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Disse Marshak figurer kommer nå i forelesningen, og blir pensum for oss 
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Dette er en misinformasjon, for at vitenskap kan “save face”



Alfred Wegener 1912
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Wegener forsket på 
Grønlands innlandsis 

mange sommer
og døde der midt på vinter 1930, 

som 50-åring.



Ingen isbreer i Grønland, Canada, Skandinavia, Russland i perm tid!

Pangea i 
perm tid
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Fra 1850 til 1962 kunne ikke geologer 
forklare denne innlandsis.

Innlands-isbreer 
i perm tid

Wegener og andre forklarte 
perm innlandsis slik.
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Samme landdyr og landplanter 
levde på begge sider av
nåværende Atlanterhav

og Indiske hav. 

Perm tid.
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Perm tid

Andre klima-mysterier
kunne også forklares med

Pangea.

kull og rev indikerer tropisk forhold (ekvator)

salt og ørken sør for ekvaktor

salt og ørken nord for ekvaktor

isbreeavsetninger

ingen land her i nord, derfor ingen isbreeavsetninger
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kull og rev er tropisk

salt og ørken                                      nord for ekvaktor

salt og ørken                                      sør for ekvaktor

isbreer

isbreer

nåværende kontinenter har disse samme klimabeltene



Wegener formulerte det slik (oversatt fra tysk): 

“Kontinenter ser ut som biter av en opprevet avis: 
Ikke bare passer bitene sammen, men man kan også lese tekst 
fra en bit til en annen.”
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Sammenhengende bergarter
finnes på to sider av Atlanterhavet
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“Pangea”

Pangea betyr “all jord”
“Pan” betyr hele verden (som i corona “pandemi”)



 11

Wegeners continental drift var i stor grad riktig, 
og i 1965 ble det bekreftet med paleomagnetisme, 

og ble til plate-tektonikk. 

Men kontinentaldrift hadde blitt latterliggjort 
av geologer fra 1912 til 1962.
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Resten av denne forelesning 
er Krills historieforskning, 

og er IKKE pensum.

Når jeg leste om denne historien i lærebøker, 
tvilte jeg på de vanlige forklaringer.

Jeg mente at denne fornektelsen var en skandale.  

Ved skandaler er det ofte en “cover-up.” 
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Jeg skrev en pdf bok i 2011 som ble fanget opp 
av den russisk pirat bokbibliotek https://1lib.sk

Jeg fant betydelig “cover-up.” 

IKKE PENSUM

https://1lib.sk


Du kan laste boken ned her:

krilldrift.com
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Bedre utgave av boken 2014.

Avtalt publisering hos et
anerkjent vitenskapelig forlag.

Men jeg brøtt avtalen, 
for å gjør boken gratis. 

Jeg var redd for 
“catch and kill”

(at forlaget ville beholde
copyright 

og ikke gjør boken 
tilgjengelig)

IKKE 
PENSUM

https://www.researchgate.net/publication/344675348_Not_getting_the_drift_A_hard_look_at_the_early_history_of_plate-tectonic_ideas
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tidlig modell fullstendig glemt og ukjent. IKKE 
PENSUM



Her er skandalen og cover-up: 
En av verdens ledende geologer, Yale professor Charles Schuchert 

ledet kampanjen mot Alfred Wegener. 
Selv om Schuchert forsto at Wegener og kontinental drift var i stor grad riktig. 

 16 IKKE PENSUM
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Schuchert var verdens fremste lærebokforfatter i geologi og fossiler, 
og Wegeners model ville ødelegge hans kjære modeller. 

1915
1.utgave

1915
1.utgave

siste
utgave siste

utgave

IKKE PENSUM
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Schuchert 1915
1.utgave

Wegener 1915
1.utgave

IKKE PENSUM



Den gamle teorien: “landbruer” over Atlanterhavet.
(på den måten kunne dyr og planter migrere til flere kontinenter.)

Ble presentert i lærebøkene.
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landbru

landbru landbru

lan
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landbru

landbru

IKKE PENSUM
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Disse paleo-geografiske navn var 
Schucherts ‘hjertebarn’

IKKE PENSUM
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Allerede i 1927 forsto geolog Arthur Holmes 
konveksjonsmekanismen for å drive kontinentaldrift.

Schuchert var redaktor av American Joural of Science, 
verdens ledende geologisk tidsskrift.

Han refuserte Holmes manuskript i 1927.

IKKE PENSUM
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Det ble også påvist i 1958 at 
kontinentene passet perfekt, 

og at det var jordskjelv 
ved alle midt-havs ryggene.

IKKE PENSUM
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Endelig i ca. 1965 kom revolusjonen i geologi.
Ble kalt “Plate Tectonics”

(for å unngå å bruke navnet “Continental Drift)

Nå kunne man forstå: 
Paleoklima (innlandsis og ørken i perm tid)
Dannelse av fjellkjeder (begge sider av Atlanterhavet)
Årsaken til vulkaner og jordskjelv 
Årsaken til midthavsryggene 
Paleogeografi av fossiler

(og mye mer som ikke var forkart før.)

IKKE PENSUM
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(Geologisk  symposium poster i 2011)

IKKE PENSUM

https://www.researchgate.net/publication/258465508_Is_There_Really_A_North_American_Plate
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Første platetektonisk kart (i 1968) viste “American Plate” som inkluderer
både Nord og Sør America.

IKKE PENSUM



 26 IKKE PENSUM



 27 IKKE PENSUM



 28 IKKE PENSUM



 29 IKKE PENSUM



 30 IKKE PENSUM



 31 IKKE PENSUM



 32 IKKE PENSUM



 33 IKKE PENSUM
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skjulte Atlanterhav

IKKE PENSUM
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skjulte kontinentmarginer
IKKE PENSUM



 36skjulte Midt-Atlantisk rygg IKKE PENSUM



 37

(Dette var et spørsmål som jeg stilte i 2011 og er alltid opptatt av.)

IKKE PENSUM
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at Homo sapiens evolverte fra aper som levde på savannen

IKKE PENSUM



 39 IKKE PENSUM
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Jeg mener at menneske evolusjon
i øst Afrika er basert på

geologiske misforståelser

IKKE PENSUM
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du kan lese om dette på:

AquaticApe.net

Jeg ønsker å vise at mennesker utviklet seg fra sjimpanser 
som ble isolert på øya Bioko i vest Afrika. 

IKKE PENSUM

http://AquaticApe.net

