 
temperaturen, idet flere skyer på lang sigt sænker temperaturen, mens færre skyer hæver den.

Her er Solen den store medspiller, da Solens magnetfelt påvirker den kosmiske stråling på Jorden: jo kraftigere magnetfelt, jo færre kosmiske partikler
rammer atmosfæren, jo færre lave skyer dannes der, og jo varmere bliver der på Jorden.

I de seneste 100 år er Solens magnetfelts styrke blevet fordoblet, hvilket kan forklare den globale temperaturstigning. Omvendt var der under den 
såkaldt »lille istid« fra 1300-tallet til begyndelsen af 1800-tallet en høj kosmisk indstråling, fordi Solens magnetiske felt var svagere. Mængden af 
kosmisk stråling kan man måle på forskellig måde, og hvad man hidtil har fundet støtter Svensmarks teori. Lyder filmens påstand.

VI følger Svensmarks forskning fra den spæde begyndelse, da han blev vakt af sin chef, Eigil Friis-Christensen, som forskede i sammenhængen 
mellem antallet af solpletter og temperaturstigninger på den nordlige halvkugle. Der var et sammenfald – jo flere solpletter, jo højere temperatur – og 
Svensmark gik videre med en idé om, at den kosmiske stråling var bestemmende for skydannelsen. Data fra vejrsatellitter bekræftede teorien, og han 
og Eigil Friis-Christensen skrev en artikel i 1996, som viste sig at være svær at få trykt. Svensmark og Co. var for første gang stødt på den mærkelige 
uvilje, de skulle mærke mere til de kommende år blandt andet i form af manglende kroner til deres forskning. De var stødt på CO2-tilhængerne.

Da Svensmark 10 år senere havde foretaget en række laboratorie-eksperimenter, der forklarede mekanismen bag den forøgede skydannelse, var det 
lige så svært at få artiklen publiceret – denne gang tog det 16 måneder. Hans forskningsresultater var helt klart ikke populære. Ja, de var faktisk så 
upopulære, at formanden for FNs klimapanel, Bert Bolin, i 1996 kaldte dem for »ekstremt naive og uansvarlige«.

http://www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dll/personalia?ID=bobj


Så der ligger en god historie, ikke bare i Henrik Svensmarks forskning, men også i modtagelsen af den. Filmen beretter om begge ting uden at gøre 
for meget ud af modviljen. Vi ser dog et klip fra en seance, hvor Sir Basil John Mason, ekspert i skydannelse og tidligere direktør for the UK 
Meteorological Office, optræder nedladende og arrogant afvisende over for Svensmark, hvis laboratorie-eksperimenter han kalder »vanvittige«.

UNDERVEJS møder vi en række forskere, der på forskellig måde har fundet frem til forskningsresultater, som støtter Svensmark. Blandt andet den 
israelske astrofysiker Nir Shaviv, der har udvidet tidsspandet betragteligt med en teori, der forklarer Jordens varme- og kuldeperioder gennem de 
seneste 500 millioner år ud fra mængden af kosmisk stråling: når Jorden passerer gennem galaksens spiralarme, hvor de fleste eksploderende stjerner 
findes, stiger den kosmiske stråling så meget, at vi får voldsomme kuldeperioder. Så ekstreme, at kloden i perioder er helt tiliset – kaldet 
sneboldkloden. Når Jorden på ny sejler ud i det »fri« og væk fra de eksploderende supernovaer, falder strålingen, og klimaet bliver varmere. Dér er vi 
nu.

Nir Shavivs teori støttes af den prominente geolog Jan Veizer, der med data fra fossile havdyrskaller kom frem til, at Jordens svingende 
havtemperaturer ikke stemte med teorien om, at høj CO2-koncentration betød høj havtemperatur. Derimod stemte hans data med Shavivs teori. 
Således var der koldt på Jorden for cirka 250 millioner år siden, selv om koncentrationen af CO2 var ti gange højere end i dag. Netop i en periode, 
hvor den kosmiske stråling var særlig kraftig. Da de to skrev en artikel, som satte spørgsmålstegn ved CO2s betydning for klimaet, fik de ligesom 
Svensmark kærligheden at føle og blev nedsablet af andre forskere.

Filmen slutter med denne bombastiske påstand: »Vi har løst klimamysteriet – spørgsmålet er, hvornår klimafolkene finder ud af det.« Hvilket man 
efter at have set filmen – og læst bogen – må indrømme ikke er helt usandsynligt. Det behøver dog ikke betyde, at CO2-teorien bliver henvist til 
teoriernes losseplads, kun at effekten af CO2-udledningen er meget mindre, end IPCC påstår. Svensmarks teori forekommer at forklare det vekslende 
klima på Jorden meget bedre.

DE fremtidige skydannelses-eksperimenter på CERN, der løber af stablen de kommende år, vil enten yderligere bekræfte Svensmark og hans 
kollegers teori eller så tvivl om den. Med de foreløbige resultater fra den syv kubikmeter store luftkasse i kælderen i København, ser alt dog lyst ud 
for den danske forsker – som så yderligere må håbe på endnu en bekræftelse: at den globale temperatur nu falder.

Som han og medforfatteren Nigel Calder skriver i forordet til deres nye bog: »Vi nærer ingen illusioner om, at den ofte følelsesladede debat om 
årsagerne til klimaændringerne vil blive bilagt ved en nøgtern afvejning af bevismeterialet, men vi håber dog, at et nyt globalt temperaturfald – udløst 
af en nedgang i Solens aktivitet – vil gøre indtryk på deltagerne i klimadebatten.«

Der skal helt sikkert sådanne håndfaste beviser til, for som Svensmark udtalte i julinummeret af Discover Magazine om modstanden mod hans ideer, 
som den blandt andet udmøntede sig i IPCC-formandens udtalelse om, at hans forskning var »uansvarlig«:

»Jeg var lammet. Jeg husker, hvor chokeret jeg var over, at så mange mente, at det, jeg gjorde, var skrækkeligt. Jeg kunne ikke forstå det, for som 
fysiker er du oplært til, at når du finder noget, der ikke kan forklares, noget som ikke passer, så er det dét, der fanger din interesse. Hvis der er en 
mulighed for, at du har fundet en forklaring, så er det netop det, som alle mener, du skal forfølge. Her var præcis den modsatte reaktion. Det var, som 
om folk sagde til mig: ’Det her burde du ikke have gjort.’ Det var meget mærkeligt at opleve, og det har mere eller mindre været sådan lige siden.«

Filmen fører os smukke steder hen – fra Dødehavet og Møens Klint over en foruroligende levende sol ud til galaksens eksploderende stjerner. Alt 
mens Svensmark og Co. forklarer, hvor smukt deres teori passer med, hvad vi i forvejen véd om Jordens skift mellem svedekasse og kølehus.

Ifølge den skulle vi snarere forvente en ny kuldeperiode, så hvis Svensmarks sol-teori vinder, vil vi nok hurtigt opbygge nye rædselsscenarier. Ikke 
om hedeture, men om voksende is-bræer. Som vi ikke kan stoppe, for at styre Solen og supernovaer ligger ligesom uden for vores rækkevidde.

Klimamysteriet blev vist på TV2 i denne uge, og hvis man ikke nåede det, så er bogen Klima og kosmos i høj grad værd at læse. Og overbevises af.

»Klimamysteriet« (The Cloud Mystery). En film af Lars Oxfeldt Mortensen.

Henrik Svensmark & Nigel Calder: »Klima og kosmos. En ny teori om global opvarmning«. Oversat efter »The Chilling Stars« af Jan Teuber. Gads 
Forlag, 2007.


