
Grundbog for overgangsinitiativer  

- hvordan man skaber en overgangslandsby, storby, kommune, 
et lokalsamfund eller ligefrem en ø 

 

Skrevet af Ben Brangwyn og Rob Hopkins 

 

Dansk oversættelse: Martin Burlund, Fria Gemynthe, Johannes Lund, Mikael Lyshede, Sol-Britt Lærkesang, 
Mads Ville Markussen, Poul Erik Pedersen og Peter Steens   

Korrektur og redaktion: Mikael Lyshede 

Idé: Mira Illeris og Esben Schultz 

 

Version: 1 

 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Introduktion ...........................................................................................................2 

Hvorfor overgangsinitiativer er nødvendige ..........................................................2 

Mere om olieproduktionens kulmination................................................................3 

At handle: Det store billede - initiativer på globale, nationale og lokale niveauer..6 

Overgangsmodellen - hvad er det helt præcis? ....................................................7 

Kinsale 2021 - en energinedtrapningsplan (EDAP)...............................................8 

Overgangsbyen Totnes.........................................................................................9 

Andre overgangsinitiativer...................................................................................11 

Etablering af jeres overgangsinitiativ - kriterier ...................................................12 

Etablering af jeres overgangsinitiativ - forskellige typer ......................................14 

Etablering af jeres overgangsinitiativ - formel organisering og vedtægter...........16 

Etablering af jeres overgangsinitiativ - de 7 “men’er” ..........................................17 

Overgangens 12 trin ...........................................................................................19 

Overgangens bredere kontekst...........................................................................27 

Spørgsmål om ledelse og struktur ......................................................................30 

De lokale myndigheders rolle..............................................................................32 

Involver forretningslivet .......................................................................................35 

Film som styrker bevidstheden ...........................................................................36 

Transition Network - vores overgangsnetværk....................................................45 

Konklusion ..........................................................................................................45 

Supplerende læsning ..........................................................................................46 

Kontaktoplysninger .............................................................................................47 



Overgangshåndbog 
 

 
Overgangsinitiativer på verdensplan Side 2 af 47 19. januar 2010 

 
 

Produceret af Transition Network 
 

 

 

Upsala-gletcheren i 
Argentina - engang den 
største i Sydamerika - 1928 
og 2004 

 

Introduktion 

Olieproduktionens kulmination og klimaændringerne spiller en vigtig rolle hos nogle 
banebrydende samfund i Storbritannien, Irland og flere andre lande. Disse samfund har 
valgt at tage en ansvarsbevidst holdning i forhold til det at reducere deres CO2-fodaftryk 
og øge evnen til at stå imod den fundamentale ændring, der vil opstå som følge af 
olieproduktionens kulmination. 

Dette dokument giver et overblik over disse initiativer for overgangen til en fremtid med et 
lavere energiforbrug og en større grad af samfundsfællesskab. 

Dokumentet kommer fra Transition Network, en organisation der for nylig blev opstartet og 
som bygger videre på det banebrydende arbejde i Kinsale, Totnes og de andre steder, der 
tidligt har taget overgangsmodellen til sig. 

Vores mission er at inspirere, informere, støtte, netværke med og oplære lokalsamfund, 
mens de overvejer, adopterer og virkeliggør et overgangsinitiativ. Vi er i gang med at 
skabe et sortiment af materialer, oplæringskurser, begivenheder, værktøjer & teknikker, 
ressourcer og generelle støttemuligheder til hjælp for disse samfund. 

Det er stadig tidligt, så der er lang vej endnu. Men vi forstår, hvor enorm en opgave dette 
er, og vi giver den hele armen. Tudor Trust har for nylig bidraget med en fond, hvilket giver 
os et stærkt fundament for vores arbejde. 

Hvorfor overgangsinitiativer er nødvendige 

De to hårdeste udfordringer mennesket står over for 
ved starten af det 21. århundrede er 
klimaforandringerne og olieproduktionens kulmination. 
Klimaforandringerne er veldokumenterede og meget 
synlige i medierne. Oliekulminationen er derimod ikke 
et velkendt begreb for de fleste mennesker. Dog kan 
olieproduktionens kulmination, som indvarsler en 
periode med stadig aftagende tilgængelighed af fossile 
brændstoffer være det, der udfordrer den økonomiske 
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og sociale stabilitet. Disse er begge nødvendige, hvis vi skal formildne de trusler, som 
klimaforandringerne stiller os over for. 

De overgangsinitiativer, som foreløbig er under udvikling i Storbritannien og andre lande, 
repræsenterer den mest lovende måde at organisere mennesker og samfund på gennem 
vidtrækkende handlinger, der er nødvendige for at mildne effekten af olieproduktionens 
kulmination og klimaændringerne. 

Derudover er disse lokaliseringsbestræbelser designet til at skabe et liv, der er mere 
tilfredsstillende - med flere sociale forbindelser og mere retfærdighed. 

Mere om olieproduktionens kulmination 

Du er måske ikke stødt på principperne ved olieproduktionens kulminationen i medierne. 
Lad ikke dette lulle dig ind i en falsk tryghedsfølelse. Der var engang, hvor 
klimaforandringerne led under samme ringe dækning i medierne. 

Olieproduktionens kulmination handler ikke om at ”løbe tør for olie” - vi løber aldrig tør for 
olie. Der vil altid være olie i jorden, enten fordi det er for svært at nå ned til den, eller fordi 
det kræver for meget energi at udvinde den. Overvej lige et af de facts, som økonomerne 
belejligt ignorerer - ligegyldig hvor mange penge du kan tjene på at sælge olie, når det 
først kommer til at koste en tønde olies energimængde at udvinde den, vil udforskning, 
boring og pumpning standse brat.  

Olieproduktionens kulmination handler om slutningen på billig overflodsolie, hvilket 
indebærer erkendelsen af at de evigt stigende mængder af olie, som bliver pumpet ind i 
vores økonomi, vil kulminere og derefter ubønhørligt aftage. Det handler om at forstå, 
hvordan vores industrialiserede levemåde er fuldstædig afhængig af denne evigt stigende 
tilførsel af billig olie. 

Fra starten af 1900-tallet har en overflod af olie tilladt det kulbaserede industrisamfund en 
omfattende ”udviklingsfremskyndelse”. Siden dengang har der hvert år været stadig mere 
olie (undtagen de to oliekriser i 1970'erne hvor mellemøstens kriser var årsag til en 
verdensomspændende lavkonjunktur). Og hvert år er samfundets komplekse indretning, 
dets mekanisering, dets globale forbindelser og dets energiforbrug vokset. 

Problemerne begynder, når vi har udvundet cirka halvdelen af den olie, der kan udvindes.  
På dette tidspunkt bliver olien dyrere (med hensyn til penge og energi) at udvinde, den 
flyder langsommere og er af lavere kvalitet. For første gang i historien, kan vi ikke længere 
øge mængden af olie, der kommer ud af jorden, raffineres og sælges på markedet. 

Olieforsyningerne topper for så at aftage, med enorme konsekvenser for de 
industrialiserede samfund. Meget få mennesker er opmærksomme på dette fænomen, og 

det er nemt at forstå hvorfor. 

Den vildledende benzintank-
analogi 

De fleste af os har prøvet at løbe tør 
for benzin, mens vi kører, og dette 
kan listigt fejlinformere os om vores 
forventninger til olieudtømning.  

Mønstret er simpelt. Din bil kører fint, 
mens du bruger benzinen, helt indtil 
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tanken er ca. 97 % tom. På det tidspunkt lægger du mærke til virkningen af din 
"benzinudtømning". Bilen begynder at vibrere og sprutte. Den fortæller dig, at du hellere 
må handle hurtigt, ellers vil den gå i stå.  

Dette mønster betyder, at vi kan ignorere benzinmåleren til meget sent i 
udtømningscyklusen. 

Den måde olieudtømningen påvirker det industrielle samfund, kunne ikke være mere 
anderledes. Nøglepunktet er ikke, når du er tæt på at løbe tør for olie, det er, når tanken er 
halvt fuld (eller halvt tom). Her er grunden til det… 

Tilbage til olieproduktionens kulmination 

Olieproduktionens kulmination anerkender, at vi ikke er tæt på at løbe tør for olie. Dog, er 
vi tæt på at løbe tør for nemt tilgængelig og billig olie. Meget tæt. Hvilket betyder, at vi 
nærmer os en energinedgang på grund af de aftagende mængder af olie, der er 
tilgængelige til forsyning af vores industrialiserede levevis. 

Nøglebegreberne og konsekvenserne ved dette er: 

• Af alle de fossile brændstoffer er olie unikt energikompakt og nemt at transportere. 

• Stadig stigende mængder af olie har været brændstof for væksten i de 
industrialiserede økonomier. 

• Alle nøgleelementerne i det industrielle samfund - transport, fabrikation, 
fødevareproduktion, privat opvarmning, bygningsopførelse - er fuldstændig afhængige 
af olie. 

• At forstå udtømningsmønstret i oliefelterne 
er afgørende. Der er et konstant mønster 
for hastigheden af olieudvinding - og dette 
gælder både individuelle felter, regioner, 
lande og faktisk for hele planeten - nemlig, 
at den første halvdel af olien er nem at 
udvinde og af høj kvalitet. Men når cirka 
halvdelen af den tilgængelig olie er blevet 
udvundet, bliver yderligere udvinding 
dyrere, langsommere og mere 
energikrævende. Og olien er af ringere 
kvalitet. 

• Dette mønster betyder, at strømmen af 
olie til markedet, som er vokset konstant 
over de sidste 150 år, vil kulminere. Efter 
kulminationen vil vi de følgende år opleve 
en stadig mindre strøm af olie, og en 
stigende risiko for afbrydelser i forsyningen. 

• En voksende gruppe af selvstændige olieeksperter og oliegeologer har udregnet, at 
olieproduktionens kulmination vil indtræffe mellem 2006 og 2012 (dog er det 
nødvendigt med et par år for at bekræfte kulminationen). 

• Teknologiske fordele i olieudvinding og boring vil kun have en minimal effekt på 
udtømningshastigheden. Her et eksempel: Da USA ramte deres olieproduktions 
kulmination i 1972, var hastigheden af udtømningen over de efterfølgende årtier meget 
høj, selvom der var en betydningsfuld bølge af teknologiske nyskabelser. 

Det er svært at overdrive hvad dette betyder for vores levemåde i de udviklede lande. 
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For at forstå i hvilken grad dette vil påvirke den 
industrielle verden, er der her et uddrag af det 
indledende afsnit i resuméet til en rapport, som blev 
udarbejdet til den amerikanske regering i 2005 af en 
organisation bestående af eksperter i 
risikohåndtering og olieanalyse: 

"Kulminationen af verdens olieproduktion 
efterlader USA og resten af verden med et 
uhørt risikohåndteringsproblem. Som kulminationen nærmer sig, vil prisen 
på flydende brændstof og prisflygtighed stige drastisk, og uden de 
nødvendige forholdsregler vil de økonomiske, sociale og politiske 
omkostninger være uhyrlige. Der findes anvendelige formildende indgreb 
hvad gælder både udbud og efterspørgsel, men for at disse kan få 
betydning, må de være påbegyndt mere end et årti før kulminationen."  
Peaking of World Oil Production: Impacts, Mitigation & Risk Management. 
Robert L. Hirsch, SAIC 

Denne rapport så først dagens lys efter at havde været begravet af den amerikanske 
administration i næsten et år. En gennemlæsning af de vidtrækkende konsekvenser af 
rapporten viser tydeligt, hvorfor regeringen var så ivrig efter at holde den skjult fra 
offentligheden. 

På trods af fornægtelser fra regeringer, ministerier og olieselskaber af, at der et problem, 
har både Chevron og Total indrømmet, at vi er ved slutningen af en æra med billig olie.  

Jeremy Gilbert, tidligere "Cheif Petroleum Engineer" hos BP, sagde følgende i maj 2007: 

“Jeg forventer at se kulminationen et sted før 2015... og aftagende 
hastigheder på 4-8 % per år“ (maj 2007) 

Flere amerikanske senatorer, men først og fremmest republikaneren Roscoe Bartlett, er 
ved at tage sagen op.  

På New Zealand er Jeanette Fitzsimmons, medleder af det grønne parti, i gang med at 
vække en bevidsthed omkring oliekulminationens trusler. I 2006 sagde Helen Clark, New 
Zealands statsminister, dette: 

“oliepriserne er meget høje, fordi vi nok ikke er så langt fra 
oliekulminationen, hvis ikke vi allerede er der.“ 

I Australien er parlamentsmedlemmet Andrew McNamara godt i gang med ”Queensland 
Oil Vulnerability Task Force”. Han er for nylig blevet udnævnt til Queenslands (stat i 
Australien) Minister for bæredygtighed og klimaforandringer. Forud for en forestående 
udgivelse af hans, af regeringen bestilte, rapport om "Queenslands sårbarhed over for 
oliepriser", talte han om vigtigheden af relokalisering i forbindelse med olieudtømningen: 

"Der er overhovedet ingen tvivl om, at kollektivt drevne lokale løsninger vil 
være essentielle. Det er her regeringen bestemt vil have en rolle at spille 
ved at hjælpe og fremme de lokale netværk, som kan bidrage med lokale 
forsyninger af mad, brændstof, vand, arbejdspladser og andre ting, vi har 
brug for fra butikkerne. Det var en af mine påstande i den første tale jeg 
holdt om emnet i februar 2005... at vi vil se en relokalisering i vores 
levemåde, som vil minde os om - ikke sidste århundrede, men 
århundredet før det. Og det er ikke en dårlig ting. Uden tvivl vil en af de 
billigere løsninger, som vil blive meget effektiv, være at fremme lokalt 
forbrug, lokal produktion og lokal distribution. Det positive er, at vi kommer 
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til at lære vores lokalsamfund bedre at kende. Både mennesker og 
samfund vil nyde godt af de lokale netværk, som jeg glæder mig til at se 
blomstre."  
The Honourable Andrew McNamara, Queenslands Minister for 
bæredygtighed, klimaforandringer og innovation  

Bortset fra et par tydelige undtagelser er nationale ledere ikke i gang med at tage hånd om 
disse problemer på en meningsfuld måde. Endnu. 

Så hvis ikke de politiske ledere vil ordne problemet, hvem vil så?  

Der bliver ofte reklameret for teknologi som universalmiddel mod oliekulminationens og 
klimaforandringernes problemer. Men en forsigtig gennemgang af realiteterne ved disse 
teknologiske løsninger indikerer deres umodenhed, deres ofte katastrofale miljømæssige 
konsekvenser og deres mangel på forbindelse til den virkelige verden. 

Vi kan vakle omkring og vente på, at teknologi eller regeringer skal løse problemet for os, 
men det ser ud til, at der er almindelig enighed om, at dette kunne være behæftet med en 
ret høj risiko. 

Det påhviler os i vores lokale samfund at træde frem og tage førertrøjen på. 

Vi må komme i gang NU med at formildne følgerne af olieproduktionens kulmination. De 
gode nyheder er, at mange af løsningerne for klimaændringerne også vil kunne bruges 
mod truslerne fra oliekulminationen - og omvendt. 

At handle: Det store billede - initiativer på globale, nationale og lokale 
niveauer 

Overgangsinitiativerne eksemplificerer princippet med at tænke globalt og handle lokalt. 
Dog er det nemt at tvivle på, hvor stor en forskel man kommer til gøre i sit eget lokale 
samfund, når nu problemerne er så enorme.  

For det første - før du overhovedet begynder at regne på de forskelle, du gør i dit eget 
lokalsamfund, så husk, at når du laver denne type arbejde, inspirerer du andre. Og så 
tager de selv udfordringen op, og inspirerer igen andre, og sådan fortsætter det. På denne 
måde kan din lille indsats formere sig mange gange og være virkelig betydningsfuld. 

Det er også godt at vide, at der er projekter i gang, som tager fat på udfordringerne ved 
olieproduktionens kulmination og klimaforandringerne på globalt og nationalt niveau. 
Overgangsinitiativer komplementerer disse projekter ved at være et bevis på, at de 
forandringer der kræves med hensyn til vores dagligdag, faktisk kan praktiseres i 
virkeligheden. 

Her er der nogle: 

Globalt: 

• Olieudtømningsprotokollen er en måde, hvorpå nationer kan 
samarbejde om at håndtere aftagende olieforbrug. Denne 
protokol er både en model for olieproducerende og 
olieforbrugende lande til systematisk at reducere det globale 
olieforbrug.  For yderligere information gå til 
www.oildepletionprotocol.org.  
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• “Contraction & Convergence” tilbyder en måde at reducere globale CO2-udslip på og 
opbygge en større retfærdighed samt økonomisk forsvarlighed, hvad gælder 
menneskers og nationers ret til at udsende CO2. En udmærket kilde til dette projekt er 
http://www.climatejustice.org.uk/about/  

Nationalt: Energirationeringssystemer ser ud til at være meget lovende, når det gælder 
om at reducere vores fossile brændstofforbrug på det nationale plan. Den britiske regering 
taler allerede om denne yderst praktiske løsning. Se www.tegs.net for hele historien. 

Lokalt: Det er her de lokale overgangsinitiativer spiller en rolle af betydning. Det handler 
simpelthen om at relokalisere alle de essentielle elementer, som et samfund har brug for, 
for at kunne opretholde sig selv og trives. Der opbygges lokal modstandsdygtighed som 
svar på de potentielt ødelæggende følger af olieproduktionens kulimination, mens 
lokalsamfundets CO2-fodaftryk nedsættes drastisk. På denne måde adresserer det både 
olieproduktionens kulmination og klimaforandringerne. 

Mange byer i USA og mere end 100 lokalsamfund verden over har igangsat deres egen 
relokalisering. For eksempel har byen Portland (550.000 indbyggere) i staten Oregon 
udgivet en indledende rapport om olieproduktionens kulmination til offentligheden. 
Åbningsparagraffen forklarer deres bekymringer: 

"I de sidste par år har kraftige beviser sået tvivl om, hvorvidt olie og 
naturgas fortsat vil eksistere i rigelige mængder til billige priser, samt 
fremsat en tese om, at den globale produktion af olie og naturgas vil ramme 
sit højdepunkt snart. Dette fænomen bliver der refereret til som 
”olieproduktionens kulmination”. Givet at den globale efterspørgsel på disse 
ressourcer vil stige, samtidig med den fundamentale rolle, som de spiller i 
alle aspekter af vores sociale, økonomiske og geopolitiske aktiviteter, er 
konsekvenserne af denne begivenhed enorm." 

Portland har faktisk inkorporeret en olieudtømningsprotokol i sin målsætning. Byen satser 
på at reducere forbruget af olie og gas med 2,6 % om året - en 25 % reduktion i 2020. 
 
I Storbritannien ser et voksende antal lokalsamfund med spænding på arbejdet med de 
energinedtrapningsplaner som begyndte i Kinsale i Irland og som fortsætter i Totnes. 
 
Der er mange glimrende eksempler på energireducerende planer, som er på plads i 
Storbritannien, som befinder sig under ”bæredygtighedsfanen". Det er dog kun, når 
bæredygtighedsprincipper bliver kombineret med en forståelse for klimaforandringer og 
olieproduktionens kulmination, at et fuldt integreret forsøg på at løse problemerne kan 
opstå. 

Overgangsmodellen - hvad er det helt præcis? 

Overgangsmodellen er et løst sæt af virkelige principper og 
praksisser, som er bygget op over en rum tid, mens 
lokalsamfund blev observeret - mens de eksperimenterede og 
arbejdede fremad mod at opbygge lokal modstandsdygtighed 
og reducere deres CO2-udledning. 
 
Der er mere detaljeret information om hvert enkelt af disse 
principper andetsteds i denne grundbog, men til at begynde 
med er her en liste over de forskellige elementer. 
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Underliggende bevidsthed 

Til at understøtte overgangsmodellen skal følgende anerkendes: 

• Klimaforandringer og olieproduktionens kulmination kræver handling med det samme 

• Et liv med et mindre energiforbrug er uundgåeligt, og det er bedre at planlægge dette 
end at blive pludseligt overrasket 

• Det industrielle samfund har mistet sin modstandsdygtighed mod energikriser 

• Vi skal handle sammen, og der skal handles nu 

• Uendelig økonomisk vækst er umulig. En tese om uendelig økonomisk vækst er fysisk 
umulig. 

• Mennesket har bevist deres genialitet ved igennem de sidste 150 år at udnytte Jordens 
ressourcer til at fremstille energi til en høj levestandard. Nu skal vi bruge de samme 
kvaliteter til at vænne os til ikke at kunne blive ved med at udnytte denne energi for at 
bevare den samme høje levestandard 

• Hvis vi planlægger og handler i god tid og bruger vores kreativitet og samarbejde til at 
udfolde evnerne, der findes i de lokale samfund, kan vi skabe en fremtid, der er langt 
mere fuldendt og berigende samt langt mere blid for Jorden, end den livsstil, som vi har 
i dag. 

De 7 "men’er" 

Når vi står over for udsigten til en vanskelig forandring og udfordrende handlinger, så 
skaber mennesket sine egne emotionelle og psykologiske barrierer, som stopper dem fra 
at tage disse udfordringer op. De syv men'er forklarer og nedbryder de mest typiske af 
disse barrierer. 

De 12 overgangstrin 

Disse 'trin' har indtil nu været nogle af de mest afgørende i overgangsinitiativerne. 
Lokalsamfundene indfører disse trin, tilpasser og omdanner dem, som de nu passer ind. 

Der er ikke tale om en liste over ting, der SKAL gøres. Dette er noget, som vi har set 
fungere, når vi har observeret overgangsinitiativer og selv prøvet at skabe dem. Som tiden 
går, vil disse helt sikkert ændre sig, når vi lærer mere om hvordan lokalsamfund bedst 
muligt kan takle olieproduktionens kulmination og klimaudfordringerne. 

”Transition Network” - overgangsnetværket 

Overgangsnetværkets rolle er at accelerere ændringer gennem inspiration, motivation, 
støtte, netværk og træning af lokalsamfund, der er i gang med at overveje og 
implementere deres version af overgangsmodellen.  

Kinsale 2021 - en energinedtrapningsplan (EDAP) 

Det første udkast til Kinsales energinedtrapningsplan (EDAP) blev færdigt i 2005. Den 
foreslår hvordan Kinsale - en by i Irland ved Cork med 7.000 indbyggere - kan skabe 
overgangen fra et samfund med høj grad af energiforbrug til en by med et lavt 
energiforbrug som modsvar til den snarligt indtræffende kulmination i olieproduktionen.  

Denne rapport, som blev udarbejdet af studerende fra Kinsales Universitet for 
videreuddannelse med Rob Hopkins som lærer, ser på, hvordan Kinsale kan navigere 
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gennem en usikker tid ved at skabe en klar vision for en fremtid med et lavere 
energiforbrug - samt lave en tidsplan for at opnå dette. 

Disse bestræbelser var et af de første forsøg af sin slags i verden. Rapporten ser på de 
fleste aspekter af livet i Kinsale inklusive madforsyning, energi, turisme, uddannelse og 

sundhed. Rapporten var struktureret på en måde, så andre 
lokalsamfund kunne efterligne en lignende proces mod en 
fremtid med et lavere energiforbrug. 

Denne EDAP blev belønnet med Cork Miljøforums 
prestigefyldte ærespris i 2005 og - endnu vigtigere - så blev 
de studerendes EDAP enstemmigt formelt overtaget af 
Kinsales byråd mod slutningen af året. 

 Det er værd at huske på, at dette var et projekt for 
studerende, der arbejdede med en helt ny tilgang. Der er 
meget arbejde, som skal gøres for at gøre dette til et varigt 
projekt med dybe rødder i selve samfundet. Men sikke en 
start! 

Lærdommene fra Kinsale er resulteret i 'De 12 trin', som 
står beskrevet senere i denne skrivelse. 

Dokumentet kan hentes her:  
http://transitionculture.org/wp-
content/uploads/members/KinsaleEnergyDescentActionPlan.pdf. 

Overgangsbyen Totnes 

Overgangsbyen Totnes blev startet af Rob Hopkins, der ville adressere udfordringerne ved 
olieproduktionens kulmination og klimaforandringerne. Initiativet bygger på Robs 
grundlæggende arbejde i Irland for at udvikle EDAP'en for Kinsale.  

Totnes er Storbritanniens første overgangsby og trækker på kvaliteter fra hele det lokale 
samfund for at opbygge lokal modstandsdygtighed gennem en proces med relokalisering 
af alle livets aspekter, hvor dette er fordelagtigt.  

Tankegangen bag Totnes er simpelthen, at en by, som bruger meget mindre energi og 
færre ressourcer end tidligere, hvis den ellers er ordentligt planlagt og designet kan være 
mere modstandsdygtig, mere mangfoldig og give mere glæde end før.  

Givet de sandsynlige forstyrrelser som olieproduktionens 
kulmination og klimaforandringerne vil skabe, vil et 
modstandsdygtigt samfund - altså et samfund, der kan sørge for 
sig selv på flest mulige måder - være umådelig bedre forberedt, 
end de nuværende samfund, der er totalt afhængige af de kraftigt 
globaliserede systemer, når det gælder mad-, energi-, transport-, 
sundheds- og boligsektorerne. 

Siden 2007 har projektet fortsat med at udvikle en EDAP for 
Totnes og designet en positive tidslinje, der leder Totnes væk fra 
olieafhængigheden. Byen stræber efter at dette arbejde skal være 
inkluderende, fantasifuldt, praktisk og ikke mindst sjovt. 

Projektet Totnes startede i slutningen af 2005 med en intens 
oplysningskampagne om olieproduktionens kulmination og klimaforandringer. Da 
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oplysningsgraden i byen lod til at være tilstrækkelig, blev projektet sat i gang med en event 
i september 2006, som man kaldte “Officiel igangsættelse af overgangsbyen Totnes”, hvor 
350 mennesker var tilstede på byens rådhus. Siden da har byen oplevet en endeløs række 
af præsentationer, træningskurser, møder, seminarer, interviews, dokumenter, blogs og en 
masse knofedtskrævende arbejde. Dette har sat tankerne i gang hos byens borgere, 
hvilket det bliver ved med den dag i dag.  

Her er de events, filmforevisninger og workshops, som blev afholdt det første års tid: 

• Filmforevisninger: 8 (med op til 150 tilskuere) 

• Foredrag: 7 (med op til 350 tilskuere) inklusive eksperter såsom: 

o Richard Heinberg (www.richardheinberg.com)  

o Aubrey Meyer (Contraction & Convergence - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Contraction_and_Convergence) 

o David Fleming (www.teqs.net) 

o Mayer Hillman (forfatter og aktivist inden for klimaforandringer) 

o “Food and Farming in Transition” - en 
udsolgt aften i Dartington Hall med Chris 
Skrebowski, Jeremy Leggett, Patrick 
Holden og Vandana Shiva 

• Events: 7 (med op til 400 tilskuere) - inklusive: 

o Den store igangsættelse af 
Overgangsbyen Totnes 

o Open Space-møder om mad, energi, 
hjerte & sjæl og beboelse 

o "Seedy Sunday" med frøbytning 

o “Open Space”-møde med de lokale myndigheder på Schumacher college 

o “Estates in Transition” et endags seminar for lokale jordejere for at evaluere 
deres muligheder i et mere lokaliseret scenarie 

• Træningskurser: Det 10-ugers aftenskolekursus ”Skilling Up for Powerdown" 

• Workshops: Gennemsyn af oliesårbarhed (med 3 lokale virksomheder, som havde 
tilmeldt sig denne tjeneste) 

• Ressourcer: Det lokale fødevareregister 

• Udfordringen om solopvarmet vand: At få 50 mennesker til at tilmelde sig programmet 

• Pilotprojekter: Den lokale valuta (Totnes-pundet, som blev anvendt i 20 lokale 
virksomheder) er nu blevet lanceret som et større projekt, fordi pilotprojektet gik så 
godt. Der er blevet trykt over 10.000 pengesedler, og mere end 65 virksomheder 
deltager 

• Arkivet over lokale fortalte historier: Der er blevet samlet data fra folk, som levede 
dengang alle havde en livsstil med et mindre energiforbrug 

• Storbritanniens nøddehovedstad: De første træer er for længst blevet plantet 

• Overgangshistorier: Der arbejdes med lokale skolebørn, så de kommer i gang med at 
tænke på en livsstil med et lavere energiforbrug 

• Havebytning: Der skabes forbindelse mellem folk, som er for gamle til at arbejde i 
deres have, og folk som ikke har en have, men gerne vil arbejde i en 

Programmet med aktiviteter og events fortsætter og fortsætter med samme hastighed. 

Udover de ovennævnte aktiviteter er der ti arbejdsgrupper der med mellemrum mødes for 
at undersøge nye metoder til et lavere energiforbrug og mere modstandsdygtighed inden 
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for disse områder: energi, sundhed, fødevarer, kunst, hjerte & sjæl - forandringens 
psykologi, lokalt selvstyre, økonomi og arbejdsmarked. Flere grupper er ved at blive startet 
op for at fuldende denne holistiske tilgang til opbygning af en modstandsdygtighedsplan for 
Totnes. 

Hvor langt Totnes er nået, kan ses på enten www.transitionculture.org (Rob Hopkins 
personlige blog) eller www.transitiontowns.org/Totnes.  

Andre overgangsinitiativer 

Her er der en liste over nogle andre af de lokalsamfund i Storbritannien, der officielt har 
adopteret overgangsmodellen for at forbedre deres lokale 
modstandsdygtighed og reducere deres CO2-fodaftryk. 

Rækkefølgen viser hvornår de startede. 

• Totnes, Storbr. - befolkningstal: 8.500 

• Kinsale, Irland - befolkningstal: 2.300 

• Penwith, Storbr. - befolkningstal: 64.000 

• Ivybridge, Storbr. - befolkningstal 12.000 

• Falmouth, Storbr. - befolkningstal: 20.000 

• Moretonhampstead, Storbr. - befolkningstal: 1.500 

• Lewes, Storbr. - befolkningstal: 16.000 

• Stroud, Storbr. - befolkningstal: 12.000 

• Ashburton, Storbr. - befolkningstal: 3.500 

• Ottery St. Mary, Storbr. - befolkningstal: 7.500 

• Bristol, Storbr. - befolkningstal: 400.000 

• Brixton, Storbr. - befolkningstal: 65.000 

• Forest Row, Storbr. - befolkningstal: 5.500 

• Mayfield, Storbr. - befolkningstal: 2.500 

• Glastonbury, Storbr. - befolkningstal: 9.000 

• Lostwithiel, Storbr. - befolkningstal: 2.700 

• Forest of Dean, Storbr. - befolkningstal: 80.000 

• Nottingham, Storbr. - befolkningstal: 280.000 

• Wrington, Storbr. - befolkningstal: 2.000 

• Brighton & Hove, Storbr. - befolkningstal: 250.000 

• Portobello, Edinburgh, Storbr. - befolkningstal: 10.000 

• Market Harborough, Storbr. - befolkningstal: 20.000 

• Sunshine Coast, Australia - befolkningstal: 260.000 

• West Kirby, Storbr. - befolkningstal: 13.000 

• Llandeilo, Wales  

• Bro Ddyfi, Wales  

• Whitstable, England  

• Marsden & Slaithwaite, England  



Overgangshåndbog 
 

 
Overgangsinitiativer på verdensplan Side 12 af 47 19. januar 2010 

 
 

Produceret af Transition Network 
 

• Frome, England  

• Brampton, England  

• Isle of Wight, England  

• Waiheke Island, New Zealand  

• Orewa, New Zealand  

• Dunbar, Skotland  

• Rhayader, Wales  

• Seaton, England  

• Bath, England  

• Exeter, England  

• Isle of Man  

• Canterbury, England  

• Kapiti District, New Zealand  

• CO-neutral Biggar - en overgangsby, Skotland  

• Presteigne, Wales 

• Wolverton, England 

• Leicester, England 

• Holywood, Nordirland 

• Westcliff-on-Sea, England 

• Isles of Scilly, England 

• Liverpool South, England 

• Norwich, England 

Der er mange andre lokalsamfund som er i kontakt med os vedrørende at opstarte deres 
eget overgangsinitiativ. De kan ses på denne webside:  

http://transitiontowns.org/TransitionNetwork/Mulling 

Vi regner med, at mange af dem og endnu flere kommer med på denne liste over officielt 
designerede overgangsinitiativer i de kommende år. 

Mens vi opbygger en kritisk masse af lokalsamfund, som er på vej i deres 
planlægningsprocesser mod energinedtrapning, vil vi kunne opbygge et blomstrende 
samarbejdsnetværk, hvor folk deler deres bedste idéer, hjælper hinanden og skaber en 
livsform, som er meget bedre, end det atomiserede, fremmedgjorte, ubæredygtige og ulige 
samfund, som vi er blevet til - først og fremmest på grund af al for megen billig olie. 

Etablering af jeres overgangsinitiativ - kriterier 

Vi har lavet nogle overordnede kriterier, som bruges til at vurdere, hvor parat et 
lokalsamfund er til at starte overgangen til en lavenergifremtid. Hvis I overvejer at anvende 
Overgangsmodellen i jeres lokalsamfund, så lav en ærlig vurdering af, hvor I står i forhold 
til denne. Hvis der er nogle mangler, så fokuser på disse, mens I opbygger momentum og 
netværk omkring jeres initiativ.  

Vi har indført denne lidt formelle procedure til registrering af overgangsbyer/landsbyer af 
flere årsager: 
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• Vores bestyrelsesmedlemmer og bidragsydere ønsker at sikre sig, at mens vi aktivt 
støtter spæde projekter, så er det kun de initiativer, 
som vi føler er klar til at bevæge sig ind i 
bevidsthedsskabelsesfasen, der forfremmes til 
”officiel status”. Denne status medfører yderligere 
støtte i form af oplægsholdere, optræning, wiki og 
online-forumer, som vi nu er ved at udvikle. 

• For at etablere officielle koordinerede projekter 
(f.eks. med henblik på at søge nationale tipsmidler) 
er der behov for en formel kategori af 
overgangsinitiativer, som vi har fuld tiltro til kan leve 
op til de vilkår, som midler uddeles på baggrund af. 

• Vi har set mindst et lokalsamfund gå i stå, fordi de 
ikke havde den rette indstilling eller en passende 
gruppe mennesker, og fordi de ikke rigtigt forstod, 
hvad det var, de gik ind til. 
 

• De tydeligt adskilte funktioner som “lokalt overgangsinitiativ”, ”lokalt overgangscenter” 
og ”midlertidigt iværksættende center” har, er meget forskellige og skal diskuteres fra 
begyndelsen (se nedenfor). 

Kriterier 

Disse kriterier bliver hele tiden udviklet og er bestemt ikke endegyldige. 

1. En forståelse af olieproduktionens kulmination og klimaforandringer som 
primære drivkræfter (skal skrives ind gruppens vedtægter eller manifest) 

2. En gruppe på 4-5 personer, der er villige til at påtage sig lederansvar (ikke 
blot en enkelt persons ubegrænsede entusiasme) 

3. Mindst to personer fra gruppen, der er villige til at deltage i et to dages 
træningskursus. I første omgang vil kurserne blive afholdt i Totnes, men 
med tiden vil de blive spredt til andre områder - også internationalt. For 
øjeblikket foregår overgangstræningen udelukkende i Storbritannien, men 
det må nødvendigvis ændre sig - vi arbejder på sagen. 

4. En potentiel stærk forbindelse til kommunen 

5. En grundlæggende forståelse af de 12 trin (se nedenfor) 

6. I skal være indstillet på at spørge om hjælp, når det er nødvendigt 

7. I skal være indstillet på jævnligt at opdatere jeres overgangsinitiativs 
tilstedeværelse på nettet - enten wikien (et fælles arbejdsrum på 
internettet, som vi gør tilgængeligt for jer) eller jeres egen hjemmeside. 

8. I skal være indstillet på at skrive indlæg på Transition Towns blog hver 
anden til tredje måned 

9. I skal være indstillet på, at når først overgangen er påbegyndt i jeres 
lokalsamfund, at give mindst to præsentationer til andre lokalsamfund, der 
overvejer at give sig i kast med lignende initiativer - en slags: ”sådan 
gjorde vi” og ”sådan var det for os” 

10. I skal være indstillet på at danne netværk med andre overgangsinitiativer  

11. Et minimum af interessekonflikter mellem medlemmerne i kernegruppen 

12. I skal være indstillet på at samarbejde med Transition Network i England 
vedrørende søgning af midler hos nationale fonde. Jeres lokale midler er til 
jeres egen disposition. 
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13. I skal være indstillet på at stræbe efter inklusion på tværs af hele jeres 
initiativ. Vi er opmærksomme på, at vi skal styrke denne pointe som 
reaktion på bekymringer om ekstreme politiske grupper, der bliver 
involveret i overgangsinitiativer. Én måde at gøre det på er, at grupper 
eksplicit støtter FN’s menneskerettigheder (General Assembly resolution 
217 A (III) af d. 10. december 1948). Dette kan for eksempel skrives ind i 
jeres vedtægter (når de er lavet), således at ekstreme politiske 
grupperinger, der har diskrimination som en kerneværdi, ikke kan deltage i 
beslutningsdygtige forsamlinger. Det er muligt, at der er mere elegante 
måder at håndtere dette krav på, og der er en gruppe i netværket, der nu 
undersøger, hvordan det kan gøres. 

14. En anerkendelse af at selvom hele jeres region måske skal igennem en 
overgang, så starter I med jeres lokale samfund. Med tiden er det muligt at 
antallet af overgangssamfund i jeres område retfærdiggør en eller flere 
centrale grupper, der kan give lokal bistand, men dette vil opstå over tid - 
frem for at blive tvunget igennem fra starten. Denne pointe er en reaktion 
på flere tilfælde med personer, der har forhastet sig med at starte en 
overgang i hele deres region, frem for i deres lokale samfund. I 
exceptionelle tilfælde, hvor koordinerende grupper er nødvendige (p.t. 
Bristol, Forest of Dean og Brighton & Hove), så er disse ansvarlige for at 
sikre sig, at disse kriterier bliver anvendt i alle initiativer, der starter i 
området. Yderligere ansvarsområder for løbende støtte og eventuel 
uddannelse fremkommer, mens vi ser denne funktion udvikle sig. 

15. Yderligere kriterier gælder for sådanne centrale grupper - disse kan 
diskuteres ansigt til ansigt. 

16. Endelig anbefaler vi, at mindst en af personerne i gruppen har deltaget i et 
permakulturdesignkursus… det virker virkelig som om, det gør en forskel. 

Når I kan vise os hos Transition Network, at I 
opfylder disse betingelser og er klar til at give jer i 
kast med jeres overgang, så åbner I døren til al 
slags fantastisk støtte, vejledning, materialer, 
webplads, uddannelse, netværksmuligheder og 
fælles ansøgninger om penge, som vi startede på i 
2007. 

Døren er klar til at åbne… kontaktoplysninger i 
slutningen af dette dokument. 

Etablering af jeres overgangsinitiativ - forskellige typer 

Der synes nu at være opstået fire typer initiativer inden for overgangsmodellen: 

1. Det ”lokale overgangsinitiativ” - indlejret i lokalområdet, hvor 
styringsgruppen inspirerer og organiserer det lokale samfund. Dette er det 
egentlige hjerte i overgangsbevægelsen. 

2. Det “lokale overgangscenter” - placeret i et stort sammenhængende 
område med sin egen identitet (f. eks. en by). Hjælper med at etablere og 
støtte "lokale overgangsinitiativer". 

3. Det "midlertidige iværksættende center" - består af en samling af 
personer, der samarbejder for at hjælpe med at oprette "lokale 
overgangsinitiativer" i deres eget samfund. I takt med at disse opstår, 
opløses gruppen gradvist. 
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4. Det "regionale koordinerende Center" - ikke så meget en organisation, 
snarere en samling af eksisterende overgangsinitiativer, der mødes til 
gensidig støtte og koordinering omkring aktiviteter såsom at dele 
ressourcer og udgøre en samlet front ”mod” forskellige offentlige instanser. 

Mere om “lokale overgangsinitiativer” 

Dette er det mest hyppige og enkle initiativ, typisk med lokalsamfund på op til 15.000 
beboere. Eksempler herpå er Totnes, Lewes, Wrington og kvarteret Portobello i Edinburgh. 

Det er her virkelig forandring sker - på det lokalt niveau, drevet af de mennesker, der bor 
der. Uden aktive lokale initiativer, er der intet overgangsnetværk. 

Mere om “lokale overgangscentre” 

Når det er fuldt etableret (og forhåbentlig finansieret), er denne gruppes rolle at fyre op 
under dens udpegede "område" (dvs. omegn) og fortsat inspirere, opmuntre, registrere, 
støtte, danne netværk og eventuelt optræne disse initiativer. Processen med at opbygge 
denne rolle vil tage tid, og nydannede grupper (og dem, der opererer uden støtte), kan ikke 
forventes at udføre alle disse opgaver lige fra begyndelsen. 

Vi regner med, at forholdet mellem centre og initiativer i området vil være gensidigt 
støttende og i det mindste i første omgang, uformelt. Vi håber, at initiativer inden for 
området, også vil danne netværk og gensidigt understøtte hinanden, i erkendelse af at et 
lokalsamfund kun er så modstandsdygtigt som sine naboer. 

Da dette massive overgangseksperiment stadig er meget ungt, vil disse roller og modeller 
sandsynligvis udvikle sig i takt med, at vores erfaringer viser os, hvad der virker og hvad 
der ikke gør. 

Aktuelle eksempler på lokale overgangscentre er blandt andet Bristol og Forest of Dean. 

Det lokale overgangscenter er også ansvarligt for at udfylde "overgangsnetværksrollen” i 
området for at sikre, at hvert enkelt initiativ overholder kriterierne lige fra begyndelsen. 
Som individuelle initiativer inden for området modnes, vil centeret tilskynde dem at ansøge 
Transition Network om at komme i betragtning som et officielt overgangsinitiativ. Med tiden 
forventer vi, at opgaven med at registrere lokalsamfund som officielle overgangsinitiativer 
vil blive overtaget af de lokale overgangscentre. 

Det lokale overgangscenter vil være et brændpunkt for kommunikation med de lokale 
overgangsinitiativer i området. 

Hvis en gruppe ønsker at påtage sig rollen som lokalt overgangscenter, så skal vi hos 
Transition Network være helt sikre på, at I ved, hvad I går ind til, og at I vil være i stand til 
at håndtere det. Dette vil sandsynligvis indebære en række samtaler og sandsynligvis en 
ansigt-til-ansigt diskussion med holdet. 

Vi planlægger at etablere et sammenslutning for "lokale overgangscentre" hvor de kan 
diskutere kompleksiteterne ved denne fremgangsmåde - og der er mange. 
Vi tror, at denne model med lokale overgangscentre er af afgørende betydning for byer, 
og i større landdistrikter, men forgængerne er nødt til nøje og forsigtigt at udvikle denne 
rolle. Det er ubetrådt territorium, og på ingen måde en ligetil virksomhed ... fortsæt med 
forsigtighed. 
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Mere om det "midlertidige iværksættende center"  

Denne type gruppe består af en samling af individer/grupper fra forskellige steder i samme 
region, der er vant til at arbejde sammen med hinanden i forskellige 
aktivistiske/miljømæssige sammenhænge. 

Gruppen bidrager med at iværksætte lokale overgangsinitiativer i regionen og opløses 
derefter, hvorefter medlemmerne overgår til deres egne lokale overgangsinitiativer, når de 
har opnået en tilstrækkelig kritisk masse til at danne en lokal styregruppe. 

Det midlertidige iværksættende centers rolle er simpelthen at inspirere og skabe 
opmærksomhed uden i øvrigt at have noget ansvar for den løbende koordinering. 

West Berkshire og et par andre steder bruger denne tilgangsvinkel. I dette scenario vil de 
lokale initiativer, når de er startet op, henvende sig til Transition Network for 
støtteoptræning osv. 

Mere om det "regionale koordinerende centers" rolle 

Det er åbenlyst, at vi bliver nødt til at have en vis form for organisation, der er i stand til at 
samarbejde med myndighederne på alle niveauer - lokalt, regionalt og nationalt. 

Denne anerkendelse har dels givet anledning til dannelsen af flere grupper med det formål 
at repræsentere de eksisterende og fremtidige overgangsinitiativer i deres "opland". 

På baggrund af erfaringer med dette fænomen om, hvad der fungerer godt, og hvad der 
ikke gør, samt efterfølgende drøftelser med forskellige overgangsinitiativer, introducerer 
Transition Network her et meget kort sæt kriterier for denne type gruppe. 

"Transition Network vil kun anerkende organisationer, der repræsenterer 
samlinger af overgangsinitiativer, hvis: 

o de er blevet anmodet om eller er opstået via en betydelig del af de aktive 
overgangsinitiativer (både officielle og endnu ikke officielle) i "oplandet" og  

o de er organiseret/drevet/koordineret af repræsentanter udpeget i aktive 
overgangsinitiativer i oplandet (både officielle og endnu ikke officielle). 

Yderligere kriterier med hensyn til formålet og omfanget af aktiviteterne vil 
komme frem i takt med at disse regionale koordinerende centre opstår”. 

Vi mener, at disse kriterier vil føre til en beviseligt autentisk, bemyndiget, ansvarlig, 
gennemsigtig, vidende og behørigt motiveret ”over-gruppe”. 

Konklusion 

Som altid har vi med et hurtigt udviklende gilde at gøre, og der er ingen tvivl om, at vi bliver 
nødt til at holde et vågent øje med området og reagere på måder, der hjælper de vigtigste 
grupper - de lokale overgangsinitiativer - med at opnå deres overordnede mål. 

Etablering af jeres overgangsinitiativ - formel organisering og 
vedtægter 

Et centralt spørgsmål opstår tidligt i et initiativ, nemlig: "Hvilken form skal denne 
gruppe/organisation tage?" 
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(Forfatterens note: Dette er næsten helt sikkert den kedeligste del af 
dette dokument. Det var en smerte at skrive på grund af den 
uigennemskuelige jargon jeg stødte på inden for de endnu mere 
uigennemskuelige hjemmesider, fyldt med indviklede regler og 
undtagelser. 

Så hvis du skal læse dette afsnit; så pas på! Medmindre du er fuld af 
energi og entusiasme garanterer jeg for, at du inden for 5 minutter, vil 
være på vej i Overgangsdrømmeland). 

 

DA DISSE BESTEMMELSER ER FORSKELLIGE I STORBRITANNIEN OG DANMARK 
ER DER INGEN GRUND TIL AT OPLISTE BRITISKE ORGANISATIONSFORMER HER. 
DENNE HÅNDBOG SKULLE GERNE SÅ SNART SOM MULIGT INDEHOLDE ET 
AFSNIT, SOM ER RELEVANT FOR DANMARK (red.).   

 

I kan eventuelt se på websiderne for de forskellige overgangsinitiativer 
(www.transitiontowns.org), for at se hvordan de officielt og formelt har organiseret sig. 

Vi håber at lokalsamfund, som registrerer sig som formelle organisationer, vil inkorporere 
deres demokratiske og inklusive etos i deres registreringspapirer. 

Senere kan det være, hvis det ser ud til, at initiativerne i høj grad organiserer sig på 
samme måde, at Transition Network vil kunne producere et standarddokument. Dog ser 
det også ud til, at det er en meget givende indlæringsproces, hvis de enkelte initiativer selv 
sammensætter deres egne vedtægter og retningslinjer (selv om det er ulideligt arbejde)! 

Et punkt, som dog har givet bekymringer blandt initiativer alle steder, er at ekstreme 
politiske grupper bliver en del af overgangsbevægelsen. En måde at reducere chancen for 
at dette sker, er ved udførligt at understrege i vedtægterne, at i støtter FN’s 
menneskerettigheder. Dette vil forhindre, at I får tilmeldte medlemmer fra grupper, som har 
diskrimination som en af deres kerneværdier. 

Etablering af jeres overgangsinitiativ - de 7 “men’er” 

Så, nu hvor I er nået så langt i håndbogen, kan det være, at I stadig tænker, at et 
overgangsinitiativ kunne være noget for jeres lokalsamfund. 

Næste afsnit (de 12 trin) giver jer en handlingsplan for jeres rejse, men først skal I navigere 
udenom de indledende barrierer - virkelige og opdigtede - som står i vejen for jer. Vi kalder 
dem de 7 ”men’er”. 

Men vi får ikke nogen økonomisk støtte… 

Det er faktisk ikke særlig vigtigt. Økonomisk støtte er en 
meget dårlig erstatning for entusiasme og involvering i 
lokalsamfundet, som begge vil få jer igennem de første 
faser af overgangen. Støttegivere kan også kræve en vis 
kontrol og vil måske styre initiativet i en retning, som går 
imod lokalsamfundets interesser. 
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Vi viser jer, hvordan I kan blive sikre på, at jeres proces genererer en tilpas stor indkomst. 
Vi snakker ikke om millioner, jeres overgangsby kommer ikke til at blive børsnoteret, men 
som økolandsbydesigner Max Lindeggar sagde til mig for længe siden: “hvis et projekt ikke 
giver overskud, så giver det underskud”.  

Overgangsbyen Totnes begyndte i september 2005 uden nogen penge overhovedet og 
har været selvforsynende lige siden. De foredrag og filmforevisninger vi holder, indbringer 
penge, så vi har råd til gratis arrangementer såsom Open Space-dage. I vil nå til et punkt, 
hvor I kommer til at planlægge specifikke projekter, som kræver økonomisk støtte, men 
indtil da vil I kunne klare jer uden. Bibehold kontrollen over hvornår dette sker… lad ikke 
manglende økonomisk støtte stoppe jer. 

Men de vil ikke lade os gøre det… 

Der er en frygt blandt nogle grønne folk for, at et hvilket som helst initiativ, som faktisk får 
succes med at starte nogle forandringer, vil blive lukket ned, undertrykt eller angrebet af en 
bureaukrat uden ansigt eller en multinational virksomhed. Hvis denne frygt er stærk nok til 
at forhindre dig i at handle, hvis den eneste handling, du er klar til at foretage, er at 
overgive al din handlekraft til “dem”, så er du formentlig i gang med at læse det forkerte 
dokument. På den anden side arbejder overgangsbyerne ”under radaren” og leder hverken 
efter ofre eller skaber sig fjender. Faktisk ser de ikke ud til at påberåbe sig nogen af de 
eksisterende institutioners vrede. 

Tvært imod, mange virksomheders opmærksomhed omkring bæredygtighed og 
klimaforandringer vokser dagligt, og du vil blive overrasket over, hvor mange mennesker 
med magt der vil blive entusiastiske og inspireret af det du gør, og vil støtte dig - snarere 
end at forhindre dig - i dit arbejde. 

Men der er allerede grønne grupper her i byen, og jeg har ikke lyst til at 
træde dem over tæerne… 

Vi går mere i detaljer med dette i Trin 3 nedenfor, men alt i alt skal du være mere end 
almindeligt uheldig for at blive indblandet i en “grøn borgerkrig”. Det som 
overgangsinitiativet gør, er at opsætte et fælles mål og en fælles fornemmelse af et formål 
for de eksisterende grupper. Nogle af dem kan være en smule udbrændte, og vil derfor 
virkelig sætte pris på den vigør, du kommer med. Samarbejde med et netværk af 
eksisterende grupper hen mod en plan for energinedtrapning vil forbedre og fokusere 
deres arbejde, snarere end at efterligne eller overgå det. Regn med, at de bliver nogle af 
jeres stærkeste allierede - og sikkert altafgørende for jeres egen overgang.  

Men der er ikke nogen her i byen, der interesserer 
sig for miljøet… 

Dette er en tanke, som mange let kan få, på grund af 
eksistensen af det man kan se som en apatisk forbrugerkultur, 
som omkranser os alle. Skrab lidt dybere, og du vil se, at de 
mest overraskende mennesker er fortalere for nogen af 

hovedelementerne i overgangsinitiativet - lokale råvarer, lokale håndværk samt lokal 
historie og kultur.  

Nøglen ligger i at opsøge dem, i stedet for at forvente at de opsøger dig. Find nogle fælles 
standpunkter, så vil du finde ud af, at dit lokalsamfund er et meget mere interessant sted, 
end du troede.  
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Men det er alligevel for sent at gøre noget…? 

Det kan være, at det er for sent, men der er en god chance for, at det ikke er. Hvilket 
betyder, at din (og andres) indsats er altafgørende.  

Lad ikke håbløsheden sabotere dine handlinger - som Vandana Shiva siger: “vore tiders 
usikkerhed er ikke grund nok til at være sikker på håbløsheden”.  

Men jeg har ikke de rigtige kvalifikationer… 

Hvis du ikke gør det, hvem gør så? Det gør ikke noget, at du ikke har en PhD i 
bæredygtighed eller flere års erfaring i havearbejde eller planlægning. Det vigtige er, at du 
er interesseret i det sted, hvor du bor, at du anser det for nødvendigt at handle og at du er 
åben overfor nye måder at engagere folk på.  

Hvis der fandtes et jobopslag for en person, som kan få denne proces i gang med at rulle, 
ville den nok opliste den persons kvaliteter på følgende måde; 

• Positiv 

• God med mennesker 

• Et basalt kendskab til stedet og nogle af stedets beboere. 

Det er sådan cirka det hele… Du er jo sådan set i gang med at designe din egen vej ud af 
processen lige fra starten (se Trin 1), så din rolle er på dette tidspunkt som en gartner, der 
klargør jorden til den kommende have, som han muligvis eller muligvis ikke selv kommer til 
at se.  

Men jeg har ikke nok energi til det! 

Som det ofte nævnes, at Goethe har sagt: "hvad du end kan gøre eller drømmer om at 
kunne gøre, så start på det. Mod har talent, styrke og magi i sig!" Oplevelsen af at starte et 
overgangsinitiativ viser med al tydelighed, at dette er sandt. Hvor idéen om at forberede 
din landsby (eller by, dal eller ø) til et liv efter olie kan synes at have uoverskuelige 
konsekvenser, er der samtidig noget helt særligt ved den uovervindelige energi som 
overgangsprocessen slipper ud, og som gør processen ustoppelig. 

Det kan være, at I føler jer overvældet af tanken om alt arbejdet og alle kompleksiteterne, 
men folk vil træde frem og hjælpe. Faktisk har mange fortalt os om hvor 
sammenhængende hele processen virker - hvordan de rigtige mennesker dukker op på det 
rigtige tidspunkt. Der er noget over det at opsøge modet, at tage springet fra ”hvorfor er 
der ikke nogen, der gør noget?” til ”lad os se at komme i gang!”, som netop skaber den 
energi, der får det hele til at køre.  

Meget ofte er det at udvikle miljøinitiativer som at skubbe en bil, der er gået i stå op ad en 
bakke; det er hårdt og anstrengende arbejde. Overgangsbyerne er som at komme ned på 
den anden side - bilen begynder at køre så hurtigt, at du ikke kan følge med - den 
accelererer hele tiden. Når du først har skubbet den oppe på toppen af bakken, finder den 
sit eget momentum. Det betyder ikke, at det ikke er hårdt arbejde nogen gange, men det er 
næsten altid en fornøjelse.  

Overgangens 12 trin 

Disse 12 trin er blevet til, mens vi observerede, hvad der så ud til at virke i de tidlige 
overgangsinitiativer - især i Totnes.  
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De skal på ingen måde ses som en færdig opskrift. Hvert projekt anvender trinene på 
forskellige måder, tilføjer nye og ser bort fra andre. De tilbyder dog, hvad vi mener, er 
hovedelementerne i jeres rejse, så de kan forhåbentlig hjælpe jer igennem de første par 
års arbejde.  

#1.  Dan en styregruppe og design dens opløsning fra starten 

Dette trin får en hovedgruppe på plads. Denne gruppe skal føre projektet fremad i de 
indledende faser. 

Vi anbefaler, at I opretter jeres styregruppe med det formål at komme gennem trin 2 - 5 og 
bliver enige om, at når der er dannet minimum fire undergrupper (se #5), opløses 
styregruppen og samles igen med en person fra hver af disse grupper. Dette kræver en del 
beskedenhed, men det er meget vigtigt for at sætte projektets succes højere end de 
enkelte involverede. I sidste ende bør styregruppen bestå af 1 repræsentant fra hver 
undergruppe. 

#2.  Skab øget bevidsthed 

På dette trin identificerer I hvem jeres hovedallierede er, opbygger afgørende netværk og 
forbereder resten af lokalsamfundet på lanceringen af jeres 
overgangsinitiativ. 

For at en effektiv plan om energinedtrapning kan udvikle sig, 
skal deltagerne forstå de potentielle konsekvenser af både 
olieproduktionens kulmination og klimaforandringer - 
førstnævnte kræver forøget modstandsdygtighed i 
lokalsamfundet, sidstnævnte en reduktion af CO2-
fodaftrykket. 

Visning af vigtige film (Inconvenient Truth, End of Suburbia, 
Crude Awakening eller Power of Community) sammen med 
paneler med “eksperter” til at besvare spørgsmål efter filmen 
er en meget effektiv metode (se næste afsnit for information 
om alle filmene - hvor de findes, forfilm, hvilke licensregler 
der er i kraft og ”dommedagseffekt” i forhold til 
”løsningsorienteret”). 

Foredrag med eksperter inden for områderne klimaforandringer, olieproduktionens 
kulmination og løsninger i lokalsamfundet kan være meget inspirerende. 

Artikler i lokalaviser, interviews på lokale radiokanaler og præsentationer for eksisterende 
grupper inklusive skoler er også en del af værktøjskassen, når det gælder om at gøre folk 
opmærksom på de relevante emner og få dem til at tænke på løsninger. 

#3.  Læg et fundament 

Dette trin handler om netværk med eksisterende grupper og aktivister, om at få dem til at 
forstå at overgangsinitiativet er skabt til at indeholde deres hidtidige arbejde samt 
fremtidige bidrag ved at se på fremtiden på en ny måde. Sæt streg under og respektér det 
arbejde de gør, og understreg den vitale rolle de kommer til at spille. 

Giv dem en præcis og lettilgængelig oversigt over olieproduktionens kulmination - hvad det 
betyder, hvordan der er en sammenhæng med klimaforandringerne, hvordan det kan 
påvirke det pågældende lokalsamfund samt hvilke udfordringer det byder på. Begynd at 
tænke på, hvordan et overgangsinitiativ vil kunne fungere som en katalysator for at få 
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lokalsamfundet til at undersøge eventuelle løsninger og begynde at tænke på konstruktive 
græsrodsstrategier. 

#4.  Organiser en stor ”afsløringsfest” 

Dette trin sætter en milepæl, som alle vil kunne huske, der markerer projektets 
“manddomsprøve”, flytter det helt ind i lokalsamfundets hjerte, opbygger et momentum 
som sender jeres initiativ langt frem til 
det næste trin i jeres arbejde og fejrer 
jeres lokalsamfunds ønske om at 
handle. 

Hvad gælder timing, anslår vi, at et 
godt tidspunkt vil være et halvt til et 
helt år efter jeres første 
“bevidstgørende” filmvisningsaften.  

Den officielle afsløring af 
”Transition Town Totnes” blev afholdt i september 2006. Forud gik cirka 10 måneders 
foredrag, filmvisninger og andre events. 

Hvad gælder indhold, skal jeres afsløringsfest bringe folk op på mærkerne når det gælder 
olieproduktionens kulmination og klimaforandringer, men med en ånd af, “vi kan gøre 
noget ved det her” snarere end sammenbrud og dommedag.  

Et indslag, som vi har set virker meget godt, er en præsentation af de praktiske og 
psykologiske barrierer for personlig udvikling - i sidste ende handler det jo præcis om, hvad 
vi gør som individer.  

Men det behøver ikke bare være snak, det kan inkludere musik, mad, opera, breakdance 
eller hvad I nu føler bedst reflekterer jeres lokalsamfunds intention om at gå i gang med 
dette fælles eventyr.  

#5.  Dan arbejdsgrupper 

En del af processen med at udvikle en energinedtrapningsplan er at gøre brug af hele 
lokalsamfundets samlede talentmasse. Altafgørende for dette er, at man opretter et antal 
mindre grupper, som kan fokusere på særlige aspekter i denne proces. Hver af disse 
grupper udvikler deres egne måder at arbejde på og deres egne aktiviteter, men vil 
samtidig alle høre under det samlede projekts paraply. 

Ideelt set behøves der arbejdsgrupper for alle de aspekter af dagligdagen, som gør, at 
lokalsamfundet kan holde sig selv i gang og trives. Eksempler på disse er: mad, affald, 
energi, uddannelse, ungdom, økonomi, transport, vand og lokal styring. 

Hver af disse arbejdsgrupper ser på deres område og prøver at bestemme de bedste 
måder at opbygge modstandsdygtighed på og reducere CO2-fodaftrykket i lokalsamfundet. 
Deres løsninger udgør rygraden i handlingsplanen for energinedtrapningen. 

#6.  Brug Open Space 

Vi har fundet ud af, at Open Space-teknikken er en meget effektiv måde at holde møder på 
i overgangssammenhæng. 
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I teorien burde det ikke virke. En stor gruppe mennesker mødes for at udforske et særligt 
emne eller en hændelse, uden agenda, uden tidsplan, uden nogen umiddelbar koordinator 
og uden at nogen er bedt om at tage noter.  

Vi har imidlertid afholdt separate Open Spaces vedrørende mad, energi, beboelse, 
økonomi og forandringens psykologi. Ved hver af mødernes afslutning havde alle fået sagt 
det de ville, der var blevet taget mange noter, som senere blev skrevet rent, der var blevet 
dannet en masse netværk og man var kommet op med en masse ideer og frem med nye 
visioner.  

Når det gælder Open Space, kan man ikke komme udenom 
Harrison Owen’s Open Space Technology: A User’s Guide. 
Derudover er Peggy Holman and Tom Devane’s The Change 
Handbook: Group Methods for Shaping the Future en 
uvurderlig reference når det gælder yderligere muligheder 
med disse redskaber. 

#7.  Udvikl synlige praktiske manifestationer i 
forbindelse med projektet 

Det er meget vigtigt, at I undgår, at der opstår en 
fornemmelse af, at jeres projekt bare er en snakkeklub, hvor 
folk sidder og skriver ønskesedler. Jeres projekt har allerede 
tidligt brug for, at begynde at skabe konkrete og synlige 
manifestationer i lokalområdet. Sådanne vil kraftigt forøge 
folks fornemmelser for projektet og ligeledes deres villighed 
til at deltage. 

Det er en ret svær balancegang i det første stykke tid. I skal vise tydeligt, at det går 
fremad, men uden at gå i gang med projekter, som i sidste ende ikke har nogen plads i 
energinedtrapningsplanen. 

I Totnes lancerede madgruppen et projekt, som de kaldte ‘Totnes - Storbritanniens 
nøddehovedstad’, som har som mål at opbygge en så stor som mulig infrastruktur af træer 
med spiselige nødder i byen. Med borgmesterens hjælp har vi for nylig plantet træer i 
byens centrum - og gjort det til en højprofileret hændelse.  

#8.  Faciliter en ”Genopdagelse af dine færdigheder”  

Hvis vi skal klare os igennem olieproduktionens kulmination og 
klimaforandringerne ved at skifte til en fremtid med et lavere 
energiforbrug og relokalisering af vores lokalsamfund, så får vi 
brug for mange af de færdigheder, som vores bedsteforældre 
tog for givet. En af de mest brugbare ting et overgangsinitiativ 
kan gøre, er at vende det “store tab af færdigheder”, som er sket 
i de sidste 40 år, ved at tilbyde undervisning i en lang række af 
disse færdigheder. 

Research blandt de ældre medlemmer af lokalsamfundet kan 
være lærerigt - det er jo dem, der har levet før brug-og-smid-væk 
samfundet opstod, og de forstår hvordan et lavenergisamfund 

kunne se ud. Nogle eksempler på kurser kunne være: reparation, madlavning, 
cykelvedligeholdelse, naturbyggeri, loftsisolering, farvning af tøj, botanikture, havebrug, 
energieffektivitet i hjemmet, surdejsbagning og fødevareproduktion (listen er uden ende). 
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Jeres store program: ”Genopdag dine færdigheder” vil give folk en stærk følelse af, at de 
selv er i stand til at løse problemer, nå konkrete mål og arbejde sammen med andre 
mennesker. De vil også se, at det kan være virkelig sjovt at lære. 

#9.  Byg en bro til de lokale myndigheder 

Uanset hvor meget jeres overgangsinitiativ får jorden til at ryste, hvor mange praktiske 
projekter i får sat i gang og hvor fantastisk jeres energinedtrapningsplan er, vil I ikke nå 
særlig langt medmindre I dyrker et positivt og produktivt forhold til de lokale myndigheder. 
Uanset om det gælder planlægning, budgettering eller forbindelser, har I brug for at få dem 
med ombord. Helt modsat jeres forventninger vil I muligvis få at se, at I skubber mod en 
allerede åben dør. 

Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi kan skitsere en energinedtrapningsplan for 
Totnes i et format, som ligner vores aktuelle udviklingsplan for lokalsamfundet. Det kan 
være at kommunens planlæggere en dag vil sidde ved et bord med to dokumenter foran 
sig - en konventionel plan for kommunen og en smukt præsenteret 
energinedtrapningsplan. Måske skete det allerede i 2008, den dag da prisen for en tønde 
olie for første gang røg op over 100 dollars. Planlæggerne ser fra det ene dokument til det 
andet og konkluderer, at kun energinedtrapningsplanen faktisk beskæftiger sig, med de 
udfordringer fremtiden byder på. Og mens dette dokument bevæger sig ind midt på bordet, 
ryger kommuneplanen lige så stille i papirkurven (vi har lov til at drømme!). 

#10.  Ær de ældre 

For de af os født i 1960'erne da den billige olies fest var i fuld gang, er det meget svært at 
forestille sig et liv med mindre olie. Hvert år i mit liv (med undtagelse af oliekriserne i 
70'erne) har været karakteriseret ved mere energi end de foregående år.  

For at kunne genskabe billedet af et lavenergisamfund bliver vi nødt til at inddrage dem, 
der faktisk kan huske overgangen til den billige olies tidsalder, særligt perioden mellem 

1930 og 1960. 

Selvom du helt klart skal undlade at give det indtryk, at du 
taler for at ”gå tilbage” til en dunkel fjern fortid, kan der læres 
meget af, hvordan tingene blev gjort, hvad de usynlige 
forbindelser mellem samfundets forskellige dele var og 
hvordan det daglige liv blev opretholdt. At finde ud af dette kan 
være stærkt oplysende og føre til en dybere samhørighed med 
det sted, hvor vi udvikler vores overgangsinitiativer. 

#11.  Lad det antage den form det tager… 

Selvom du måske starter med at udvikle dit overgangsinitiativ 
med en klar idé om, hvad det vil føre til, vil det uundgåeligt 

tage en anden retning. Hvis du prøver at holde fast i en rigid vision, vil det begynde at 
dræne din energi og lade til at gå i stå. Din rolle er ikke at komme med alle svarene, men 
at fungere som katalysator for lokalsamfundet, så folk kan udarbejde den overgangsplan, 
der passer netop der.  

Hvis du holder fokus på designets nøglekriterier - at styrke lokalsamfundets 
modstandsdygtighed og reducere dets CO2-fodaftryk - vil du kunne se lokalsamfundets 
kollektive talenter udvikle en realisabel, praktisk og stærkt innovativ løsning. 
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#12.  Udarbejd en handlingsplan for mindre energi 

Hver arbejdsgruppe vil have fokuseret på praktiske handlinger der kan 
styrke lokalsamfundets modstandsdygtighed og reducere dets kulstof-
fodaftryk. 

Samlet udgør disse Energinedtrapningsplanen (EDAP). Her har 
lokalsamfundets kollektive talenter designet deres egen fremtid, der tager 
højde for de potentielle trusler fra olieproduktionens kulmination og klimaforandringerne. 

At udarbejde en EDAP er ikke ligetil. Den er i stadig udvikling, efterhånden som vi finder ud 
af, hvad der virker, og hvad der ikke gør. 

Støtte fra overgangsnetværket - skabelon for overblik over de lokale ressourcer 

At danne sig et overblik over de lokale ressourcer - nuværende og fremtidig tilgængelighed 
og krav - vil være en nøgle til at udarbejde en realistisk EDAP. Vi udvikler i øjeblikket 
skabeloner, der kan hjælpe med denne proces. 

Støtte fra overgangsnetværket - overgangstidslinjen 

Vi samarbejder med klimaforskere, økologer, energianalytikere og grønne økonomer om at 
udvikle en overordnet tidslinje, der kan danne baggrund for og perspektivere jeres EDAP.  

Støtte fra overgangsnetværket - indikatorer for modstandsdygtighed 

Denne sektion introducerer begrebet ”indikatorer for modstandsdygtighed”, og det kræver 
lidt forklaring. Modstandsdygtighed er et system eller lokalsamfunds evne til at modstå 
udefrakommende pres. En indikator er en måde at måle det på.  

At måle CO2-udledningen, er den sædvanlige metode til at måle et faldende kulstof-
fodaftryk. Vi er imidlertid af den stærke opfattelse, at det er utilstrækkeligt at mindske CO2-
udledningerne, hvis man samtidig undlader at opbygge modstandsdygtighed, når I 
forsøger at imødegå både olieproduktionens kulmination og klimaforandringerne. 

Så hvordan kan du vide, om lokalsamfundets modstandsdygtighed er stigende?  

Indikatorer for modstandsdygtighed kunne kigge på: 

• Procentdelen af lokalt dyrket mad 

• Mængden af lokal valuta i cirkulation som procentdel af den samlede pengemængde i 
cirkulation 

• Antallet af lokalt ejede virksomheder 

• Gennemsnitlig transporttid for arbejdere i byen 

• Gennemsnitlig transporttid for arbejdere, der bor i byen, men arbejder andetsteds 

• Procentdelen af lokalt produceret energi 

• Mængden af byggematerialer fra vedvarende kilder 

• Andelen af livsnødvendige varer, der fremstilles i lokalsamfundet indenfor en vis 
afstand 

• Andelen af organisk ”affald”, der faktisk komposteres 

Mens nogle indikatorer vil være almengyldige, vil mange være lokalspecifikke og komme 
fra udarbejdelsen af EDAP’en. Vi tænker meget på et komplet sæt universelle 
modstandsdygtighedsindikatorer, og vi vil publicere dem for netværket, når de er klar.  
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Energinedtrapningsplanen 

Nogle folk i overgangssamfundene kalder dette en ”ledetråd” eller ”vision” i modsætning til 
en ”plan”. Det er helt op til dig, hvad du vil kalde det. 

Kort fortalt vil EDAP tegne et billede af lokalsamfundet, der er så farverigt, så tiltalende og 
så uimodståeligt, at enhver der ikke er involveret i dens tilblivelse, vil føle, at deres liv er 
uden mening. 

Og her er, hvordan man gør det (eller i det mindste så vidt vi har kunnet finde ud af det): 

1. Udarbejd et overblik over de lokale ressourcer: Indsaml data fra dit 
lokalsamfund, der vedrører hver af arbejdsgrupperne: landbrugsjord, 
transportmuligheder, sundhedsydelser, vedvarende energikilder, 
muligheder for tekstilfremstilling og byggematerialer. Dette kan meget vel 
have været udført i arbejdsgruppernes tidlige stadier. 

• Transition Network vil have skabeloner til dette formål 
2. Skab en vision for lokalsamfundet om 15-20 år: Hvordan ville dit 

lokalsamfund se ud om 15 til 20 år, hvis vi udledte meget mindre CO2, 
brugte meget mindre ikke-vedvarende energi og var godt på vej til at 
genopbygge modstandsdygtighed på alle livsnødvendige områder. 

• Transition Network vil have indikatorer for modstandsdygtighed til 
at hjælpe med at fokusere denne visionsøvelse 

3. Tilbageblik fra visionen til “i dag”: Lav en liste over de milepæle, 
forudsætninger, aktiviteter og processer der skal finde sted, for at visionen 
kan blive virkeliggjort. Indikatorerne for modstandsdygtighed vil hjælpe 
med til at forme denne fase. 

• Transition Network vil bidrage med en altomfattende tidslinje for 
hele transitionen, der kan hjælpe processen på vej 

4. Få fat i lokalplanerne, udarbejdet af byrådet. Deres planer har 
sandsynligvis tidsrammer og elementer, som du bør tage højde for. 

5. Overgangshistorier: I mellemtiden fremstiller overgangshistoriegruppen 
artikler, historier, billeder og andre udtryk for det forestillede lokalsamfund - 
hvordan vi kommer dertil, og hvad der mon kunne ske undervejs. 

6. Udarbejd det første udkast til EDAP: Lad overgangshistorierne og den 
samlede plan smelte sammen til et sammenhængende hele, og del det ud 
til evaluering/behandling og konsultation. 

7. Færdiggør EDAP: Integrér den feedback du har fået i EDAP'en. Realistisk 
set, vil dette dokument (hvis det da er, hvad det ender med) aldrig blive 
”færdiggjort” - det vil løbende blive opdateret og udvidet, efterhånden som 
omstændighederne ændrer sig, og nye idéer dukker op.  

Dette er en levende proces, og vi ved ikke hvor tæt den er på virkeligheden, førend et par 
grupper har gennemgået forløbet. 

Overgangsnetværket udarbejder planer til at støtte denne proces ved at bidrage med 
elementer som for eksempel et standardiseret sæt af indikatorer for modstandsdygtighed 
og en altomfattende hovedtidslinje, der dækker energi, klima, mad etc. 
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Videoer af overgangens 12 skridt 

På nettet findes der videoer med Rob, der præsenterer de 12 skridt ved 
overgangsnetværkets konference i maj 2007. Indtast det følgende i adressefeltet i dit 
browservindue: 

http://www.youtube.com/results?search_query=rob+hopkins+twelve+steps 

Hvis du foretager samme søgning uden ”twelve steps”, vil du kunne se en imponerende 
mængde videoer af Rob, der interviewes af Adrienne Campbell fra TT Lewes. 

Overgangens bredere kontekst 

Alene i England og Wales er der 11.000 landsbyer, 60 større byer og et utal af 
landområder, der bliver nødt til at håndtere at have stadig mindre energi til rådighed - 
enten frivilligt eller tvunget af omstændighederne.  

Men sideløbende med disse lokale overgange må hvert individ gennemgå en udvikling 
væk fra olieafhængighed og en lang række økologisk destruktive måder at gøre tingene på 
- væk fra det komplekse netværk, der fastlåser dem i den endeløse væksts paradigme. 

Det vil være lettere for nogle end for andre, men vi bliver alle nødt til at gøre det. 

Og hver af os bliver nødt til at bevæge os tættere på en dybfølt forståelse af, at hvis vi vil 
fortsætte med at leve på Jorden, så må og skal vi opfatte os selv som en del af planetens 
store hele og forstå, at den dualitet, der hævder at ”mennesket står over naturen” og som 
understøtter vores industrialiserede samfund, er forkert, vildledende og fører os direkte til 
et helvede på en jord, langt varmere end vi kan håndtere.  

Denne rejse indebærer, at føle det fulde ubærlige ansvar for hvad der sker, den medskyld 
vi alle deler, når vi støtter det ubæredygtige paradigme. For nogle involverer dette at føle 
planetens smerte på egen krop - og det kan være overvældende. Denne vej til erkendelse 
foretages bedst med medrejsende, der kan dele byrderne og yde støtte. Hvis du rejser 
alene, er det en ensom tur som mange, der har manglet støtte, ikke har kunnet fuldføre.  

Så få samlet nogle solide støtter omkring dig, og tag springet. Og når du kommer ud på 
den anden side, klogere, mere modstandsdygtig og mere fast besluttet, kan du fungere 
som guide, for de der kommer efter dig, for deres behov vil være så meget desto større. 

Nogle citater, der fortæller historien om den bredere omstilling  

“Vi bliver nødt til at finde en måde at leve på - på denne planet i denne tid, 
uden at lukke øjnene for hvad vi foretager os.” - Joanna Macy 

-------------------------- 

"De vigtige problemer vi har, kan ikke løses 
på det samme tankeniveau hvormed vi 
skabte dem." - Albert Einstein 

"Vores opgave må være at udvide vores 
medfølelse til at omfatte alle levende 
væsener og hele naturen i al dens skønhed." 
- Albert Einstein 
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  -------------------------- 

"Vi plejede at være jæger-samlere, nu er vi forbruger-lånere." - Robin 
Williams, 1990 

-------------------------- 

"Hvis verden skal helbredes gennem menneskelige anstrengelser, er jeg 
overbevist om at det vil være af normale mennesker, mennesker hvis 
kærlighed til livet er endnu større end deres frygt. Mennesker der kan åbne 
op for den store sammenhæng af liv, der bragte os ind i verden." - Joanna 
Macy 

-------------------------- 

"Hver gang jeg ser en voksen på en cykel, fortvivles jeg ikke længere over 
menneskets fremtid." - H.G. Wells 

-------------------------- 

“Hvis det store vendepunkt skulle fejle, vil det 
ikke være på grund af mangel på teknologi 
eller relevante data, men nærmere mangel på 
politisk vilje. Når vi er distraherede og bange, 
og vi har oddsene imod os, er det let at lade 
sind og hjerte være følelseskolde.  

De farer der nu truer os, er så omfattende og 
dog så svære at se - og smertelige, når vi 
formår at se dem - at denne følelsesløshed berører os alle. Ingen er uberørt 
af det. Ingen er immun overfor uvished, benægtelse eller tvivl om 
situationens alvor - og om vores evne til at ændre den. Dog, af alle de 
trusler vi står over for, fra klimaforandringer til atomkrige, er ingen større, 
end hvis vores reaktion er livløs.  

Den kulde i hjerte og sind er allerede over os - i de adspredelser vi skaber 
for os selv som individer og nationer, i de kampe vi kæmper, mål vi forfølger 
og ting vi køber. Så lad os se på det. Lad os se hvad denne 
følelsesforladthed er for en, og hvordan den finder sted. For dette arbejde 
[som beskrevet i hendes bog ”Coming Back to Life”] hjælper os til at vågne 
fra søvnen og komme tilbage til livet.  

Og så, genforenet med vores inderligste ønsker, vil vi være i stand til at 
tage del i det Store vendepunkt. Vi vil vælge livet.” - Joanna Macy 

-------------------------- 

Forbundet med jorden - kulstofatomets lyriske 
rejse  

Kulstof er livets byggesten, og her er et øjeblik i dets 
uendelige rejse, tilpasset fra et essay af Primo Levi. 

Hvis du nogensinde troede, du ikke var forbundet til 
planeten, så burde dette essay få dig til at ændre 
opfattelse, for du har cirka 
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700.000.000.000.000.000.000.000.000 kulstofatomer i din krop (de udgør 10 % af din 
massefylde) og hver af dem har allerede været på utallige rejser, ikke helt ulig den du kan 
læse her... 

”Vores kulstofatom ligger i hundreder af millioner af år, bundet til tre 
iltatomer og et kalkatom, i form af kalksten ikke langt fra jordens overflade.  

Når som helst kan et hug fra en hakke løsrive det, sende det på vej til 
tørreovnen og kaste det udi den verden af ting, der ændrer sig. Det bliver 
varmet op, og mens det stadig klynger sig til sine to iltvenner, bliver det 
sendt op i skorstenen og kastet rundt i luften. Dets historie, der engang var 
stillestående, er nu blevet tumultarisk. 

Det blev fanget af vinden, kastet ned mod jorden for så igen at blive løftet 
op i ti kilometers højde. Det blev indåndet af en ørn, kom helt ned i dens 
lunger, men kunne ikke trænge igennem dens tykke blod og blev udstødt.  

Det blev opløst tre gange i havvand, én gang i et brusende vandfald og blev 
igen udstødt. Så rejste det med vinden i otte år: Snart højt, snart lavt, på 

havet og mellem skyerne, over skove, ørkener og 
endeløse flader af is hvorpå det blev fanget og 
påbegyndte sit organiske eventyr.  

 Det atom vi taler om, blev båret af vinden langs en 
række vinranker. Der var det så heldigt at støde på et 
blad, trænge igennem det og blive fastgjort af en 
solstråle.  

Vores atom er nu en del af et druesukkermolekyle. 
Det rejser fra bladet til grenen og herfra ned i en næsten moden klynge af 
druer. Hvad der sker herefter, er vinbøndernes område.  

Det er vinens skæbne at blive drukket. Ham der drak vinen, beholdt 
molekylet i sin lever i mere end en uge, hvor det lå stille og roligt, som et 
lager af energi til en pludselig anstrengelse; en anstrengelse han blev 
tvunget til at gøre sig den følgende søndag, da han spurtede efter en løbsk 
hest... 

Atomet blev trukket af blodstrømmen hele vejen til de bittesmå muskelfibre i 
låret... og blev senere, som kuldioxid, udåndet tilbage i luften.  

Endnu en gang i vinden, som denne gang rejser langt, sejler hen over 
Appenninerne og Adriaterhavet, Grækenland, det Ægæiske hav og Cypern: 
Vi befinder os nu over Libanon. Og dansen gentages.  

Atomet gennemtrænger nu - og bliver fanget i stammen på et mægtigt 
cedertræ. Et af de sidste tilbageværende. Det kunne blive i cedertræet i op 
til 500 år, men lad os sige at efter tyve år har en træorm fattet interesse for 
det og slugt det.  

Træormen forpuppede sig, og om foråret dukkede den op i form af et møl, 
der nu tørrer sig i solen, forvirret og blændet af den prægtige dag. Vores 
atom befinder sig i et af insektets tusinde øjne.  

Da insektet dør, falder det til jorden og bliver begravet i skovens 
undervækst. Her arbejder de allestedsnærværende, utrættelige og usynlige 
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mikroorganismer i muldjorden. Møllet er langsomt blevet opløst, og atomet 
har endnu en gang taget flugt.  

Det letter... og lander senere på havets 
overflade, hvor det synker langsomt ned. Et 
forbipasserende planteplankton bemægtiger 
sig atomet til at bygge sin utroligt tynde skal 
af kalciumkarbonat. Snart dør også det og 
falder langsomt til bunden af havet, hvor det 
sammenpresses med billioner af dent fæller 
og alle deres kulstofatomer. 

Over geologisk tid bringer pladetektonik dette sediment, nu i form af 
kalkholdige klitter, til jordens overflade og endnu engang får vores atom 
muligheden for at kunne blive del i livets komplekse dans".  

Kig på din hånd - et ar måske, eller en fingernegl. Tænk ikke så meget på det som en 
hånd, men mere som et midlertidigt hvilested for utallige kulstofatomer. Et sted hvor de 
tager en kort pause, før de fortsætter på en enorm, uendelig rejse, der omfatter de dybeste 
have, de højeste skylag, dinosaurerne før dig og væsener vi end ikke kan forestille os, der 
vil efterfølge os. 

Føler du dig forbundet nu? 

Spørgsmål om ledelse og struktur 

Ledere, trendsættere, igangsættere, formidlere...  

Ideen om ledelse er enorm og interessant, og vi har en masse diskussioner om det lige nu, 
med folk som har store sociale og organisatoriske erfaringer fra både praktiske og 
teoretiske områder. 

Her er Chomskys version af det:  

"Hvis ledelse er delegeret, overvåget, 
foranderlig og er mulig at tilbagekalde, kan det 
være et nyttigt, måske endda nødvendigt 
værktøj. Men det skal altid ses på med kritiske 
øjne." (korrespondance, 11. sep. 2007) 

Dog har udtrykket “leder” så ladede konnotationer, at samtaler om emnet er massivt udsat 
for misforståelser og konflikter. 

Så det er vigtigt at danne en krystalklar definition af begrebet, før vi diskuterer det her. 

For det første kan enhver være leder i en periode I en velfungerende gruppe.  

Ledelse handler om at inspirere andre, tage initiativ og hjælpe en gruppe med at finde en 
retning, de ønsker at følge. Dette kan indebære nogle eller alle af følgende roller: kritisk 
tænker, idéperson, vedligeholder af gruppeharmonien, motivator, arrangør, integrator og 
ekstern netværksdanner. 

Ledelse behøver ikke at handle om magt over en gruppe, men mere om at få en gruppe til 
at føle sig magtfuld. Det handler ikke om hierarki, det handler ikke om "hvem er chef", det 
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handler ikke om styring og det handler ikke om "tilhængere". I særdeleshed handler det 
ikke om en permanent titel anvendt om et individ. 

Hver eneste af os har lederegenskaber, og det er vigtigt, at vi udvikler dem - vi har alle 
brug for at være i stand til at inspirere andre, og vi skal alle være i stand til at kunne starte 
noget nyt  

Men vi må også erkende, at afhængigt af den aktuelle opgave er det mere sandsynligt, at 
vi bevæger os mellem alle de roller, der kræves - inspirator, handlingsmenneske, 
ordstyrer, forbindelse, støtte, referent, skaber, oprydder, bidragsyder osv. Hvis vi ønsker at 
være personligt modstandsdygtige (dvs. fleksible) og maksimere vores bidrag til 
samfundsovergangen, så er vi nødt til at udvikle evner inden for alle disse roller også 

Dog kunne det være, at ordet "leder" er så belastet, at det ikke vil virke for jeres 
overgangsgruppe. Andre ord kan bruges til at beskrive nogle af de nuancerede roller, der 
er nødvendige på dette område: fokalisator, katalysator, ordstyrer, koordinator, formand, 
planlægger eller initiativtager. I sidste ende tager det ikke lang tid for ord at miste deres 
konnotationer og blive "jeres" ord, som defineres af de kvaliteter, der dukker op 
demonstreret i jeres grupper i og omkring rollen.  

Hvad gælder konsensus, så er det fantastisk, hvis tid ikke er det I mangler. Jeg tror fuldt og 
fast på pragmatiske beslutninger, så inden en beslutning tages, vil de fleste mennesker, 
hvis de ellers føler, at de virkelig er blevet hørt, har haft en chance for at påvirke gruppen 
og har følt, at deres ideer er blevet kritisk, men konstruktivt evalueret, være klar til enten at: 

• Skifte mening (uden at tabe ansigt) 

• Se deres idéer blandet med andres for at forme noget anderledes 

• Acceptere at resten af gruppen mener noget andet, men ønske sine 
mindretalssynspunkter noteret 

Godt håndterede konflikter og forskelligheder vil for det meste forbedre kvaliteten af 
beslutninger og graden af forpligtelse til dem. 

Fremkomne strukturer for kernegrupper 

De fleste af os erkender, at vi skal gå ud over de 
traditionelle hierarkiske modeller for overgangsinitiativer, 
men har ikke tid til at bruge alle vores kræfter på at finde ud 
af, hvordan det vil se ud. 

Inden for den lille gruppe som kører organisationen 
Transition Network, har vi vedtaget en midlertidig hierarkisk 
struktur med en parallel proces for at finde en mere 
passende model, som vi vil adoptere med tiden og som kan 
adopteres af/tilpasses de enkelte samfund, der er på vej ud 
af overgangssporet. Chaordic, Natural Step, Viable System, 
Mondragon, Cooperative, Parecon og andre er alle i blandemaskinen til dette. 

Vi erkender også, at der er behov for en vis smidighed - nogle situationer kræver en helt 
flad struktur, mens andre kræver ansvarlighed (f. eks. over for hinanden og over for 
interessenter inden for fællesskabet eller netværket), og andre igen har brug for at folk 
tager en ledende rolle for en tid. 

Vi har ikke svarene på dette, ud over at vi ved, at de mest succesrige strukturer vil 
imødekomme behovet for fleksibilitet, ansvarlighed, tilpasningsevne og samarbejde. 
Eklekticisme kan være afgørende her. 
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Tid 

" Vi er tidens undersåtter og tiden byder os; gå bort." 
William Shakespeare 

Når man gennemgår al denne beslutningstagning og handling, er tid den altafgørende 
faktor. Klimakaoset kommer ikke til at vente på, at vi er nået til 100 % konsensus i alle 
enkeltsager - og det vil udtømningen af de fossile olielagre heller ikke. 

Tid vil muligvis ikke være en udfordring for jeres gruppe. Men hvis det ikke er, er I meget 
heldige. 

For resten af os gælder det, at vi støder på masser af barrierer for handling uden for vores 
grupper. Det sidste vi har brug for, er at forøge disse barrierer med vores egne personlige 
psykologiske tilknytninger til dogmer eller paradigmer for en bestemt måde at arbejde på. 

De lokale myndigheders rolle 

Den rolle, der er ved at opstå for lokale myndigheder, og som er foretrukket af både 
embedsmænd og overgangsinitiativer er; "støttende, ikke styrende". 

Vi har altid vidst, at de lokale myndigheder ville spille en afgørende rolle inden for 
overgangsinitiativer i hele verden. Og i løbet af de seneste måneder har vi set den rolle 
dukke op i både eksisterende overgangslokalsamfund og fra nye lokalsamfund i de 
tidligste stadier af kontakt med os. 

Vores første overraskelse var, hvor villige de lokale 
kommuner er til at engagere sig meningsfyldt med 
eksisterende overgangsinitiativer. 

Vores anden er antallet af lokalsamfund, hvor den første 
person til at kontakte os, er fra den lokale kommune. Dette 
er et nyt fænomen, og et som vi helhjertet velkommer. 

Nogle eksempler på begge er anført nedenfor. 

Eksempler på kommuner, der samarbejder med overgangsinitiativer 

Totnes 

På Schumacher College i Totnes samledes lokale embedsmænd for at 
undersøge hvordan en forståelse af olieproduktionens kulmination og 
klimaforandringer eventuelt kan være informerende for deres arbejde og 
deres beslutninger. 23 medlemmer fra lokale sogneråd, byråd og 
kommunalråd samt det lokale folketingsmedlem deltog. 

En række af de folkevalgte er aktive i overgangsgrupper inden for det 
samlede initiativ. 

Byrådet har officielt tilsluttet sig overgangsinitiativet. 

 

 



Overgangshåndbog 
 

 
Overgangsinitiativer på verdensplan Side 33 af 47 19. januar 2010 

 
 

Produceret af Transition Network 
 

Lewes 

Vi har engageret os med centrale embedsmænd 
fra Lewes distriktsråd siden vores første møde i 
januar. Siden maj, hvor det nye byråd blev 
dannet, har vi inviteret medlemmer af kabinettet 
med til vores arrangementer og haft uformelle 
samtaler med dem. Et af vores medlemmer 
stillede op og blev valgt ind i byrådet, og to nye 
byrådsmedlemmer er aktive tilhængere af TTL. 

Vores mål er at støtte byrådets strategi for klimaforandringer, og søge 
støtte hos dem til at håndtere spørgsmålet om olieproduktionens 
kulmination. Næste skridt er at tilbyde den øverste ledelse en 
præsentation af TTL. 

Stroud 

Hele Strouds distriktsråd blev indkaldt til et møde med Richard Heinberg i 
maj 2007. Richard Heinberg er forfatter til flere vigtige bøger om 
olieproduktionens kulmination og en af verdens førende undervisere i 
fænomenet og forskellige afbødningsstrategier. 

Penwith 

Penwith distriktsråd har været en strategisk partner i Transition Penwith 
(TP) siden gruppen blev dannet i november 2006. 

Distriktsrådet stiller ressourcer såsom hal, udstyr, brug af kontorer til 
møder, marketing og udviklingsstøtte, partnerskab og rådgivning om 
søgning af midler til rådighed. Rådets formand for bæredygtige samfund 
er med i overgangskomiteen som kasserer. 

De lokale politikere støtter på forskellige måder: Formanden for rådet for 
bæredygtig turisme arbejder sammen med TP for at udvikle en 
overgangsturismemodel for Europas halvøer. Formanden for rådet for 
landbrugsøkonomi arbejder sammen med dem for at skaffe midler og 
støtte til at genindføre et landbrugsmarked midt i Penzance og udvikle et 
kommunalt landbrugsprojekt. 

TP involverer aktivt politikere fra sogneråd, byråd (Hayle, St. Just, St. Ives 
og Penzance) og distriktsråd samt med politikere fra amtet Cornwall. TP 
får megen støtte fra det lokale folketingsmedlem Andrew George, som har 
talt ved TP’s forskellige events og stillet nogle af vores spørgsmål i det 
britiske parlament. Borgmestrene for Penzance. St. Ives og St. Just har 
deltaget i TP-events og givet udtryk for deres støtte. 

Eksempler på når politikere og borgmestre kontakter os 

Følgende uddrag er fra e-mails, telefonsvarerbeskeder eller direkte rapporteringer fra 
styregruppemedlemmer i eksisterende overgangsinitiativer. 

o Et byrådsmedlem: "Jeg er byrådsmedlem i xxxx og har fulgt 
overgangsnetværkene med stor interesse... Jeg forsøger at få fat i nogle 
dokumenter etc., som giver et kort resumé af, hvad overgangsbyerne handler 
om, og som jeg kan give til andre politikere. Kan I give mig noget relevant 
information?".  
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o En borgmester: "Mit navn er xxxx, borgmester 
i xxxx i Warwickshire. Jeg er meget 
interesseret i at bruge min tid som borgmester 
til at starte nogle lokale grønne initiativer. Jeg 
vil gerne organisere et event til efteråret for at 
sætte det hele i gang. Derfor vil jeg meget 
gerne høre fra jer og få en person fra jeres 
netværk som hovedtaler til arrangementet."  

o En lokalpolitiker: "Jeg er involveret i en 
gruppe, som er i gang med at opstarte et overgangsprojekt i xxxx, Manchester. 
Vi håber, at det kan blive et forbillede for resten af byen." 

o En formand for et byråd: "Jeg er formand for byrådet i xxxx, hvor jeg har 
siddet i 6 år... Jeg har foreslået, at vores lokale planlægningsråd går videre 
med ”overgangstemaet”... Håndbogen er en stor hjælp, og jeg glæder mig til 
senere at besøge Totnes." 

o En anden formand for et byråd: (telefonsvarer) "Vi har for nylig vundet de 
lokale valg, og har indført temaet om overgangsbyer i vores manifest. Vi vil nu 
gerne komme til jeres konference for at lære mere om, hvordan vi støtter 
lokalsamfundet, mens de igangsætter et overgangsinitiativ." 

o Politiker involveret i sogneplanlægning: "Mange sogneplaner fokuserer 
mere og mere på bæredygtig udvikling og ”grønne” temaer, så 
energinedtrapningsplanen virker som det logiske næste skridt." 

Anbefalinger vedrørende lokale myndigheders involvering 

De følgende anbefalinger kommer fra lokale politikere, som er aktive i eksisterende 
overgangsinitiativer eller i overvejelser om hvordan de potentielt set kan hjælpe deres 
lokalsamfund med at adoptere og adaptere overgangsmodellen. Kort sagt ser den bedste 
involveringsform ud til at være: "støtte, ikke styring". 

o En formand for et byråd: Selvom jeg synes, at de lokale myndigheder skal 
støtte et overgangsinitiativ, så er en af de ting, som jeg finder mest attraktivt 
omkring overgangsbyerne de lokale græsrødders involvering. Efter min 
opfattelse er den allerbedste model, at kommunalbestyrelsen støtter og 
opfordrer de forskellige lokalsamfund til medvirken, men det meste af - hvis 
ikke hele - initiativet kommer fra de lokale grupper.  
 
Vi lokalpolitikere skal være bevidste om, at overgangsbyerne ikke er noget vi 
påfører lokalsamfundet. Det skal ikke bare være et logo eller symbol for 
kommunalbestyrelsen - det er noget, som vil ske uanset hvad. Støtte fra 
politikerne vil hjælpe og assistere ved fødslen. Kommunalbestyrelsen kan også 
hjælpe med at føre idéerne ind i dele af lokalsamfundet, som ellers ikke ville 
blive nået. 

o Sognerådsmedlem (grundlægger af Transition Penwith): "Jeg tror stærkt 
på, at overgangsinitiativer skal engagere og involvere de lokale myndigheder i 
alle deres aktiviteter, samt at sidstnævntes indflydelse skal nå helt op på 
regeringsniveau. Mens det er afgørende, at overgangsinitiativerne forbliver 
ikke-politiske og aldrig styres af kommunalbestyrelsen, skal de støttes og 
informeres af politikerne. Det er vigtigt at huske, at de lokale myndigheder er til 
stede for at hjælpe lokalsamfundet og endvidere, at det består af mennesker, 
som bor og arbejder disse lokalsamfund. Det er på tide, at vi overskrider 
grænserne mellem ”dem og os” og forstår, at vi alle sammen skal arbejde 
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sammen, hvis vi skal kunne gøre noget effektivt ved de udfordringer, der 
venter." 

o En lokalpolitiker: Lad idéerne komme fra lokalsamfundet og forblive under 
dets kontrol. Myndighedernes arbejde er at facilitere, lytte og muligvis give 
vejledning, skabe kontakter, fremskaffe midler og allervigtigst sørge for, at 
bureaukratiet ikke kommer i vejen for græsrodsinitiativerne. 

Der er ingen tvivl om at modellen vil udvikle sig med tiden. Lige nu ser det dog ud til, at 
tilgangen støtte, men ikke styring fungerer godt. 

Involver forretningslivet 

Der er stor forretningsmæssig interesse for at tilegne sig 
en mere bæredygtig praksis, og den er efterhånden ved 
at finde vej til forretningstænkningens mainstream. Vægt 
på kunderådgivning og regnskaber med tredobbelt 
bundlinje kan være skridt i den rigtige retning, og handel 
med CO2 kunne give betydelige nedskæringer i de 
globale CO2-udledninger. Men ingen af disse tiltag vil 
tage hensyn til den virkning olieproduktionens kulmination 
vil få for virksomheder, som har lange forsyningskæder 
eller betjener markeder i fjerne lokaliteter. 

De virksomheder, der arbejder ud fra et langsigtet perspektiv og er klar over de 
begrænsninger, som reducerede mængder af fossile brændstoffer vil have på den 
globaliserede økonomi, bør generelt se på olieafhængigheden i hele deres organisation og 
især på fire specifikke områder: forsyningskæden, energiforbrug, affald og markeder. 

Eksempler fra Totnes 

Der er sat meget i gang i overgangsbyen Totnes inden for disse områder. Tre eksempler 
er: Vurdering af sårbarhed omkring olieforsyning, byttehandel mellem firmaer og lokal 
komplementær valuta: 

Vurdering af olie-sårbarhed undersøger hvordan stigende oliepriser kan 
påvirke et forretningsområde ved at se på pris og tilgængelighed af 
råmaterialer, energiomkostninger for nøgleprocesser samt 
transportomkostninger i forbindelse med salg og markedsføring. Når en 
omkostningsmodel er bygget op, kan man undersøge forskellige scenarier 
med varierende olieomkostninger. Med de uundgåelige og dramatiske 
prisstigninger i vente for olie og andre energiformer vil nogle 
forretningsområder ikke være rentable. I de tilfælde udarbejdes der planer 
for afbødning heraf - f.eks. køb af alternative og mere lokalt producerede 
råvarer og orientering mod markedsområder, der er mindre påvirket af 
høje transportomkostninger. 

Byttehandel mellem firmaer er et projekt, der lægger en anden 
synsvinkel på begrebet affald. Man prøver at sammenstille firmaer, hvor 
det ene firmas affald kan benyttes som råmateriale for det andet. F.eks. 
skiller byggebranchen sig af med enorme mængder træ, der kunne 
anvendes af andre firmaer, som laver træflis til moderne brænde- og 
stokerfyr. 
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En særlig højprofileret metode til opbygning af lokal modstandsdygtighed i 
den private sektor er etablering af en lokal komplementær valuta. 
Totnes fortsætter sit eksperiment med komplementærvaluta ved at trykke 
10.000 andengenerations Totnes-pund, hvoraf de 2000 blev sat i omløb i 
løbet af de første uger. Lokale valutaer styrker den lokale økonomi, fordi 
de modvirker utætheds-problemet, hvor lokalsamfundets værditilvækst 
lækker til det omgivende samfund uden for lokalområdet. Indtil nu har 
cirka 50 lokale firmaer godkendt det lokale Totnes-pund som 
betalingsmiddel for varer og tjenester. 

En overgangsby foregriber en mere lokaliseret 
fremtid, hvor produktion og forbrug sker tættere på 
hjemmet. En fremtid hvor følsomme forsyningskæder, 
som er sårbare over for de store olieprisstigninger, er 
blevet erstattet af lokale forsyningsnetværk, hvor 
energiforbruget ligger betydeligt under det nuværende 
ikke-bæredygtige niveau. 

Vi er kun akkurat ved at ridse i overfladen af, hvordan vi kan påvirke - og samarbejde med 
- erhvervslivet.. Efterhånden som de forskellige overgangsinitiativer udvikler sig, vil vi se 
alle mulige sammenhænge og arbejdsmåder dukke op. Og det er vigtigt. For et 
overgangsinitiativ, der ikke formår at arbejde kreativt og proaktivt med erhvervslivet, vil kun 
få begrænset succes. 

Film som styrker bevidstheden 

I de rette hænder kan film være ekstremt nyttige værktøjer. 
I de forkerte kan de medføre at iagttagerne bliver grebet af 
dommedagsforestillinger og afmagt, som alt andet lige vil 
mindske lysten til at gøre noget konkret. 

Tre filmtyper er værd at vise. Nemlig dem som: 

• forklarer problemet (såsom f. eks. "End of Suburbia") 

• giver inspiration til løsninger (såsom "Power of 
Community"). Denne type film er der ikke mange af, 
men i løbet af 2007 blev ”Transition - The Movie” lanceret 

• åbner øjnene for vores dybere samhørighed med jorden og med andre livsformer på 
vores fælles planet 
 

Film som genforener os med naturen 

Den sidstnævnte kategori egner sig måske bedst til at blive vist 
hjemme i selskab med nogle venner. Licensafgifterne her er i 
øvrigt ofte mere restriktive end ved de øvrige filmtyper. 

Disse film er kendetegnet ved, at de forsigtigt samler det spinkle 
trådnet, som forbinder alt liv til planeten og alle livsformer med 
hinanden. De medvirker også til at overvinde den dominerende 
antropocentriske opfattelse af planeten jorden. At se en 
edderkop væve et spind under vand, fylde det med luft og 
derefter trække sit bytte ind i boblen og fortære det, får nogle af 
menneskenes teknologiske frembringelser til at fremstå ret sølle 
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(fra filmen “MicroCosmos”).  

Følgende film fra denne kategori anbefales kraftigt: 

• MicroCosmos (bedst med lyden skruet ned) 

• Baraka 

• Koyaanisqatsi 

• Winged Migration (anbefales af Rob Hopkins) 

• Princess Mononoke (Stephan Hardings (Schumacher College) yndlingsfilm) 
 

Film om oliekulmination, klimaforandringer, økonomi og mulige løsninger 

Ved visning af disse film er det vigtigt at gøre lidt ekstra ud af såvel præsentationen som 
efterbehandlingen. Det er ikke så svært. Her er opskriften: 

1. Giv en personlig introduktion til filmen, som forbinder den med dine 
personlige ønsker og forhåbninger til dit lokalsamfund  

2. Lad hver af tilskuerne henvende sig til en anden tilskuer, som de ikke 
kender, og lad dem på skift introducere sig for hinanden og fortælle, hvad 
der fik dem til at komme til netop dette filmarrangement. 

3. Vis filmen 

4. Lad tilskuerne gruppere sig to og to (helst med nogen, de ikke kender) og 
lad dem lave en tale-lytte-øvelse omkring deres indtryk af filmen (f.eks. den 
ene taler i 3 minutter, mens den anden lytter, og derefter omvendt). Du kan 
hjælpe snakken på gled f.eks. ved at spørge: ”Hvilke bekymringer og hvilke 
forhåbninger giver filmen dig?" 

5. Lav en ”spørgsmål og svar”-runde omkring klimaforandringer eller 
olieproduktionens kulmination afhængig af filmens emne. Sørg for, at der 
er nogen til stede, som er godt inde i emnet. Men husk, at det ikke er 
nogen skam at sige: ”Jeg ved det ikke, men jeg kan finde ud af det og 
vende tilbage til dig".  

6. Vær opmærksom på den type spørgsmål, der afspejler, at spørgeren står 
alene med sin frustration og magtesløshed. Det er typisk et råb om 
vejledning og kontakt, som kan paralysere hele lokalet. En udvej i den 
situation er at anerkende den persons frygt og frustrationer og spørge 
forsamlingen: Er der andre her som helt eller delvis føler frygt omkring 
disse ting. Ræk en finger i vejret. Markér selv først... og kryds fingre. Med 
mindre du sidder i et lokale fuld af benægtere, vil du se mange fingre 
skyde i vejret. Du kan derefter fortælle at overgangsmodellen har et ”sted”, 
hvor folk kan arbejde sig gennem frygten og begynde at handle (normalt 
håndteret af ”hjerte og sjæl” gruppen - så snart den er dannet). 

De anbefalede film er beskrevet i skemaet nedenfor.
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Titel og detaljer Rob Hopkins anmeldelse (med mindre andet er angivet) 

Domme-
dag 
--------- 
Løsning 

Hvor den fås 
------------------ 
Licensforhold 
------------------ 
Forfilm 

Produktions-
værdi 
------------- 
USA/Europa-
orienteret 

End of Suburbia: Oil Depletion 
& The Collapse of the 
American Dream 

------------------ 

2004 

------------------ 

78 min 

------------------ 

Canada 

http://transitionculture.org/?p=146 

o Hvad jeg godt kan lide ved EOS er, at den ikke har en bekvem bagdør, man 
kan smutte ud af. Den når ind til problemets kerne: Ingen olie, ingen 
transportinfrastruktur, ingen globaliseret økonomi, kun lokalisering. Det er 
helt indlysende, ikke? Eller er det bare mig? Jeg synes, filmen får det meget 
klart frem.  

o Jeg har ofte set virkningen af denne film ved fremvisning i byer. Set i 
bakspejlet en igangsætter for alt muligt efterfølgende. 

høj 

--------- 

lav 

www.powerswitch.org.uk/order.htm 

------------------ 

Fra filmens webside: Det er tilladt at fremvise denne 
film for et ubegrænset antal tilskuere, lige så mange 
gange du ønsker, så længe det ikke sker med profit 
for øje, og at der benyttes en original DVD eller 
VHS. Det er tilladt at kræve en beskeden entré til 
dækning af omkostninger eller som indsamling til en 
non-profitorganisation. 

------------------ 

www.endofsuburbia.com/previews.htm 

høj 

------------- 

USA 

Peak Oil: Imposed by Nature 

------------------ 

2005 

------------------ 

30 min 

------------------ 

Norge 

Fra internettet: 

o Generelt set er denne film svær at fordøje - ikke fordi den er kedelig, men 
fordi iagttageren kommer til den erkendelse, at livsstilen vil ændre sig. 
Hjulpet på vej af den globale opvarmning, vil vores forbrugerlivsstil være en 
legende om 50 år. 

o Den kommer med mange konkrete argumenter, der er svære at tilbagevise. 
Sagt enkelt: Hvis Peak Oil-teorien er sand, så vil vores nuværende livsstil - 
fra at køre bil til at købe frugt i supermarkedet - aldrig igen blive hverdag. 
Med mindre du er stinkende rig, vil du skulle give afkald på mange 
hverdagsgoder. 

o På denne DVD interviewes højt respekterede videnskabsfolk fra hele 
verden, men hovedsageligt fra Europa. 

høj 

---------  

lav 

www.powerswitch.org.uk/order.htm 

------------------ 

Ifølge PowerSwitch: Det er tilladt at fremvise denne 
film for et ubegrænset antal tilskuere, lige så mange 
gange du ønsker, så længe det ikke sker med profit 
for øje, og at der benyttes en original DVD eller 
VHS. Det er tilladt at kræve en beskeden entre til 
dækning af omkostninger eller som indsamling til en 
non-profitorganisation. 

------------------ 

www.powerswitch.org.uk/order.htm 

medium 

------------- 

Europa 
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Titel og detaljer Rob Hopkins anmeldelse (med mindre andet er angivet) 

Domme-
dag 
--------- 
Løsning 

Hvor den fås 
------------------ 
Licensforhold 
------------------ 
Forfilm 

Produktions-
værdi 
------------- 
USA/Europa-
orienteret 

Power of Community - how 
Cuba survived Peak Oil 

------------------ 

2006 

------------------ 

53 min 

------------------ 

USA 

http://transitionculture.org/2006/04/28/transition-culture-presents-the-uk-
premiere-of-the-power-of-community/#more-315 

o En vidunderlig og inspirerende film, som man ikke bør undlade at vise. 

o Filmen er blevet præmieret i USA og har fået strålende anmeldelser i Irland. 

lav 

---------  

høj 

www.powerswitch.org.uk/order.htm 

------------------ 

Fra filmens webside: "Al offentlig fremvisning skal 
være ikke-kommerciel. Men det er tilladt at opkræve 
et mindre beløb til dækning af udgifter eller til 
indsamling til fordel for en ikke-profitskabende 
organisation." 

------------------ 

www.powerofcommunity.org/ 

medium 

------------- 

lige 

Crude Impact 

------------------ 

2006 

------------------ 

97 min 

------------------ 

USA 

http://transitionculture.org/2006/12/12/review-new-peak-oil-film-crude-
impact/#more-550  

o Præsenterer klart og engageret, at vi er lige på eller meget tæt ved 
kulminationen/”toppen”, hvilket vil blive en overgang af historisk betydning. 

o Lider muligvis af at være for lang. Filmen kører i 90 minutter og til trods for 
min interesse i at se filmen, gav den mig tunge øjenlåg et par gange. 

o Filmen omtaler ikke meget hvordan livet vil være uden olie, men det er heller 
ikke dens hensigt. ”Crude impact” henleder opmærksomheden på ikke bare 
vores afhængighed af olie, men også på alt det, der er gjort for, at vi er 
blevet i vanen. Som sådan er filmen et meget kraftfuldt værktøj i vores 
forsøg på at bryde ud af den kollektive afhængighed. 

medium 

---------  

lav 

www.powerswitch.org.uk/order.htm 

------------------ 

For ikke-kommercielle samt andre organisationer, 
som viser filmen for en gruppe på 50 personer eller 
mindre, afkræves en afgift på 115 $ plus prisen for 
DVD’en, som kan købes omline. Kontakt 
screenings@vistaclarafilms.com  

------------------ 

www.crudeimpact.com/page.asp?content_id=9587 

høj 

------------- 

USA 

A Crude Awakening: the oil 
crash 

------------------ 

2006 

------------------ 

85 min 

------------------ 

Schweitz 

http://transitionculture.org/2007/02/07/film-review-a-crude-awakening-the-oil-
crash/#more-586  

o Meget imponerende. Den bedste filmpræsentation af teorien til dato 

o Crude Awakening sætter udelukkende fokus på ”Peak Oil” og præsenterer et 
velargumenteret, veldisponeret og velredigeret sammendrag af hvad 
olieproduktionens kulmination er, og hvad det betyder for os alle. 

o En film der undgår at lave en sensation ud af sit budskab, men i stedet lader 
kendsgerningerne tale for sig selv. Den er ikke overdreven i sin beskrivelse 
af kulminationens mulige konsekvenser, men giver tilskueren mulighed for at 
følge sine egne tankespor. 

medium 

---------  

lav 

Endnu ikke til salg. Tjek for opdateringer her: 
www.oilcrashmovie.com/dvd.html  

------------------ 

OPDATERING 23/7 2007: Distributør i 
Storbritannien er Dogwoof Picture. Biografpremiere 
finder sted fredag den 9. nov. Vi undersøger, 
hvordan vi kan involvere alle ”overgangs-aktive” i 
premieren. 

------------------ 

www.youtube.com/watch?v=Or-TyPACK-g 

høj 

------------- 

lige 
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Titel og detaljer Rob Hopkins anmeldelse (med mindre andet er angivet) 

Domme-
dag 
--------- 
Løsning 

Hvor den fås 
------------------ 
Licensforhold 
------------------ 
Forfilm 

Produktions-
værdi 
------------- 
USA/Europa-
orienteret 

An Inconvenient Truth 

------------------ 

2006 

------------------ 

100 min 

------------------ 

USA 

http://transitionculture.org/2006/11/17/a-review-of-an-inconvenient-truth/#more-
530 

o Det kraftfulde ved denne film er, at den gør hele emnet forståeligt for 
almindelige mennesker. Det kunne nemt være tørt og kedeligt, men det er 
komplet opslugende. Filmen er velredigeret og godt fortalt. Jeg sad på 
kanten af sædet. Det er en film, som er velegnet til at fremprovokere 
handling - meget stærk, og forhåbentlig effektiv. 

o Han (Al Gore) ignorerer ”Peak Oil”, som vil belaste mange af de løsninger, 
han foreslår. Han tackler ikke rigtig den rolle, som global kapitalisme har 
spillet ifht. at udløse klimaforandringerne. Hans løsningsforslag indikerer, at 
lavenergipærer vil redde planeten, og at alle vores biler kan køre på 
biobrændstof. Med andre ord indikerer han, at vi ikke behøver ændre 
væsentligt på vores livsstil udover nogle få ”grønne justeringer”. 

o Gore præsenterer problemerne med stor klarhed - og med hjertet. Han 
konkluderer, at der er stadig er tid til at afværge de værste katastrofe-
scenarier. 

høj 

---------  

lav 

Alle vegne! 

------------------ 

Opdatering fra nov. 2007. I skal være medlem hos 
Filmbank (depositum på 150 pund). Derefter koster 
filmen 75 pund at leje plus 15 pund i forsendelse og 
porto. 

Filmbank kan kontaktes på 0044 (0)20 7984 
5957/5958 

www.filmbank.co.uk 

Det kan være, at Paramount vil tillade 
overgangsinitiativer at vise filmen uden betaling - vi 
er i gang med at diskutere det med dem. 

(Note: I Maj 2007 tillod Paramount  en visning ”uden 
entré” for 75 mennesker i et forsamlingshus i 
landsbyen Wolvercote). 

------------------ 

www.climatecrisis.net/trailer/ 

høj 

------------- 

lige 

Escape from Suburbia: 
beyond the American dream 

------------------ 

2007 

------------------ 

?? min  

------------------ 

USA 

Fra filmens hjemmeside: 

o Escape from suburbia udforsker udsigterne for den amerikanske livsstil, 
efterhånden som Jorden går ind i tidsalderen for olieproduktionens 
kulmination. 

o Rob Hopkins knap så entusiastiske anmeldelse findes her: 
www.transitionculture.org/2007/08/17/a-review-of-escape-from-suburbia/  

o Flere engelske anmeldere fandt, at de personlige historier er uengagerende 
og urealistiske, inklusive filmens fokus på ”at flygte fra” i stedet for ”at ændre 
tingene der hvor du er” - der er simpelt hen ikke steder nok at flygte til! 

medium  

--------- 

lav  

 

www.escapefromsuburbia.com 

------------------ 

Gratis medlemsvisninger tillades for non-profit 
organisationer.  

------------------ 

www.youtube.com/watch?v=J2y9BbNjLAY 

høj 

------------- 

USA 
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Titel og detaljer Rob Hopkins anmeldelse (med mindre andet er angivet) 

Domme-
dag 
--------- 
Løsning 

Hvor den fås 
------------------ 
Licensforhold 
------------------ 
Forfilm 

Produktions-
værdi 
------------- 
USA/Europa-
orienteret 

Energy Crossroads: a burning 
need to change course 

------------------ 

2007 

------------------ 

54 min 

------------------ 

USA 

Fra TT Forest Rows Mike Grenville: 

o Selv om filmen fokuserer på situationen i USA, har den også relevans for 
andre lande, og den har et positivt syn på, hvor vi er, og hvad der kan gøres. 
 

Fra filmens hjemmeside: 

o Efterhånden som verdens befolkningstal og vores appetit på energi stiger 
dramatisk, bliver ressource-udpining og global opvarmning de mest 
presserende spørgsmål, vi står overfor i dag. 

o De fleste eksperter er enige om, at olieproduktionens kulmination - den 
situation hvor efterspørgslen på olie overstiger udbuddet - vil indfinde sig 
indenfor 15 år, og drastisk vil ændre hele strukturen i vores industrialiserede 
verden. 

o Det er klart, at vi for at overleve vores moderne selvdestruktive samfund er 
nødt til at foretage et drastisk kursskifte så hurtigt som muligt. 

o Videnskabsfolk og eksperter er enige om, at vedvarende energi såsom 
vindkraft og solenergi sammen med energibesparelser og bedre udnyttelse 
vil være nøglefaktorer for at bevare vores livskvalitet og berede vejen til en 
bæredygtig verden for vores børn. 

høj 

---------  

høj 

www.energyxroads.com/buydvd.html  

------------------------- 

Politik for offentlige visninger: 

Hvis du køber denne DVD (59,95 USD), som 
inkluderer ret til offentlige visninger, har du og din 
organisation lov at vise filmen offentligt udenfor 
teater- og biograflignende omstændigheder, så ofte 
I vil, og så længe der ikke opkræves betaling. 
Denne undervisnings-DVD indeholder en ekstra 
times bonusmateriale - inklusive en 25 minutters 
dokumentarfilm produceret i 1974, kort efter 
oliekrisen i 1973, samt udvidede interviews m.m. 

------------------------- 

www.energyxroads.com/trailer.html  

 

høj 

------------- 

USA 
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Titel og detaljer Rob Hopkins anmeldelse (med mindre andet er angivet) 

Domme-
dag 
--------- 
Løsning 

Hvor den fås 
------------------ 
Licensforhold 
------------------ 
Forfilm 

Produktions-
værdi 
------------- 
USA/Europa-
orienteret 

Money As Debt 

------------------ 

2006 

------------------ 

47 min 

------------------ 

Canada 

From www.themoneymasters.com 

o Denne fremragende og underholdende tegnefilm af billedkunstneren Paul 
Grignon beskriver - omhyggeligt detaljeret - nutidens magiske, perverterede 
gældsbaserede pengesystem. 

Ben Brangwyn fra Transition Network: 

o En film som alle bør se. Den forklarer, klart og enkelt, hvordan det moderne 
bankvæsen er opstået og har udviklet sig til nutidens dominerende 
samfundsmekanisme. Uden en pengereform og fjernelse af gælds-/rente-
grundlaget for vores økonomi er ethvert forsøg på at skabe bæredygtighed 
dømt til at fejle. 

o Denne film vil give dig lyst til at etablere en lokal møntfod i dit lokalsamfund! 

o Denne film er måske bedst egnet til at identificere de folk, som vil danne 
økonomigruppen i jeres overgangsinitiativ. 

høj 

---------  

høj 

http://www.moneyasdebt.net/  

------------------------- 

Fra udgiveren: ”Køb en pakke med 10 film en gros 
inklusive visningsrettigheder. Afhold en GRATIS 
(eller doneret) offentlig visning og sælg filmene selv 
derefter". 

Bens kommentar: En engrospakke med 10 film med 
KOMPLETTE VISNINGSRETTIGHEDER koster 
135 canadiske dollars (cirka 500 kroner). Hvis du 
sælger 6 af filmene til detailhandelsprisen på cirka 
90 kroner, har du dækket udgiften til pakken med 
de 10 film. Mit gæt er, at mindst en ud af tolv 
tilskuere vil købe filmen efter en visning.  

------------------------- 

http://www.moneyasdebt.net/ klik på Trailer 

ok - bruger 
simple 
animationer 
med rigtig 
god tale 

------------- 

relevant for 
hele verden 

11th Hour (produceret af 
Leonardo DiCaprio) 

------------------ 

2007 

------------------ 

Spillefilmslængde 

------------------ 

USA 

Fra en britisk kollega: 

Her er nogle gode ting: 

o Den handler ikke kun om Leonardo. Han medvirker ikke meget i den. Han 
lader eksperterne om at fortælle.  

o Den handler ikke kun om global opvarmning og klimaforandringer. Den 
kredser om meget bredere miljøemner.  

o Den er overraskende direkte i sin kritik af store firmaer og den amerikanske 
regering, og problematiserer ideen om uendelig økonomisk vækst ret godt.  

o Den lykkes med at være ret filosofisk og dyb omkring menneskets rolle i 
forhold til verden, samtidig med at den er nem at følge.  

o Den har en positiv slutning. De første to tredjedele var dybt deprimerende, 
hvorpå den sidste tredjedel vendte tingene rundt og sluttede med at være ret 
opmuntrende. 

Nogle svagheder: 

o Meget amerikansk (dog ikke nødvendigvis et problem).  

o Måske lidt svag når det gælder: ”Hvad kan jeg selv gøre?”. 

høj 

---------  

høj 

Er p.t. kun frigivet til biografvisninger  

------------------------- 

Afventer flere detaljer 

------------------------- 

http://wip.warnerbros.com/11thhour/  

meget høj 

------------- 

relevant for 
hele verden 
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Titel og detaljer Rob Hopkins anmeldelse (med mindre andet er angivet) 

Domme-
dag 
--------- 
Løsning 

Hvor den fås 
------------------ 
Licensforhold 
------------------ 
Forfilm 

Produktions-
værdi 
------------- 
USA/Europa-
orienteret 

The Great Warming 

------------------ 

2006 

------------------ 

Spillefilmslængde 

------------------ 

Canada 

Fra Ben Brangwyn i Storbritannien: 

Støttet af US National Wildlife Federation 

Godt: 

o Refererer til feedback-mekanismer såsom vanddamp - dette emne bliver ofte 
undervurderet. 

o Masser af inspirerende mennesker frem for en højprofileret politiker som 
kører/flyver/præsenterer.  

o Bredspektret hvad gælder konsekvenser. Med eksempler fra hele verden 
vedrørende landbrug, havniveauer, tørke og selv Themsen-dæmningen (en 
ret skræmmende passage hvis du er så uheldig at arbejde i stueetagen på 
det engelske parlament).  

o Ikke rettet mod et amerikansk publikum. 

Skidt: 

o For stort fokus på teknologiske løsninger som for eksempel ”brintøkonomi” 
og kunstige ”træer”, der kan opsuge kulstof fra atmosfæren. 

o Ikke tilstrækkeligt fokus på at ændre vores underliggende forhold til 
planeten. 

høj 

---------  

medium 

https://www.thegreatwarming.com/orderform.php  

------------------------- 

Detaljer ønskes fra hjemmesiden vedr. licens. 

------------------------- 

http://www.thegreatwarming.com/  

meget høj 

------------- 

relevant for 
hele verden 

What A Way To Go: life at the 
end of the empire 

------------------ 

2007 

------------------ 

123 min 

------------------ 

Canada 

Fra Ben Brangwyn i Storbritannien: 

Godt: 

o En direkte, hårdtslående personlig rejse ind i civilisationens økologiske 
mareridt. Hvis du aldrig har læst Derrick Jensen eller Ran Prieur eller set 
”End of Suburbia”, kan dette være en vanskelig film at komme igennem. På 
den anden side: Hvis du har, er dette en uundværlig film. 

o Dækker et stort territorium - diskuterer de samlede konsekvenser af 
olieproduktionens kulmination, klimaforandringer, udpining af 
naturressourcer og befolkningstilvækst.  

Skidt: 

o Ikke mange løsninger. 

o Næsten intet håb. Forudsætter, at vores civilisation skal kollapse, før vi kan 
nå frem til en bæredygtig levevis - ikke meget “overgangstænkning”. 

høj 

---------  

lav 

www.whatawaytogomovie.com  

------------------------- 

Licens til én offentlig visning for en lille gruppe 
koster 50 $ 

10 DVD’er koster 210 $ 

Institutionel lånelicens koster 197 $ 

------------------------- 

www.whatawaytogomovie.com/trailers/  

meget høj 

------------- 

relevant for 
hele verden 
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Titel og detaljer Rob Hopkins anmeldelse (med mindre andet er angivet) 

Domme-
dag 
--------- 
Løsning 

Hvor den fås 
------------------ 
Licensforhold 
------------------ 
Forfilm 

Produktions-
værdi 
------------- 
USA/Europa-
orienteret 

Message in the Waves  

------------------ 

2007 

------------------ 

123 min 

------------------ 

BBC NaturalWorld 2007 

Fra Ben Brangwyn i Storbritannien: 

Godt: 

o En smukt filmet, inspirerende og samtidig hjerteskærende beretning om 
hvad plastik og affald gør ved vores oceaner og livet i havene. Har særligt 
fokus på Hawaii. 

o Filmen inspirerede Modbury til at droppe plastikposer - for snart at blive fulgt 
af mange andre, inklusive Kina (måske).  

Skidt: 

o Masser af surfing og strandscener (nogle vil mene at det er en bonus!). 

o Du vil aldrig nogensinde ønske at bruge en plastikpose igen (endnu en 
bonus?). 

høj 

---------  

lav 

http://www.megaupload.com/?d=7HNOTYWA  

------------------------- 

BBC forærede DVD’erne væk - og løb tør. De lagde 
den på en perifær og meget ustabil server til gratis 
nedhentning. Jeg lykkedes at få fat i den og lagde 
den på vores hurtige server 

------------------------- 

http://www.messageinthewaves.com/   

meget høj 

------------- 

relevant for 
hele verden 

Manufactured Landscapes  

------------------ 

2007 

------------------ 

90 min 

------------------ 

Canada 

Fra James Samuel i Transition Waiheke Island, New Zealand: 

"Denne film fik mig til at gispe chokeret over filmens overvældende billeder. Det 
svarer ikke til noget, jeg har set før. Det begynder med et kig ind i … det 
industrialiserede Kina. Filmen beskriver en anden virkelighed, som eksisterer 
samtidig med vores egen, som vi er en del af og som vi bidrager til. 

Edward Burtynskys fortællerstemme er kortfattet og opdelt - lige akkurat 
tilstrækkelig til at forbinde nogle af punkterne. Og den taler om 
olieproduktionens kulmination". 

høj 

---------  

lav 

http://www.mongrelmedia.com/films/ManufacturedL
andscapes.html  

------------------------- 

Der tilbydes endnu ikke licens til gruppe-
forevisninger 

------------------------- 

http://www.youtube.com/watch?v=67j7JlEZzpQ   

meget høj 

------------- 

relevant for 
hele verden 
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Transition Network - vores overgangsnetværk 

Parallelt med disse indsatser i Totnes har vi oprettet en organisation, ”Transition Network”, 
som skal støtte de overgangsinitiativer, som springer frem rundt omkring i Storbritannien, 
Irland og resten af verden.  

Organisationens mission, som indledningsvis fik økonomisk hjælp fra Tudor Trust og 
Esmee Fairbairn Foundation, fokuserer på at: 

"inspirere, opfordre, støtte, netværke med og optræne lokalsamfundene, 
mens de overvejer, adopterer, adapterer og implementerer 
overgangsmodellen, så de kan etablere et overgangsinitiativ i deres 
lokalområde. Modellen gør samfund i stand til at se olieproduktionens 
kulmination og klimaforandringerne direkte i øjnene, slippe deres egne 
beboeres kollektive talenter løs, genopbygge modstandsdygtigheden 
(over for olieproduktionens kulmination) og drastisk reducere 
kuldioxidudledningerne (som svar på klimaforandringerne)”. 

Vi er i gang med at skabe en række materialer, træningskurser, events, redskaber & 
teknikker, resurser og en generel evne til at støtte disse lokalsamfund. Det er stadig tidligt, 
og vi har meget, vi endnu skal nå - men vi er i fuld gang med det! 

Organisationen er beliggende i Totnes, så den er tæt på de steder, 
hvor nogle af hovedinitiativerne foregår lige nu. Visionen for 
overgangsinitiativerne er et Storbritannien, som står stærkt i forhold 
til de udfordringer, som olieproduktionens kulmination bringer, og 
som derfor har reduceret sit kuldioxidudslip betragteligt. 

For at give en idé om hvilken opgave vi står overfor, så er der 
11.000 mindre byer i England og Wales alene samt 60 større byer 
og et stort antal landsbysamfund. Alle disse bebyggelser vil behøve 
at omlægge deres levevis til at forbruge langt mindre energi.  

Vi demonstrerede kollektivt høje niveauer af opfindsomhed og gejst, da det gjaldt om at 
kravle opad energikurven. Der er ikke nogen grund til at vi ikke skal kunne bruge de 
samme kvaliteter til at designe os ned på den anden side. Og hvis vi starter tidligt og 
arbejder med tilstrækkelig kreativitet og inklusion, finder vi nok ud af, at et liv med mindre 
energiforbrug er en kvalitativ forbedring, i forhold til den nuværende fremmedgjorte måde 
mange af os lever på. 

Konklusion 

De tre handlingsniveauer - globalt (f.eks. Kyoto, olieudtømningsprotokollen og C&C), 
nationalt (f. eks. børsnoterede energikvoter) og lokalt (f. eks 
overgangsinitiativer) - giver meget håb om at menneskeheden 
kommer igennem det 21. århundredes store 
energiovergangsproces. Med samarbejde, koordination og 
medvind har vi det potentiale, der skal til for at skabe en mere 
givende, retfærdig og bæredygtig verden.  

Udfordringen er så at finde en proaktiv måde, hvorpå vi kan 
navigere ned ad den skråning, som olieproduktionens kulmination  
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vil skabe, mens vi samtidig tager os af klimaforandringerne. 

Menneskeheden kommer til at omstille sig til en fremtid med et lavere energiforbrug uanset 
om vi vil det eller ej, og det er meget bedre at ride på en bølge, end at blive skyllet væk af 
den.  

Supplerende læsning 

Links’ene til websiderne var aktuelle den 20. juni 2007. 

Om samfundsomlægning 

• Rob Hopkins ”Energy Descent Pathways: Evaluating potential responses to Peak Oil”, 
selvudgivet MA-speciale. Kan fås hos: www.transitionculture.org/?page_id=508  

Om olieproduktionens kulmination 

• Energy Bulletin 

o fantastisk tekst om olieproduktionens kulmination: 
www.energybulletin.net/primer.php  

o flere aktuelle energirelaterede nyheder: www.energybulletin.net  

• ASPO - Association for the Study of Peak Oil. En kilde med mange data og inspiration. 
Bevidstheden om olieproduktionens kulmination startede her. 

o www.peakoil.net/  

• Hirsch-rapporten - blev produceret for den amerikanske regering i 2005. Var nærmest 
forsvundet til den igen fik opmærksomhed i 2006. Skiller sig ud på grund af dens 
utvetydige opfordring til handling, så vi kan mindske påvirkningerne af 
olieproduktionens kulmination. 

o www.netl.doe.gov/publications/others/pdf/Oil_Peaking_NETL.pdf  

• David Strahan (2007) The Last Oil Shock; a survival guide to the imminent extinction of 
petroleum man. Udgivet af John Murray. Formentlig den bedste bog om 
olieproduktionens kulmination og dens konsekvenser for Storbritannien. Se også 
aktuelle nyheder på: www.davidstrahan.com/ 

• Richard Heinberg - alle hans bøger. 

o The Party’s Over: Oil, War and the Fate of Industrial 
Societies 

o Powerdown: Options and Actions for a Post-Carbon 
World 

o The Oil Depletion Protocol : A Plan to Avert Oil Wars, 
Terrorism and Economic Collapse 

o Derudover kan hans artikler ofte ses på websiden 
Energy Bulletin, som nævnes ovenfor. 

• Hardcore side om olieproduktionens kulmination for folk som 
leder efter grafer, data og komplekse analyser. Utrolig højt 
researchniveau. Nogen gange en smule for nørdet: 
www.theoildrum.com  
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Klimaforandringer 

• The Intergovernmental Panel on Climate Change - verdens mest autoritative 
myndighed, når det gælder analyse af klimaforandringerne 

o www.ipcc.ch  

• Kommentarer fra forskere, som arbejder med klimaforandringerne. Helt aktuelle 
nyheder  

o www.realclimate.org 

• Met Office’s kontor for research af klimaforandringernes potentielle konsekvenser. 

o www.metoffice.gov.uk/research/hadleycentre/  

Kontaktoplysninger 

Ben Brangwyn 
Medgrundlægger af Transition Network 
e-mail: benbrangwyn@transitionnetwork.org  
telefon: +44 5601 531882 
skype: benbrangwyn 

 


