Klimarealistene
Kortnytt nr 27/2013
Jan-Erik Solheim

3.8.2013

Professor Murry Salby er avskjediget
Den 24 april 2013 hadde Klimarealistene et åpent møte med Murry L. Salby som var professor i
Klimavitenskap ved Mackquarie University, Sydney, Australia.
Møtet i Oslo var en del av en internasjonal turne med foredrag flere steder i Europa før et større
vitenskapelig møte i Paris.
På disse møtene presenterte han forskning som viste:
-Nåværende økninger av atmosfærisk CO2 og metan er ikke spesielt
høye eller alarmerende
-De samme naturlover virker for atmosfærisk CO2 og metan i dag
som i tidligere tider
-Det er temperaturen som i hovedsak bestemmer hvor mye
atmosfærisk CO2 endrer seg. (Se Kortnytt nr 14 og 17)
Hvordan Salby kom fram til dette er beskrevet i hans lærebok
”Physics of the Atmosphere and Climate”, Cambridge University
Press (2012). Resultatene er ennå ikke publisert.
Da Salby var i Oslo ble han spurt om hvordan hans reisevirksomhet ble finansiert. Han svarte at
det var med midler fra hans eget universitet pluss egne midler. Han fortalte ikke at hans universitet
allerede i februar hadde stoppet hans lønnsutbetalinger og nektet ham adgang til sitt eget kontor og
forskningsmateriale, inklusive utstyr og materiale fra tidligere forskning i USA. Hans PhD student
(fra Russland) fikk forbud mot å snakke med ham. Da han kom til flyplassen i Paris for å returnere
til Australia, hadde universitetet kansellert hans billett. Han måtte av egne midler dekke
overnatting og reise tilbake til Australia. I mai ble han formelt avskjediget fra Macquarie
Universitetet.
Dette er et eksempel på hvor vanskelig det kan bli for en forsker som kommer fram til resultat som
ikke er ”politisk korrekt”. Universitetet hevder at avskjedigelsen skyldes pliktforsømmelse. De
hadde først degradert ham fra professor til assistent, og da han ikke møtte opp for å rette oppgaver
slik som assistenter må gjøre, kunne de avskjedige ham på grunn av pliktforsømmelse.
Mer om Murry Salby´s problemer kan du lese her:
http://joannenova.com.au/2013/07/macquarie-university-sabotages-exiles-blackbans-strands-andabandons-murry-salby/
En svensk klimaforsker, Professor Pehr Björnbom, Institutt for kjemi og teknologi, KTH,
Stocholm, har på bakgrunn av Salbys forelesninger rekonstruert hans teori om at CO2-økninngen
er temperaturdrevet (skrevet på svensk):
http://www.theclimatescam.se/wp-content/uploads/2013/06/Rekonstruktion-av-Murry-Salbysteori.pdf

