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»Blind respekt over for autoriteter er sandhedens største fjende«. Albert Einstein

KLIMAMYTER 
Af Ulrich Jochimsen

Det var den tyske atomindustri, der som argument mod anti-
atomkraft-bevægelsen i anden halvdel af halvfjerdserne opfandt 
CO2–eventyret. I 1976/77 var det forbundskansler Helmut Sch-
midt, der tog det emne op, at CO2 skulle være en klimaskadelig 
drivgas. Det var Der Spiegel 33/1986 (11.08.1966) der på titelbladet 
præsenterede Kölner Dom stående under vand. »Verdensklima-
et er ved at bryde sammen.« De forenede nationers konference 
vedrørende miljø og udvikling, fra 3. til 14. juni 1992 i Rio de Ja-
neiro, tematiserede ligeledes CO2s skadevirkninger.

I midten af 1990erne planlagde jeg sammen med Ludwig Els-
beth en konference, som skulle tydeliggøre, at CO2 er det pri-
mære initiativ for at kunne redde klimaet. I året 2004 var jeg 
sammen med Preben Maegaard en uges tid i Nordspanien til en 
engelsk-spansk klimakonference. Der oplevede jeg englænder-
ne, der vedvarende talte om klimaforandringer på grund af CO2. 
For 22 år siden offentliggjorde Angela Merkel, dengang miljømi-
nister, en bog med titlen »Der Preis des Überlebens (Omkostnin-
gerne for at overleve): Tanker og samtaler om fremtidige opga-
ver til miljøpolitik.« Dengang argumenterede Merkel, ligesom 
Greta Thunberg gør i dag.

I dag – efter CO2-klimakonferencen i Paris – tager atomindu-
strien igen dette argument op på verdensplan.

Den forkerte hest
Mens klimaskaderne konstant vokser med miljøødelæggelser-
ne, satser regeringerne og institutionerne med deres aktivite-
ter på den forkerte hest. Derved spildes en masse værdifuld tid. 
Og hvad der er endnu værre: Store kapitalressourcer flyder i de 
forkerte kanaler. Med betydeligt færre midler ville man kunne 
tage en hurtig og gennemgribende indflydelse på klimaet ved at 
regenerere de lokale vand- og vandfordampningskredsløb sam-
men med den rigtige vegetation. Ikke de store koncerner, men 
landbruget og naturen ville profitere deraf. Klimaet kan ikke 
styres i globale dimensioner.

Den eksisterende klimamodel tager ikke højde for de enor-
me energimængder, der befinder sig inden for de mangfoldige 
kredsløbsprocesser på kloden; kredsløbsprocesser, der sættes i 
gang og holdes i gang af solindstrålingen. Et af disse kredsløb 
består i fordampningen af vand til vanddamp via vegetationen, 
opløftningen af vanddampen i højere luftlag, skydannelse, kon-
densation, regn tilbage til vegetationen. Væsentlig for klimaet 
er afkølingseffekten af dette kredsløb gennem fordampningen. 
Bliver disse kredsløb i stort omfang ødelagt af mangfoldige ind-
greb af menneskene - såsom ændring og ødelæggelse af vegeta-
tion - opvarmes atmosfæren helt frem op livsfarlige temperatu-
rer: Vegetationen dør, jævnfør sommerens rekordtemperaturer 
og tørke i Brandenburg. Hvor vegetationen er intakt, fungerer 
den væsentlige del af kredsløbsprocessen lokalt. Klimabeskyttel-
se, der reparerer disse kredsløb, påvirker det lokale klima.

Prof. dr. Ripl: CO2 i sig selv er ikke den rigtige ansats
https://www.youtube.comwatch?v=mkENDJ0gfjo&feature=emb_
logo

Forøgelsen af sådanne begrænsede, lokale kredsløb åbner for 
den mulighed at kunne tage indflydelse på klimaet i større di-
mensioner. Rigtigheden af disse tiltag blev allerede bekræftet 
ved positive klimaforandringer i begrænsede regioner. https://
ulrich-jochimsen.de/?CO2Politik

Landbruget indtager nøglerollen
Det må sikres, at landbruget bliver befriet fra centralistiske og 
planøkonomiske rammebetingelser. Landbruget med deres nøg-
lestilling bør ved passende transferydelser sættes i stand til kon-
kret at kunne gennemføre de opgaver, der er nødvendige for op-
retholdelsen af samfundets livsgrundlag. Med genetableringen 
af de lokale vandkredsløb og vedligeholdelse af vegetationen og 
den positive klimaudvikling som et resultat kan der opnås et bæ-
redygtigt landbrugsudbytte og en genvinding af jorden. Det er 
de lokaliserede cyklusser, der kan optimere lokale økonomiske 
processer. Solenergi udfører det arbejde, der er nødvendigt for 
at opretholde cirkulationsdynamikken i systemerne. Efter land-
bruget skal skovbruget, vand- og spildevandsforvaltningen samt 
energi- og affaldshåndtering integreres i disse lokale cyklusser, 
så økonomisk magt kan udvikles gennem lokal feedback. Det 
langsigtede mål er inkludering af alle daglige fornødenheder og 
lokale pengekredsløb i lokale kredsløb. En sådan proces vil også 
give mulighed for ny social sikkerhed for borgerne.

Integrering af cyklusser og oprettelse af regionale værdikæ-
der skal støttes og ledsages af passende uddannelseskurser. Om-
strukturering støttes, hvis der er økonomiske fordele fra starten 
på kort eller mellemlang sigt. Klimaet og sund jord er således 
forbundet med økonomiske fordele. Der skal oprettes lokale ko-
operativer for at samarbejde med banker og politik.

Erfaringer fra Antikkens tid
Selv Platon (427-347 før vor tidsregning) indså det:

»Hvad der er tilbage af det engang rige land, er som en syg 

mands skelet. Tidligere blev mange bakker brugt til landbrug. 
Markerne var fulde af frugtbar jord, nu er de steppeland. Bak-
kerne var engang dækket med skove og producerede rigeligt 
med mad, nu er der kun foder til bierne. En gang blev jorden 
frugtbar gennem den årlige regn, som ikke gik tabt, som nu 
hvor den strømmer frit ud i havet. Jorden havde en dyb grund 
og opsamlede vandet og beholdt det i den lerede jord. Vandet, 
der siver ned i bakkerne, rummer overalt kilder og vandløb. Nu 
er de forladte helligdomme blevet til skampletter, der hvor før-
hen kilderne sprudlede, ses nu landets trøstesløse tilstand.«

Platons anklage henviser til hvedemonokulturen, der udtøm-
te sit lands jord. Den udløste en serie af undergang og flyttede 
civilisationscentre tusind år senere fra Rom og Tyrkiet til Vest-
europa. Her var jorden intakt, men klimaet meget mindre gun-
stigt. Omkring 500 efter vor tidsregning og i årtusindet til 1500, 
var England hærget af stor hungersnød omkring hvert tiende 
år; Frankrig led af hungersnød på samme tid. Dette ændrede sig 
pludselig med kolonisering og import af nye fødevarer til Euro-
pa.

Data om CO2-drivhuseffekten:
1.) Drivhuseffekt: vanddamp 95%

Samlet CO2 4%
Menneskeskab 0,1%
Andre gasser. 0,9%
Kilde: Dr. med. Joseph D'Aleo, amerikansk meteorolog
Andel af vanddamp 24 gange større end CO2.
Andel vanddamp 950 gange større end andelen af menneske-

skabt vanddamp.
Indflydelsen af menneskeskabt CO2 er lig med nul
2.) Hannibal krydsede Alperne med elefanter i 218 før vor 

tidsregning.
Flere og flere geologer anerkender, at der er akut behov for 

deres viden i klimadiskussionen. Et godt eksempel er geologen 
Christian Schlüchter (Bern), der den 6. juni 2014 i et interview 
med Bernhard Ott i dagbladet »Der Bund«, lige satte fakta om 
gletsjersmeltning i Alperne i perspektiv.

»Trælinjen var meget højere (ved Kristi fødsel) end den er i 
dag. Der var næsten ingen gletsjere. De er ikke nævnt i nogen 
af de detaljerede romerske rejseskildringer. Indtil 1990erne var 
gletsjerforskningen begrænset til datering af gletsjere og moræ-
ner. Det blev glemt, hvad der skete mellem de forskellige frem-
stød. Man kendte kun 50 procent af gletsjernes historie.

Og pludselig kom jeg på dette træ, kun få meter foran gletsje-
ren. Det var spaltet, som om nogen havde arbejdet på det med 
en stump økse. Det var øjeblikkeligt klart for mig: Dette er et 
dokument, der aldrig er blevet fundet og analyseret før. Træet 
skulle være ældre end den lille istid (1400 til 1850). Jeg lod den 

straks datere i laboratoriet. Det var over 4000 år gammel.
Hvor Unteraar-gletscheren i dag befinder sig, var der engang 

et grønt landskab med en bred, naturlig flod. Vi fandt også man-
ge over 2000 år gamle tørvestykker.« På det tidspunkt var der 
ikke meget menneskeskabt CO2.

3.) På dinosaurernes tid var der en 6000 gange højere CO2-
koncentration i luften end i dag. Det betød som bekendt en fro-
dig vegetation og dyreliv. Naturen har brug for CO2.
Kilde: Prof. Crayton J. App US-geolog
1.) https://www.zoutube.com/watch?Time 
continue=2&v=mkENDJ0gfjo
In: https://www.youtube.com/
watch?v=mkENDJ0gfjo&feature=emb_logo
2.) https://ulrich- jochimsen.de?CO2Politik
In: https://ulrich-jochimsen.de/?CO2Politik

Klimakonferencernes
fejltagelser

Ulrich Jochimsen er uddannet elektroingeniør, opfinder, miljøak-
tivist og meget mere. Han bor i Flensborg.

»Hvor Unteraar-gletsjeren i dag befinder sig, var der engang et grønt landskab med en bred, naturlig flod.« Geologen Christian 
Schlüchter (Bern) i et interview  i  »Der Bund« den 6. juni 2014. Fotoet af gletsjeren er taget den 15. august 2006. Foto: Cooper.ch, 
Wikimedia Commons


