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Gør noget - sammen 

Danmarks Radio satte fokus på klimaet i uge 18. Den dansk-amerikanske 
klimaaktivist Jennie Kaae Ferraras går rundt på Østerbro i København og kan 

ikke lade være med at forestille sig, at folk sejler fra hus til hus på grund af 
havstigningen. Hendes klimadepression fører til, at hun gemmer dåsemad og 

masser af ris i de øverste køkkenskabe for at hun og hendes familie kan 
overleve. Hun foreslår sin mand, der ikke er grebet af klimaangst, at de skal 

flytte på landet – på et højt sted – og der dyrke deres egne føde. 

Jennie Ferraras´ forslag til at bekæmpe klimaændringerne er således en 
familiemæssig reaktion. Men kan man imødegå klimaændringerne gennem 

individuelle handlinger? Det er selvsagt anbefalelsesværdigt at købe 
bæredygtigt ind. Men klimaændringerne klarer du ikke alene. Det er 

nødvendigt at stå skulder ved skulder og kræve radikale ændringer. At kræve 
konkrete politiske handlinger, der fører til ressourceminimering, herunder ikke 

mindst slut for brugen af fossile energikilder.  

 

Hans Pedersen, redaktør 
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Min drøm om elektriske højhastighedstog – eller kunsten at rejse 

miljørigtigt 
Af Claus Christensen 

En rejse med et kinesisk højhastighedstog satte tankerne i gang: Kan vi erstatte forurenende fly med 

hurtigtkørende eltog? 

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det”, sang Oswald Helmuth i en gammel revyvise. Strofen 

passer fint på situationen i det elektriske højhastighedstog mellem de kinesiske storbyer X´ian og Shanghai. 

Et kig ud af vinduet giver på ingen måde fornemmelsen af togets rasende fart på hele 310 kilometer i 

timen. Til gengæld holder et stort display hele tiden passagererne orienteret om den aktuelle hastighed: 

Når man har investeret 50 milliarder dollars i supermoderne højhastighedstog, må man vel også prale lidt 

med hastigheden, synes kineserne at tænke. De næsten snorlige skinnestrækninger holder toget i 

forbløffende ro under hele turen, så ingen kaffeskvæt ud over weekendudgaven af Information, som jeg 

har valgt at fordybe mig i på turen. 

Det tager kun 1 time og et kvarter at flyve fra X´ian til Shanghai, havde vores rejseveninde med 

overbevisning i stemmen forklaret os. Fint nok, men når samvittigheden i forvejen er tynget af flyrejsen fra 

København til Beijing, så kunne vi måske se på en mere klimavenlig løsning? Og var der ikke noget med 

kinesiske højhastighedstog? Jo, den er god nok. De 1300 kilometer – eller den samme afstand som mellem 

Aarhus og Wien kan med tog tilbagelægges – og hold nu godt fast – på lige godt 4 timer! Den oplysning 

måtte jeg lige summe med mig selv over: Så vil man kunne klare Aarhus-Paris på 3 en halv time eller 

Aarhus-Rom på godt 6 timer, funderede jeg. Det er jo genialt; så kunne vi jo langtidsparkere tusindvis af fly i 

Europa. Og vi kan forsyne togene med vores grønne vindmøllestrøm. Det vil selvfølgelig kræve, at vi får 

forbundet de europæiske storbyer med hinanden, og måske kommer verdens mindste storby, Aarhus, ikke i 

første række. Men alligevel, hvilke perspektiver. 

De 1300 kilometer – eller den samme afstand som mellem Aarhus og Wien kan med tog tilbagelægges – og 

hold nu godt fast – på lige godt 4 timer! 

Jeg har besluttet mig for ikke at nævne de tre famøse tegn, IC4, ligesom jeg for skam skyld heller ikke vil 

nævne de Danske Statsbaner, men konstaterede fra mit komfortable sæde, at toget med det futuristiske og 

aerodynamiske udseende løb fuldkommen planmæssigt afsted kl. 14:05. Lige inden havde omtrent 20 

kinesere i lyntempo vasket samtlige togets vogne, hvilket virkede en smule absurd, da jeg sjældent har set 

et så blankt skinnende tog som dét, der ankom til banegården. Men renlighed i det offentlige rum er en dyd 

hos kineserne; gader og fortove i såvel Beijing som Shanghai er nærmest kemisk renset for papir, 

cigaretskodder og andre af de efterladenskaber, vi normalt ser i storbyer. Og så holder det høje miljøniveau 

jo også mennesker beskæftigede. Vi er jo trods alt i landet med 1,4 milliarder mennesker. 

Som en anden Johannes V. Jensen, forfatteren, der i starten af det 20. århundrede skrev begejstret om den 

tids teknologiske fremskridt med dampmaskiner og benzindrevne køretøjer, sad jeg og funderede over 

vores tids udvikling: Væk fra de osende motorer, som Jensen forståeligt nok tilbedte, og til vores tidsalder, 

hvor mere og mere energi bliver produceret på en miljømæssig forsvarlig måde. Og jeg er helt klar over, at 

det hele ikke er lutter optimisme. Det halter gevaldigt, det ved vi, især med transporten. Biler, busser, 

lastbiler, skibe og fly. Der skal stadig pumpes enorme mængder olie op for at vi kan komme rundt – til 

lands, til vands og i luften. Vi står stadig over en udfordring med at få elektrificeret så meget som muligt på 

transportområdet, men den store ”Energiewende”, som tyskerne kalder den grønne omstilling, er efter alt 

dømme uafvendelig. Det er svært – eller i hvert fald ikke til at holde ud – at tro på andet. 
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Tog og ikke fly – blev det altså. Hør nu her, forklarede jeg opløftet, mens toget nærmede sig Shanghai og nu 

havde sat hastigheden ned til beskedne 180 kilometer i timen: Alene den tid, det tager at komme med 

toget ud til lufthavnen, og så skal man tjekke ind, så igennem security og siden ventetiden ved gaten. Det 

kan simpelthen ikke betale sig. Og så er toget endda 40% billigere end flyvemaskinen. Der blev nikket 

bekræftende af mine medrejsende. Og er oplevelsen da ikke mere fascinerende, når man ser landskab og 

byer passere forbi – og ikke kun et gråt skydække? Bestemt! Når man så oven i købet sidder komfortabelt, 

bliver betjent af et serviceminded og smilende togpersonale, og læg dertil, at man kan købe mad og drikke i 

toget (igen, ikke et ord om den danske togdrift), ja, så er det lige pludselig ikke så svært at vælge. 

Næste stop Shanghai. 

Claus Christensen er redaktør af RÅSTOF. 
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Trump-effekten på klimaet 
Af Hans Pedersen 

USA’s udslip af CO2 vil øges med en halv milliard tons CO2, hvis Obamas klimabestræbelser rulles tilbage. 

Så er Trumps hold af klimabenægtere ved at være på plads. Rex Tillerson som udenrigsminister, Scott Pruitt 

som leder af miljøadministrationen og nu sidst Daniel Simmons som chef for, hvad der i Danmark ville svare 

til energistyrelsen. 

Samtidig udkom en beregning af, hvad de allerede foreslåede tilbagerulninger af Obamas CO2-reduktioner 

vil føre til af øgede udslip af CO2 fra USA’s industri og befolkning. 

Det er den Washington-baseret klimagruppe, Climate Advisors, der har udarbejdet analysen, hvis resultat 

er, at Trumps foreslåede beskæringer i klimaindsatsen vil føre til en halv milliard ton ekstra udslip af CO2 til 

atmosfæren. Det betyder, at Trump-effekten vil føre til, at udslippet af drivhusgasser vil flade ud eller 

ligefrem stige i år 2020. 

Drivhuset 

Normalt taler man om udslippet af CO2. Men rettelig burde man tale om CO2-ækvivalenter, fordi det er en 

række forskellige drivhusgasser, som omregnes til CO2. Metan er en langt mere potent drivhusgas end CO2, 

ca. 21 gange stærkere. En anden drivhusgas er lattergas. Og der er flere endnu. 

Når koncentrationen af drivhusgasser stiger, stiger temperaturen på jordkloden. 

Mauna Loa 

På Hawaii ligger vulkanen Mauna Loa. Her har der siden 1958 være en meteorologisk målestation, hvor 

netop koncentrationen af CO2 kontinuerligt er blevet målt. Koncentrationen af CO2 skifter med årstiden, 

men gennemsnittet har været stigende, siden der startede målinger på målestationen. I 1958 var CO2-

koncentrationen således 313 parts pr. million (PPM) og i 2016 passedes 400 PPM. Koncentrationen af CO2 

er fortsat stigende. 

Trump-effekten 

Der er forskel på, hvor megen virkning på miljøet de forskellige former for CO2-udslip har. Blandt de mest 

kraftfulde nævner analysen udslip fra kraftværker og metanudslip fra olie- og gasindustrien. Hvis disse 

endnu ikke implementerede udslip er de eneste, som Trump kan standse, vil de alene udløse et ekstra 

udslip af CO2 på 322 millioner tons CO2-ækvivalenter, konkluderer Climate Advisors. 

Flere lignende beregninger 

En række andre organisationer og enkeltpersoner har lige som Climate Advisors udarbejdet lignende 

beregninger. Således forudsiger Rhodium Group, at CO2-udslippet fra USA vil flade ud fra nu af og til 2030. 

”Der er så megen momentum, at den grønne omstilling vil fortsætte.” 

John Nordbo, NOAH 
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David Bookbinder, der gennem mange år har været medlem af en uafhængig tænketank, vurderer, at USA 

slipper en milliard tons CO2 ekstra ud, hvis Obama-æraens klima forordninger droppes. 

Sierra Club, USA største miljøorganisation, i Danmark svarende til en sammenslutning af Danmarks 

Naturfredningsforening og Friluftsrådet, er mere optimistisk, idet de hæfter sig ved, at 60% af CO2-

reduktionerne varetages af enkeltstaterne, der i vidt omfang er i færd med at erstatte udtjente 

kulkraftværker med vedvarende energikilder. 

Og den tidligere New York-borgmester Michael Bloomberg er endnu mere optimistisk, idet han stoler på, at 

markedskræfterne sammen med lokalt lederskab har udstukket kursen for, at USA fortsat vil være en del af 

Paris-aftalen, uafhængigt af hvad Trump gør. 

Ja eller nej til Paris-aftalen 

Trump havde bebudet, at han ville tage stilling til Paris-aftalen torsdag den 11. maj. Men det skete ikke. 

Beslutningen er blevet udsat – formentligt til slutningen af maj, hvor der skal være møde i Italien. 

Det er muligt, at det er mødet i uge 18 i Arktisk Råd, hvor USA er formand, der har ført til udsættelse af 

beslutningen. Her kom det frem, at temperaturstigningen i Arktis stiger dobbelt så hurtigt som 

verdensgennemsnittet. Sebastian Mernild, der er chef for Nansen Institute i Bergen forklarede, at når isen 

og sneen forsvinder, kommer vi ind i en spiraleffekt, fordi det fører til, at isens og sneens reflekterende 

effekt mindskes. Og når det mørke jordsmon titter frem, fører det til, at temperaturen stiger langt hastigere 

end, hvis der var sne og is. 

”I de seneste 130 til 140 år,” siger Sebastian Mernild, ”er temperaturen steget 1 til 1,1 grad pr år. I 

mellemistiden tog det 20.000 år med en sådan temperaturstigning. Den nuværende temperaturstigning er 

ikke set magen til de sidste 900.000 år.” ”Det er helt vildt”, slutter Sebastian Mernild. 

John Nordbo, der er klima- og miljøchef i Verdensnaturfonden og netop i disse dage deltager i mødet i 

Bonn, hvor Paris-aftalen skal udmøntes i praksis, bemærker, at udtrykket ”helt vildt” er ganske usædvanligt 

for en seriøs klimaforsker.  Men han ser det som udtryk for en vurdering af, at planerne fra Paris-aftalen 

ikke er nok. Det er en ramme, der nu skal konkretiseres. Her ser John Nordbo, at mulighederne for at øge 

indsatsen skal komme fra de nationale klimaplaner. Det drejer sig om at skabe en proces, der kan skærpe 

de nationale klimaplaner. Kort sagt: Paris-aftalen skal udbygges i praksis. 

Men kører den grønne omstilling ikke bare videre under alle omstændigheder? Jo, det gør den. Både i USA 

og andre steder. Men det var skelsættende, da Paris-aftalen førte til, at både Kina og USA skrev under på 

rammeaftalen. ”Der er så megen momentum, at den grønne omstilling vil fortsætte,” siger John Nordbo. 

”Det er tempoet og ikke så meget retningen, det drejer sig om.” 

 

Kilder: 

InsideClimate News, 24. april 2017. 

DR P1 Orientering 13. maj 2017. 

 

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF.  
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Har klimaet tabt sine aktivister? 
Af Melina Antonia Buns 

Det kunne være tiden for de store demonstrationer: For vores miljø og klima. Men når blot 1.500 

mennesker deltager i en dansk klimamarch anno 2017, kan det næppe siges, at tiden er til de store 

protestmarcher. Hvor er opråbet for en stærk klimaindsats, nu hvor det allerede er alvorligt? Og hvor er 

den globale bevidsthed i vores globaliserede verden? En refleksion om aktivismens tilstand i Danmark. 

Det er tid til maksimal modstand, skrev Politiken i anledning af klimamarchen den 29. april 2017 – men i 

betragtning af den lave tilslutning til den danske udgave af den globale klimamarch må man spørge, om 

borgerne er blevet apatiske over for politiske demonstrationer, så snart disse handler om globale strukturer 

og ikke om vindmøller i borgernes egne lokalområder. Mens miljø- og klimapolitik er blevet mainstream, er 

disse holdninger ikke blevet omsat til konkrete politiske handlinger, der adresserer bæredygtig økonomisk 

vækst eller tiltag mod klimaforandringer. Man er nødt til at spørge, om den manglende politiske vilje, de 

utilstrækkelige aftaler og omlægningen af klimaansvaret til den enkelte borger udhuler klimapolitikkens 

globale perspektiver. Der kan altså være grunde nok til at agitere for en mere ambitiøs klimapolitik, der 

bryder med konsument-kapitalismens principper og kobler økonomisk vækst fra køb af varer. 

En globaliseret verden frembringer ikke nødvendigvis global bevidsthed. 

Sociale bevægelsers protest 

Siden 1960erne har den vestlige verden set en udvikling af nye politiske virkemidler, som blev grebet af den 

enkelte borger som et middel til at indgå i de politiske, men også sociale og kulturelle protester og 

processer. Begyndende med fredsbevægelsen under den kolde krig, som inddelte verden i politiske, 

økonomiske og miltære blokke, har man i Danmark og de vestlige lande i de efterfølgende årtier oplevet 

større eller mindre protestbevægelser imod atomvåben og atomkraft, for fred og for alternativer til det 

kapitalistiske samfund. Til trods for de forskellige emner, den enkelte bevægelse rettede sig imod eller for, 

havde disse nye opståede sociale bevægelser det til fælles, at de ville skabe et alternativ til de etablerede 

institutioner ud fra socio-økonomiske, politiske og kulturelle samfundsforandringer. For at påvirke 

processerne til at kunne opnå den ønskede forandring blev der siden 1960erne udviklet nye politiske 

virkemidler, såsom underskriftsindsamlinger, lovlige demonstrationer, boykot, tilbageholdelse af leje eller 

skat, besættelse, sit-ins eller blokader, der siden har etableret sig som standardrepertoire for politiske 

protestaktioner. 

Fra kollektiv identitet til subjektaktivisme 

I 2008 spurgte den tyske sociolog Simon Teune, om der overhovedet stadig fandtes sociale bevægelser. 

Hvis det antages, at sociale bevægelser tematiserer samfundsmæssige modsigelser, kunne der ikke ses 

empirisk bevis for sociale bevægelser. Derimod, argumenterede Teune, findes sociale bevægelser 

stadigvæk, hvis de defineres som ikke-statslige grupper, der enes ved en kollektiv identitet og en stræben 

efter en principiel social forandring. Ifølge Teune skyldes tvivlen på bevægelsernes eksistens, at disse ikke 

længere er massemobiliserende og derfor ikke er med i borgernes bevidsthed. 

Netop den kollektive identitet er ved at forfalde, når klimaaktivismen kun kommer til udtryk i den enkelte 

borgers forbrug og adfærd, fx ved at benytte flyrejser mindre eller frasige sig kød og andre klimabelastende 

fødevarer. ”En relativ svag tradition for radikal aktivisme i Danmark samt mange år uden protest-aktivisme 

er nok et par af grundene til, at vi ikke ser stor opbakning til klimademonstrationer og lignende”, forklarer 

Jeppe Læssøe, der er professor MSO og forsker i miljø og socio-kulturelle forandringsprocesser ved DPU. 
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Han vurderer, at ”yngre generationer tilsyneladende ikke er vrede og systemkritiske som tidligere, men 

snarere søger efter positive alternativer.” Det er, ifølge Læssøe, netop gennem ændringer i forbrugernes 

adfærd, at en form for klimaaktivisme kommer til udtryk, og som nu ser ud til at befordre større initiativer 

til bæredygtige produktions- og levemåder. 

De-politisering 

Samtidig har miljøbevægelserne siden 1970erne forandret sig fra at være græsrodsbaseret til at være 

professionel medlemsbaseret og hierarkisk struktureret, fra at anfægte værdier og politiske ideologier til at 

beskæftige sig med daglige husholdningsteknologier. Professionalisering, der i stedet for at arbejde 

konfrontativt, førte til mere og mere policy-arbejde inden for det etablerede politiske system, samtidig med 

at miljø og klima blev fælleseje, bidrog til, at bevægelsen har mistet sit mobiliseringspotentiale, sin folkelig 

forankring og sin kritik. ”Det svækker den folkelige oplysningsproces”, konstaterer Jeppe Læssøe. Det er 

ikke konsekvent når politikerne adresserer klimaforandringer og underskriver internationale aftaler for at 

begrænse den globale opvarmning, men fortsætter med at føre den samme ikke-bæredygtige politik. For at 

forhindre klimaforandringerne skal økonomiske, kulturelle og sociale strukturer forandres – men nutidens 

politik formidler måske i stedet illusionen om, at de iværksatte tiltag er tilstrækkelige og fokuserer derfor 

på håndteringen af klimaforandringernes konsekvenser, som herefter i øvrigt bliver gjort til et teknisk 

snarere end et politisk problem. 

Think global, act local – act local, think local 

Hver gang nye vindmøller skal opføres, protesterer følelsesladede modstandere, da de frygter forringelse af 

de landskabelige værdier eller livskvalitet med det resultat, at nogle projekter helt opgives. Hvis 

klimaforandringerne skal begrænses, er vedvarende energi essentielt. Men også, at vi som borgere tager et 

globalt ansvar. Det vil betyde, at vi er nødt til at omlægge vores livsstil, skære ned i vores forbrug og bruge 

færre ressourcer. Det vil indebære, at vi er nødt til at støtte og kræve en omlægning til vedvarende energi 

med den konsekvens, at vindmøller bliver synlige i landskabet, men som i sidste ende vil bidrage til, at 

biodiversiteten kan bevares. Nu hvor mennesker i andre dele af verdenen allerede er udsat for 

klimaforandringer, er det mere nødvendigt end før, at den globaliserede verden lever op til sin betegnelse 

og agerer globalt. 

Når miljøbevægelsens slogans think global, act local ofte i realiteten bliver act local, think local, skyldes det 

ifølge Jeppe Læssøe ”først og fremmest, at globale trusler er abstrakte, fjerne og komplekse, mens de 

lokale er sansekonkrete, erfaringsbaserede og nærværende.” Det komplementeres med ”manglende 

uddannelse til fremme af tænkning i sammenhænge, globale værdier og demokratisk handlekompetence”, 

uddyber Læssøe. En globaliseret verden frembringer ikke nødvendigvis global bevidsthed; og hvis denne 

bevidsthed findes, er det uvist, om vi er villige til at se de store sammenhæng og agere ifølge dem. For det 

er nemmere at protestere og råbe højt, når ansvaret ligger hos andre – men det globale klima kræver, at 

også vi selv omlægger vores livsstil. 

Klimaaktivisme i nye klæder 

Så selvom klimatruslen anerkendes, gør dens alvor ikke. Den enkelte borgers omlægning af forbrug og 

adfærd er vigtig, men ikke nok. ”Praktiske sociale eksperimenter såvel som politiske visioner og debat er 

utrolig vigtige at udvikle, hvis fortrængningstendensen skal modvirkes, og den politiske aktivitet skal 

styrkes”, forklarer Jeppe Læssøe. For Læssøe er det en nødvendig del af indsatsen, ”at de kræfter, der 

modarbejder en klimapolitik, der står mål med problemerne, kritiseres og bekæmpes samtidig med, at der 

udvikles attraktive og realistiske alternativer for samfundet.” I så fald må klimaaktivismen og dens aktører 
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huske tilbage til den tid, da de tematiserede samfundsmæssige modsigelser og forsøge at genoplive og 

mobilisere den geist over for det nuværende lokale såvel som globale samfund. Men det forudsætter, at 

aktivismen skal samles uden for det politiske system for netop at kunne sætte spørgsmålstegn ved de 

politiske handlinger: For protestaktioner har vist sig at udgør et vigtigt element i påvirkningen af den 

offentlige mening og det repræsentative demokratiets policy-processer. 

Melina Antonia Buns er skribent for RÅSTOF.  
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SYNSPUNKT: Grøn kørsel kan ses på bundlinjen 

Af Anders Bahn Christensen 

Uhensigtsmæssig køreadfærd – som f.eks. at lade en lastbil holde i tomgang – betyder højt 

brændstofforbrug og belaster miljøet med unødigt CO2-udslip. Det er vi meget bevidste om hos Dania 

Trucking, så for godt 2 år siden investerede vi i et nyt computersystem til vores biler ved navn ”Dynafleet”.  

Systemet Dynafleet er monteret direkte på lastbilens computer og sender løbende oplysninger til en central 

server om den enkelte chaufførs kørsel. Ud over almindelig køre-/hviletidsudlæsning sender den meget 

specifik data om chaufførens adfærd inden for faktorer som forudseenhed/opbremsning, brug af motor og 

gear, hastighedstilpasning og stilstand. 

Den enkelte chauffør kan på en tablet følge med i sin egen adfærd, som uafhængigt af andre faktorer 

(bilmærke, lastvægt osv.) resulterer i en score på 0-100% ideel køreadfærd. Chaufføren kan naturligvis også 

følge med i sit eget brændstofforbrug og CO2-emission, og så kan han bl.a. se sig selv på en rangliste 

sammen med de øvrige chaufførers køreadfærd. 

Vi har løbende gennemført træning i optimal køreadfærd og har været i tæt dialog med vores dygtige 

chauffører om optimering af adfærden. Vi har derved løftet vores køreadfærd fra en gennemsnitlig score 

på 60% til nu over 85%. Nogle kan endda vedvarende præstere tæt på 100% ideel score (og en enkelt har 

endda scoret en flot sølvmedalje ved en international konkurrence). 

Vi kan se en særdeles tæt sammenhæng mellem køreadfærd, dieselforbrug og ikke mindst CO2-emission! 

Ovennævnte forbedring af vores køreadfærd har allerede reduceret vores samlede brændstofforbrug med 

langt over 10%! Men det stopper ikke her: Vi har for nyligt introduceret en bonusplan, hvor vi deler 

besparelsen i brændstof med den enkelte chauffør og vi forventer, det fører til en yderligere, betydelig 

besparelse. 

Vi kan derfor kun opfordre alle andre vognmandsvirksomheder – såvel som virksomheder med firmabiler 

eller privatbiler, for den sags skyld – til at rette skarp fokus mod sammenhængen mellem den enkeltes 

køreadfærd og dieselforbrug. Både af hensyn til miljøet og ikke mindst af hensyn til bundlinjen! 

Vores idé i Dania Trucking er til fri benyttelse – også i andre brancher. 

Anders Bahn Christensen er direktør i Dania Trucking 
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Spar penge til sommerferien ved at slukke dit varmeanlæg 
Af Troels Knudsen 

På trods af en kølig april måned lader det til, at sommerens varme så småt er på vej. I takt med de stigende 

temperaturer slukker man naturligt nok for sine radiatorer. Men mange lukker ikke deres sommerventil på 

varmeanlægget i samme omgang. Det er penge lige ud af vinduet. Læs her, hvordan du sommerlukker. 

Ved at lukke for sommerventilen og for ventilationspumpen i varmeanlægget, samtidig med at radiatorerne 

slukkes, vil der stadig være varmt vand i hanerne, men man undgår, at varmen cirkulerer unødigt i rørene. 

Det vil for en familie betyde en besparelse på 3-5% af varmeregningen eller op mod 1000 kr. årligt, alt efter 

hvilken landsdel man bor i. Pengene kan jo passende bruges på sommeraktiviteter i stedet. 

Gør noget godt for klimaet 

Samtidig med at du sparer penge på varmeregningen, sparer du, ved at lukke ned for sommerventilen, 

omkring 100 kilo på CO2-budgettet om året. Ved at lukke for varmeanlægget, vil fjernvarmeanlægget ikke 

skulle bruge samme mængde energi. Derfor er HOFOR og EnergiTjenesten gået sammen om kampagnen 

sommerluk. Vores energirådgiver i EnergiTjenesten Anette Louise Klidsbjerg forklarer i den forbindelse: 

”Det er tosset at have varmeanlægget kørende i sommerperioden, da det ikke blot er unødvendigt, men 

det giver faktisk også en dårligere afkøling. Mange fjernvarmekunder modtager bonus ved god afkøling, og 

der er derfor en dobbelt fortjeneste ved at lukke for sommerventilen.” 

Du kan læse mere om kampagnen på sommerluk.dk, hvor du også kan blive guidet til, hvordan du lukker for 

sommerventilen. 

Troels Knudsen er frivillig i VedvarendeEnergi.  
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Folkets klimamarch 
Af Troels Knudsen 

Lørdag den 29. april gik hundredtusindvis af demonstranter på gaden i protest mod den nye klimapolitik, 

som er blevet slået an af præsident Donald Trump. Demonstrationen fandt sted på 100-dagen for den 

kontroversielle præsidents embedsperiode. Der er blevet registeret over 300 demonstrationer verden over, 

heriblandt i København. Den største fandt sted i Washington D.C, hvor omkring 200.000 mødte op for at 

protestere imod Trump-regeringens klimapolitik. 

Det var ikke første gang, at der blev holdt en verdensomspændende march for klimaet. I 2014 

demonstrerede 300.000 borgere med opbakning fra 1.500 organisationer i New York for at få verdens 

ledere, som var samlet i byen til Climate Summit, til at tage ansvar for klimaets tilstand. Et centralt tema for 

demonstrationen i 2014 var rørledningen XL Pipeline, og Obama droppede i 2016 planer om at føre 

rørledningen videre. Trump har dog genoptaget projektet. 

Klimaretfærdighed 

Dette års march i USA’s hovedstad startede med en vandceremoni udført af Sioux-stammen som en 

symbolsk manifestation for kampen for rent vand. Stammen er fra Standing Rock-reservatet, og deres 

eneste vandforsyning er truet, idet Dakota Access-olierørledningen skal bygges tæt på reservatet og 

risikerer at forurene Missourifloden. 

”Hjemme i København mødtes 1500 mennesker på Christiansborg Slotsplads. Til lyden af en grønlandsk 

indiegruppes toner dansede folk som var udklædt som isbjørne og træer.” 

Trods massive protester underskrev den nye præsident i januar et dekret, der krævede, at projektet blev 

gennemført som planlagt under påskud af, at det ville afføde mange jobs. Klimamarchen handlede dermed 

også om social retfærdighed og rummede et ønske om at skabe grønne jobs. 

Bryllupspar piftet ned fra scenen 

Hjemme i København mødtes 1.500 mennesker på Christiansborg Slotsplads. Til lyden af en grønlandsk 

indie-gruppes toner dansede folk som var udklædt som isbjørne og træer. Repræsentanter for NGO’er og 

politikere fra Alternativet og Enhedslisten var på scenen, inden gruppen af fremmødte marcherede langs 

slotskanalen. På ruten havde to aktivister fra Greenpeace hængt et stort banner op, hvor der stod ”Resist” 

(gør modstand), og et brudepar, der repræsenterede Mærsk og Folketinget, sejlede i små både på vandet, 

mens de drak champagne. Vielsen fandt sted senere på scenen, men brudeparret måtte gå ned igen efter 

buh-råb fra tilhørerne. Således sluttede klimamarchen i København, og de tunge skyer, der havde hængt 

over København hele dagen, blev erstattet af solskin. 

Troels Knudsen er frivillig i VedvarendeEnergi  
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Gamle mursten 

Af Hans Pedersen 

Moderne genbrug af gamle mursten er både energibesparende og smukt. Det er kun en brøkdel af 

murstenene fra nedrevne bygninger, der anvendes. 

Det drejer sig om kalkmørtel. Hvis et hus er muret op af mursten, der er bundet sammen af kalkmørtel, kan 

stenene sidenhen genbruges. Sådan har det været med bygninger, der er bygget i perioden fra 1900 til 

1960. Derefter var det andre bindemidler, der blev anvendt og bygninger opført efter 1960 kan alene 

anvendes til vejfyld efter endt brug. 

Det er således en hovedopgave at få ændret bindemidlerne i byggeriet, således at materialerne fremover 

vil kunne genanvendes. 

Mængderne 

Og det er store mængder, det drejer sig om. Energistyrelsen har beregnet, at der er 47 mio. mursten til 

rådighed hvert år ved nedrivning af gamle bygninger. Af disse genanvendes blot 4 mio. netop nu. 

Ideen med at genanvende gamle mursten hviler på almindelig snusfornuft: Der er anvendt ganske megen 

energi til at brænde murstenene. Spørgsmålet er så, hvor meget energi skal der anvendes i forbindelse med 

at rense stenene. Det regnestykke går fint op. Det kan betale sig at transportere stenene 900 km, før CO2-

udslippet ved transporten gør dette regnestykke negativt. 

Eksempler 

Ved Odense nye silopakhus blev der genbrugt 120.000 mursten og sparet 60 ton CO2. 35.000 gamle 

håndlavede mursten fra en gård ved Haderslev blev genanvendt i en moderne villa ved Øresund. CO2-

besparelse 17,5 ton. 

Claus Juhl Nielsen, der er direktør for firmaet Gamle Mursten i Svendborg, fortæller om Vanløse skole, der 

netop er blevet genopbygget med gamle mursten: ”I 2084 kan denne skole brydes ned og genanvendes på 

grund af, at der er anvendt kalkmørtel.” 

Den glade robot 

For at undgå at der går alt for mange rygge til, anvendes der robotter ved sortering og trykprøvning af 

murstenene. På fabrikken i Svendborg kan der renses 5-6.000 sten i timen. Ved genbrug af stenene fra den 

gamle Frederiksbjerg Skole i Aarhus, strejkede robotten imidlertid. Årsagen var, at selv om der gennem 

tiderne har etableret sig en norm for, hvor stor en mursten skal være, så er der alligevel forskelle. Og da 

robotten skulle tage de sædvanlige 8 sten ad gangen, strejkede robotten fordi disse mursten var en anelse 

for store. I det tilfælde var det ikke fagforeningen, der blev tilkaldt men en it-kyndig. ”Så vores robot blev 

glad igen og leverede de 400.000 mursten, der er blevet anvendt til Frederiksbjerg skole,” fortæller Claus 

Juhl Nielsen. 
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Og så er det smukt at anvende de gamle mursten, konstaterede jeg ved selvsyn, da jeg besøgte 

Frederiksbjerg Skole. Murstenene er i sin tid blevet brændt i en ringovn, hvilket har givet leret en række 

variationer, der kommer til gensyn i nye kombinationer i den nyopførte skole, hvor alle stenene stammer 

fra den skole, der tidligere lå på stedet. 

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF. 

 

 


