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Klimamyten Johannes Krüger Hent PDF De dystre forudsigelser om en forestående klimakatastrofe dyrkes i
dag som en religion. Med FN’s klimapanel som det øverste præsteskab og CO2-kvoter som moderne aflad.

Men hvad nu hvis der ikke er nogen videnskabeligt bevislig sammenhæng mellem drivhusgasser,
temperaturstigninger, vildt vejr og smeltende gletsjere? Hvad nu hvis klimaet forandrer sig, ligesom det altid

har gjort – uanset hvad mennesker gør?

I en øjenåbnende og foruroligende bog om alarmismens vildfarelser og klimaets sande tilstand tager professor
emeritus Johannes Krüger bladet fra munden. Han kortlægger de mange fejlagtige antagelser om klimaet, som
for tiden har drevet verdenssamfundet ud i en nytteløs kampagne mod global opvarmning. Og han viser, at

drivkraften bag nutidens små klimaforandringer er naturlige klimasvingninger på den store skala, og at CO2’s
betydning er overvurderet.

Johannes Krüger forklarer blandt meget andet, hvordan verdenshavene vil fortsætte med at stige i de
kommende århundreder og årtusinder, uantastet af klimakorrekt levevis. At polerne ikke smelter med

alarmerende hast. At de tropiske orkaner og storme ikke er blevet flere, men færre end for årtier siden. Og at
tørker og mudderskred i den tredje verden ikke er konsekvensen af CO2-udslip, men af en

befolkningseksplosion, der kræver mad og forandrer hele landskaber.

 

De dystre forudsigelser om en forestående klimakatastrofe dyrkes i
dag som en religion. Med FN’s klimapanel som det øverste

præsteskab og CO2-kvoter som moderne aflad.

Men hvad nu hvis der ikke er nogen videnskabeligt bevislig
sammenhæng mellem drivhusgasser, temperaturstigninger, vildt vejr
og smeltende gletsjere? Hvad nu hvis klimaet forandrer sig, ligesom

det altid har gjort – uanset hvad mennesker gør?

I en øjenåbnende og foruroligende bog om alarmismens vildfarelser
og klimaets sande tilstand tager professor emeritus Johannes Krüger
bladet fra munden. Han kortlægger de mange fejlagtige antagelser
om klimaet, som for tiden har drevet verdenssamfundet ud i en
nytteløs kampagne mod global opvarmning. Og han viser, at
drivkraften bag nutidens små klimaforandringer er naturlige
klimasvingninger på den store skala, og at CO2’s betydning er

overvurderet.

Johannes Krüger forklarer blandt meget andet, hvordan
verdenshavene vil fortsætte med at stige i de kommende århundreder
og årtusinder, uantastet af klimakorrekt levevis. At polerne ikke

smelter med alarmerende hast. At de tropiske orkaner og storme ikke
er blevet flere, men færre end for årtier siden. Og at tørker og
mudderskred i den tredje verden ikke er konsekvensen af CO2-



udslip, men af en befolkningseksplosion, der kræver mad og
forandrer hele landskaber.
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