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Diskret og professionel 
behandling på Orelund Gods 

– en del af 
Behandlingscenter Tjele.
Mere end 20 års erfaring 

med afhængighed.

www. tjele.com/orelund
Døgntelefon 70 20 40 80

Vi har hjulpet tusinder 
til et bedre liv 

uden alkohol og /eller medicin.

Orelund Gods, 
Sjælland 

Alkoholbehandling på Sjælland

Af THOMAS MØLLER LARSEN

S
kinnende solpaneler, nyrenoverede facader, dyre 
biler og velfriserede, midaldrende mennesker 
med indkøbsposer. Sådan ser den lille markeds-
by Totnes i det sydlige England – tæt på Den 
Engelske Kanal – ud på overfladen.

Men under overfladen har det lille samfund 
med omkring 8.500 indbyggere udviklet sig til et stort, socialt 
eksperimentarium, anført af en lokal klimabevægelse, der 
kalder sig ’the transition-movement’. Med sine kontroversielle 
ideer om bæredygtighed og lokal produktion er bevægelsen i 
fuld gang med at vende op og ned på den pæne, lille by.

Både lokalbefolkningen og de lokale – såvel som nationale – 
politikere har et lunt øje til bevægelsen. Desuden har organisa-
tioner i omkring tusind byer på alle klodens befolkede konti-
nenter nu meldt sig ind i det såkaldte Transition Network, der 
startede i Totnes i 2007.

William Lana vifter ikke med armene, selv om han har 
været med til at starte transition-bevægelsen og stået bag ud-
viklingen af den globale standard for økologisk tekstil.

Han har rolige bevægelser, klare, nærværende øjne og pro-
ducerer økologiske varer i nærheden af Totnes, som han sælger 
i en lille, nymalet butik på byens snoede hovedgade. 

Butikken falder i ét med resten af byen. Den kunne lige så 
godt have ligget på Strandvejen i Hellerup. Og der står ikke 
’climate activist’ i panden på William Lana.

»Jeg er ikke stolt. Jeg er taknemmelig,« siger han om den 
enorme popularitet, transition-bevægelsen har fået, og fortsæt-
ter:

»Folk føler sig magtesløse. Og derfor har det været spænden-
de at komme frem med et sæt af idealer og formodninger, som 
folk kunne bruge til noget. Men jeg synes ikke, der er noget 
særligt klogt over os.«

Sådan er det med transition-bevægelsen. Den store omstilling 
til bæredygtighed og lokal produktionen bliver orkestreret af 
ydmyge idealister, der ikke gør noget særligt væsen af sig. Måske 
er det derfor, folk tager så godt imod bevægelsen, selv om dens 
idégrundlag nærmest kan beskrives som revolutionært.

Bevægelsen har to overordnede ’formodninger’. For det før-
ste, at det vil få uoverstigelige konsekvenser for klimaet, hvis 
vi ikke skærer kraftigt ned på forbruget af fossile brændsler. 
For det andet, at der snart vil opstå en global mangel på netop 
fossile brændsler – særlig olie – og at dét vil sætte en prop i 
verdenshandlen og den globale, økonomiske vækst.

Det er to gode grunde til, at vi så småt bør begynde at fjerne 
os fra de ting, der har med fossile brændsler at gøre – og det 
gælder også importerede varer, skal forstås. I stedet arbejder 
bevægelsen for en omstilling til lokal og bæredygtig produk-
tion – både i Totnes og resten af verden.

Godt for psyken
Men hvordan kan man med få ord fortælle, hvad transition-
bevægelsen gør i praksis?

William Lana har et bud.
»Det, vi gør, er at give folk ’tilladelse’. Vi giver for eksempel 

folk tilladelse til at plante grøntsager i hinandens haver,« siger 
han.

Gina Corben, der arbejder som massør i Totnes, kan godt 
relatere til William Lanas abstrakte formulering. Mens hun 
sidder og hænger i baren på The Bull Inn på hovedgaden i 
Totnes – en eftermiddag efter arbejde – fortæller hun, at det 
er, som om transition-bevægelsen har givet de lokale lov til at 
slippe deres sociale energi løs.

»Efter at transition-bevægelsen kom til byen, er vi lokale blevet 
mere villige til at dele ting med hinanden. Der er kommet mere 
fællesskab, og det er blevet nemmere at komme i kontakt med 
hinanden. Min ven er for eksempel begyndt at dyrke grøntsager 
i en andens have. Det er meget ’sweet’,« fortæller hun.

Men også på et helt lavpraktisk plan sørger bevægelsen 
for, at folk får tilladelse til at plante grøntsager i hinandens 
haver. Det sker i forbindelse med det simple transition-projekt 
Gardenshare: ét af bevægelsens utallige små og store initiativer.

Projektet går ud på, at mennesker, der mangler et sted at 
dyrke grøntsager, mødes med mennesker, der har en have, som 
de ikke gider holde. Når en person får lov til at dyrke grøntsager 
i en andens have, skriver hun under på, at hun vil forære have-
ejeren en vis procentdel af de grøntsager, der kommer ud af det.

Og hvis man ikke kan finde ud af at dyrke grøntsager, kan 
man blandt andet lære det hos Jenny Gelatly og hendes kolleger 
i en lille, frit tilgængelig byhave i den ene ende af hovedgaden. 

Byhaven er en del af transition-projektet ’Gardening for 
Health’.

»Ideen er, at folk tager de ting, de lærer her, med sig hjem,« 
forklarer Jenny Gelatly.

Men byhaven har også et andet sigte.
»Mange kommer her af sundhedsmæssige årsager. Vi tager 

imod folk med fysiske og psykiske sygdomme fra et stort 
område,« fortæller Jenny Gelatly.

For eksempel henviser det lokale lægehus Leatside Surgery af 
og til deres patienter hertil.

En myriade af projekter
Transition-bevægelsens skramlede, lille hovedkontor i midten 
af Totnes er befolket af en lille gruppe mænd og kvinder med 
markante, idealistisk sindelag. Én af dem er Hal Gilmore, der 
tilbyder guidede ture til udefrakommende.

Uden en guide ville man formentlig gå skuffet fra Totnes. 
For som Hal Gilmore siger om bevægelsens projekter:

»Det er alt sammen noget, der foregår under radaren.«
Meget af bevægelsens indflydelse manifesterer sig i bagha-

ver, dagligstuer, indkøbsvaner, nye netværk mellem erhvervs-
drivende og så videre.

Men den viser sig også i form af byens mange solceller; 
rickshaws, der kører på brugt madolie; eldrevne cykler; store, 
grønne områder, hvor folk kan dyrke grøntsager, og en lokal 
valuta ved navn ’The Totnes Pound’ etc. 

De største af bevægelsens projekter er dog både så nye og 
komplekse, at de endnu ikke har udfoldet sig. Det gælder for 
eksempel etableringen af en stor vindmøllepark lidt uden for 
Totnes og et lokalt, non-profit supermarked, der kun skal 
sælge lokalt producerede fødevarer.

Det gælder også de såkaldte ’erhvervsrugemaskiner’, hvor 
lokale, grønne virksomheder skal have mulighed for at leje 
billige lokaler, dele mødelokaler og kontormaskiner og have 
adgang til gratis uddannelse, råd og vejledning.

Bevægelsen samarbejder tæt med lokalpolitikere og virk-
somheder om disse initiativer. Alle sejl er sat til for at få projekt 
omstilling til at lykkes. Også på et åndeligt plan.

»Den her omstilling er min ’raison d’être’,« fortæller Hal 
Gilmore med et følsomt blik.

Gratis elektricitet
På en gammel, slidt opslagstavle på bevægelsens hovedkontor 
har nogen forsøgt at skabe et overblik over myriaden af transi-
tion-projekter i Totnes. I midten hænger en gul lap, hvorpå der 
står ’TTT Office’: ’Transition Town Totnes Office’. 

Rundt om hænger 39 lapper i forskellige farver, hvorpå der 

står ord som ’Food’, ’Building & housing’, ’Education’ og 
’Skill sharing’.

Overalt ligger grafisk materiale for de mange kampagner, 
bevægelsen har haft i gang, siden Transition Network åbnede 
i 2007.

På et postkort står der:
»Fancy some FREE electricity? In fact, would you like the 

energy companies TO PAY YOU?«
Postkortet er en omvendt reklame, der skulle få folk til at 

tage imod penge fra bevægelsen. Det stammer fra projektet 
Transition Streets, som det engelske klima- og energiministe-
rium valgte at støtte med millioner af kroner i 2009.

Størstedelen af pengene blev givet til borgere, der ville instal-
lere solceller. Til gengæld skulle modtagerne deltage i en række 
møder med deres naboer, hvor de bid for bid – via en nøje gen-
nemtænkt drejebog fra transition-bevægelsen – lærte at isolere 
deres tage bedre, at kompostere, at installere vandmålere, at 
spare på strømmen og at dele biler med hinanden med videre.

Mere end 500 husstande har indtil videre deltaget. Og 
initiativet kører stadig. Men pengene er brugt.

Jo Rotas deltog dog ikke for at få støtte til solpaneler.
»For mig var det bare en sjov ting at gøre. En måde at lære 

hinanden at kende på og samtidig spare noget på elregnin-
gen,« fortæller hun over hjemmebagte småkager og en kop te i 
hendes lille hus i udkanten af Totnes.

Millionerne fra klima- og energiministeriet gik dog ikke 
kun til solpaneler. En del af dem gik også til at peppe transiti-
on-bevægelsens kommunikation op.

»Det var de penge, der gjorde, at vi blev i stand til at lave 
professionel markedsføring,« forklarer Hal Gilmore.

Siden dengang har der ikke manglet penge og støtte fra det 
offentlige. 

Et ’transition-byråd’
Men bliver det ikke for meget med alle de projekter og kam-
pagner?

Ikke for det lokale byråd.
»Byrådet i Totnes har valgt at kalde sig et ’transition-byråd’. 

Og flertallet af byrådets medlemmer anerkender de princip-
per, der ligger til grund for Transition-bevægelsen,« fortæller 
byrådsmedlem Jill Tomalin.

Heller ikke de erhvervsdrivende på hovedgaden i Totnes har 
noget særligt imod de omfattende visioner.

Caroline Voaden driver tøjbutikken Social Fabric, hvor hun 
også lærer folk at sy deres eget tøj. Da jeg spørger hende, hvor 
jeg finder nogen, der er sure på bevægelsen, siger hun:

»Det bliver meget svært for dig at finde nogen, der vil 
kritisere den, fordi den er harmløs, gør en masse gode ting, og 
fordi den trækker turister til byen.«

Det betyder ikke, at der ikke er irritationsmomenter. Men 
de er i detalje-afdelingen, mener Caroline Voaden.

»Jeg synes generelt, at det, de gør, er rigtig godt. Men noget 
af det er ret ’off’. For eksempel snakker de om at fjerne parke-
ringspladserne og plante nøddetræer i stedet,« siger hun.
Når bevægelsens omfattende visioner er faldet i så god jord 
i Totnes, hænger det sammen med det, de lokale kalder ’the 
Totnes ethos’.

Samtidig med at Totnes stråler af borgerlig normalitet, 
er den gennemtrængt af et værdifællesskab, der kredser om 
fænomener som healing, spiritualitet og etisk forbrug. Denne 
kultur holdes i live af en overrepræsentation af kunstnere, 
iværksættere og idealister, der tænker grønt og ligger et stykke 
ude på venstrefløjen.

Bed & Breakfast-stedet Dart Villas i udkanten af byen er 

et godt eksempel på den unikke kultur. Huset er indhyllet i 
pastelfarver, chillout-musik og en sød duft af røgelse. 

Mouni van Kampen, der driver stedet med sin ekskone, har 
klare, blå øjne. Han mediterer en del – selv når han kører i bil, 
fortæller han – og han serverer kun økologisk, vegetarisk mad. 
Hans fornavn er indisk, selv om han kommer fra Holland.

Mouni van Kampen er ikke selv del af transition-bevægel-
sen, men han tilslutter sig mange af de samme idealer. Og så 
har han ikke noget imod de mange mennesker, der kommer 
fra hele verden for at ’se tigeren’.

»Vi får gæster fra Japan, Korea, USA, Tyskland og 
Australien, der kommer for at se, hvad det her Transition 
Town er for noget,« sigen han.

Mouni van Kampen endte sågar i en sydkoreansk tv-udsen-
delse om bevægelsen engang.
Den sociale ’gødning’, som transition-bevægelsen fandt i Totnes, 
har været en forudsætning for den store, lokale opbakning. 

Men hvis man også skal pege på en anden enkeltfaktor, der 
har været afgørende, kan man pege på Rob Hopkins.

Han er en ranglet, midaldrende herre med flyveører og røde 
kinder – både i virkeligheden og på billeder. Med et afvæbnen-
de smil og venlige øjne siger han pænt goddag på transition-
bevægelsens lille kontor. 

Rob Hopkins tanker om klimaforandringer og svindende 
olieudvinding er sammenfattet i flere digre værker. Og hans 
ord har stor politisk gennemslagskraft. For eksempel var hans 
bog The Transition Handbook en af de mest læste bøger blandt 
britiske parlamentsmedlemmer i sommerferien 2008. Det 
viste en undersøgelse fra bogkæden Waterstones.

Bevægelsens indflydelse stritter altså i mange retninger. Og 
der er ikke noget, der tyder på, at det stopper foreløbig. Det 
fortæller Robert Vint, der er medlem af South Hams District 
Council – det politiske niveau, der ligger over Totnes’ byråd, 
og som ligesom byrådet anerkender bevægelsens ideer.

»Det her har udvidet sig hurtigere og bredere, end jeg 
troede. Og jeg har ingen idé om, hvor det bevæger sig hen. Jeg 
kan bare se, at det accelererer,« siger Robert Vint og fortæller, 
hvorfor han selv er begejstret for bevægelsen:

»Det, jeg synes, der er inspirerende ved Transition-
bevægelsen, er, at den har skabt en sammenhængende vision 
for, hvordan man kan leve bedre liv med færre ressourcer.«

Thomas Møller Larsen er freelancejournalist. 

Grøn revolution. Den engelske transition-bevægelses ideer om lokal produktion og bæredygtighed spreder sig som en steppebrand over hele verden. I England er der opstået en ’hype’ 
omkring bevægelsen, både blandt politikere, kendisser og helt almindelige borgere – ikke mindst i den lille by Totnes, hvor det hele startede.

Fremtidsbyen

Revolutionen er umiddelbart svær at få øje på i Totnes. Man skal kigge på opslagstavlerne, ind i haverne, op på tagene, ind i butikkerne, ud på vejene og lytte til et byrådsmøde.    FOTO: SCANPIX


