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KOMMENTAR

Et godt planlagt og vel udført 
eksperiment har sin egen 

skønhed, fordi et klart spørgsmål 
udløser et klart svar. Allerbedst 
skal eksperimentet være så enkelt, 
at alle kan acceptere den kvalitati-
ve information i resultatet.

Siden Charles Hansen fra 
NASA i 1988[1] introducerede 
teorien om drivhuseffekten og 
kuldioxids evne til at tilbagehol-
de varmeudstrålingen fra jorden, 
har man diskuteret, hvor stor en 
del af atmosfærens CO2, der hid-
rører fra menneskelig afbrænding 
af fossile brændstoffer.

Den mellemstatslige komité 
(IPCC) under FN har udelukken-
de baseret deres anbefalinger på 
computermodeller, thi der har ikke 
været nogen eksperimentel mulig-
hed for at efterprøve James Han-
sens hypotese.

Det er der nu. Eksperimentet 
er gjort.

I næsten et år har menneske-
lig aktivitet været væsentligt re-
duceret over hele kloden. Store 
stater og samfund med fabrikker 
lukkede ned i foråret. Den globa-
le rejsebranche er gået konkurs. 
Flyvemaskinerne står parkeret i 
kø på landingsbanerne. Til gen-
gæld er der ikke så megen kø på 
motorvejen. Skoler, institutioner, 
teatre og koncertsale er helt eller 
delvis lukkede. Vi fik besked på 
at blive hjemme og arbejde der-
fra, hvis vi kunne. Det gjorde vi, 
og det gør vi stadig.

Vi har - med andre ord - gjort 
præcis, som Greta Thunberg har 
sagt.

Det er eksperimentet.
Hvis Greta Thunberg og IPCC 
har ret, skulle denne massive op-
bremsning i menneskelig udled-
ning af CO2 umiddelbart føre til 
et markant reduceret indhold af 
kuldioxid i atmosfæren.

Kuldioxid-indholdet varie-
rer med årstiden. Men for os er 
det kvalitative spørgsmål: Er 
CO2-indholdet i dag mindre 
end for et år siden?

Mauna Loa-observatoriet på 
Hawaii har foretaget atmosfære-
målinger siden 1958. Hver dag 
måles atmosfærens indhold af kul-
dioxid. Det kan følges på deres 
hjemmeside:

<https://www.esrl.noaa.gov/
gmd/ccgg/trends/>

 
Øverst på siden kan man se, at 

CO2 indholdet i november 2019 
var 410,25 ppm.

Gennemsnittet for novem-
ber 2020 var….(trommehvir-
vel)…………….412,89 ppm.

Så svaret er NEJ. CO2-indhol-
det er ikke faldet. Det er faktisk 
steget 2 ppm.

Et klart resultat af et klart eks-
periment. Game over!
Klimaet forandrer sig, javist. 
Men menneskelig udledning af 
CO2 bidrager ikke til det store 
regnskab.

Vi kan nu igen trække vejret 
frit og udånde CO2 uden dårlig 
samvittighed.

Og ligeledes beroliget kan Gre-
ta Thunberg gå tilbage til fysik-
timen.
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Den Grønne Omstilling kan aflyses
Eksperimentet er det vigtigste element i den naturvidenskabelige værktøjskasse. 
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