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FRIKJENT FOR FUSK?
Hele klimaspøkelset er basert på det postulat at CO2 er en forurenser, noe
som ikke er sant, og at forårsaker global oppvarming. Dette er igjen basert på
noe som US senator Inhofe kaller for århundrets svindel, nemlig den HOCKEYKØLLE -grafen som Michael Mann laget til IPCC-rapporten i 2001.
Historien om hockeykølla er essensiell for å vurdere kvaliteten på IPCCs
vitenskap. Det var den som gjorde det mulig for politikerne å orkestrere det
massehysteri som nå rir oss som en mare. Hockey-kølla er det første beviset på
IPCC’s bevisste fordreining av vitenskapelige fakta, for å få svaret til å stemme
med det politiske budskapet.
IPCCs rapport 1995 viste en graf (den nederste) med varm middelalder og
en liten istid omkring 1700. Men det var varmere i middelalderen enn i 1995!
Vikingene dyrket korn på Grønland og seilte isfritt til Vinland. En ung forsker,
Michael Mann, kom da opp med en ny graf (den øverste), hvor den varme
middelalder og den lille istid var borte, og det siste 10-året av forrige århundre
ble unormalt varmt. Vips så var menneskeskapt oppvarming bevist.
Grafen fra 1995 for de siste 1000 års temperatur viste at det hadde vært
varmere i middelalderen enn vår tid! Dette måtte man gjøre noe med. Derfor
Michael A. Manns Hockey-kølle i 2001- rapporten, som viste 1990-årene som
de varmeste; et bestillingsverk, nådeløst avslørt som svindel av McIntyre og
McKitrick. (Jeg hitsetter begge grafene). A.W. Montford har nylig publisert en
bok ”The Hockey Stick Illusion” (Stacey International 2010) som på over 450
sider gir oss en nær sagt dag til dag fremstilling av hvordan Steve McIntyre og
Ross McKitrick har drevet Mann fra skanse til skanse, til Mann nå står
fullstendig avkledd, og hockeykølla hans er lagt død.
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Hockeykølla er verre enn fusk, den er et bedrag!
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