
 
Klima debatmøde med Klaus Illum 

tirsdag den 12. MAJ 2009 
 

Tirsdag den 12 Maj 2009 kl. 19.00 ‐ 21.00 har Klimabevægelsen inviteret Klaus Illum, 
docent (emeritus) i energiplanlægning og energisystemanalyse til at komme og 

holde et oplæg under overskriften 
 

Ombygningen af vores energi‐ og transportsystemer  
‐ en seriøs klimapolitik 

 
Arrangementet  afholdes  i  vores  lokale  på  Istedgade  79,  Vesterbro,  København. 
Oplægget  vil  vare  ca.  45  minutter,  så  der  bliver  god  tid  til  den  efterfølgende 
diskussion og debat. 
 
I  løbet af de næste 20 år skal de storforbrugende  lande afvikle størstedelen af deres 
fossile brændselsforbrug. Klaus vil i sit oplæg belyse, hvad det i praksis indebærer her 
i  landet, og diskutere hvilke politiske  tiltag, der kan afstedkomme nedtrapningen af 
forbruget. 
 
Klaus har fornylig udgivet bogen Om‐tanke ‐ Ved vendepunktet ved vækstens grænser. 
Han  beskriver  i  bogen,  hvordan  det  sidste  århundredes  eksponentielle  vækst  i  de 
storforbrugende  samfunds materielle  forbrug  ‐ deres  forbrug  af olie, naturgas,  kul, 
mineraler,  kunstgødning,  træ  osv.  ‐  og  den  eksplosive  befolkningstilvækst  i  de 
materielt fattige samfund har bragt det globale forbrug op på et så højt niveau, at en 
fortsat vækst på 1, 2 eller 3% om året ikke kan fortsætte i mange årtier endnu. 
 
Væksten har grænser, og såvel de nøgne tal som de katastrofer, der indtræder i disse 
år, viser, at vi er ved det vendepunkt, hvor grænserne gør sig gældende. Det gælder 
klimaforandringerne, og det gælder olie‐ og naturgasforbruget. 
 
Vi  konfronteres  således  nu med  de  problemer,  der  for  30  år  siden  blev  forudset  i 
bogen The  Limits  to Growth. Og der er nu kun et  kort åremål  tilbage  til at  tilpasse 
samfundet til en ny tid, hvor væksten i forbruget af de basale ressourcer afløses af en 
nedgang. Bogen kan købes i boghandlen og på nettet, se vedhæftede annonce. 

Klimabevægelsen i Danmark er en demokratisk, partipolitisk uafhængig og folkelig bevægelse, som vil stoppe global opvarmning nu. 
Hjemmeside: www.klimabevaegelsen.dk Kontakt email: sek@klimabevaegelsen.dk   
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• Vækstkulturen – en epoke 
    ved sin afslutning
• De fossile tankegange
• Vækstens matematik
• Klima: Nedtrapning af CO2-

 udslippet i OECD-landene
• Det faldende loft over 

     olieforsyningen
• Bæredygtig vækst?
• Energipolitikkens teknologiske 

    råderum
• A Green New Deal?

OM-TANKE
af Klaus Illum

Forlaget BIOS – bliv klogere på livet

Køb den i boghandlen. Læs mere på www.forlagetBIOS.dk

198,-

”Med uomtvistelige kendsgerninger, gode 
analyser og tværfaglig indsigt, guider Klaus  
Illum os gennem nogle af verdenssamfun-
dets store udfordringer – og knytter dem 
sammen. En flot bog der udfordrer vor va-
netænkning og vore faste positioner. Tid til 
’om-tanke’. ...”

Göran Wilke
Sekretariatschef Elsparefonden

”Efter miljøåret i 1987 har jeg læst mange 
bøger om, hvad vort menneskeliv har ud-
viklet sig til. Denne bog er indlysende læs-
ning, som giver et positivt spark fremad. 
Nu må alle da vågne op til dåd.”

Jytte Abildstrøm
Teaterchef og grundlægger 

af det Økologiske Inspirationshus”

”Man kan være enig eller uenig med Klaus  
Illum, men man kan ikke være ligeglad. 
Han repræsenterer et væld af viden, et 
unikt overblik over problemernes omfang 
og en fanden i voldsk kritik af det moderne 
menneskes idioti, der rammer os alle.”

Martin Lidegaard
Formand for tænketanken CONCITO,

tidligere MF for Det radikale Venstre

”En bog som vil inspirere og provokere. 
Analysen af vækstsamfundets kriser gra-
ver dybt og tvinger ikke alene til omtanke, 
men til at om-tænke en række gængse 
forestillinger.”

Tarjei Haaland
Klima- og energimedarbejder, 

Greenpeace Norden/København
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