Eventyr fortalt af gruppe 6 – Summer school august 2018 i Sorø
Den gamle Lennarts lidelser
Der var en gang en gammel energiplanlægger i kommunen. Han hed Lennart og han sad glad og lettet og
smilede, for nu var kul ved at være udfaset og en ny epoke kunne begynde. Nu var der biomasse i kedlerne,
og alle var glade. Han har besejret den gamle fjende: Sektor-egoisten. Og skabt et system uden kul.
[1. udfordring] Han blev forstyrret af, at det bankede hårdt på døren. ”Hvad laver du, Lennart?”, blev der
råbt. Der stod en vred folkemængde med klimarapporten i hånden. De skældte ud: ” Det er jo ikke
bæredygtigt!!”
Lennart: ”Æv, nu havde jeg lige glædet mig til at sove i hundrede år. Hvad gør vi nu?”
Lennart går beslutsomt i gang med at lede efter løsninger. Han higer og søger og opdager, at der findes
bæredygtige varmekilder som geotermi, havvand, spildevand, overskudsvarme og udeluft. Han er
fascineret af den nye teknologi, og han er helt opslugt af hvordan det hele mon kan komme til at hænge
sammen.
[2. udfordring] Pludselig ringer telefonen. Det er en varmekunde som har fået nok. ”Det er blevet for dyrt –
jeg gider ikke mere – jeg melder mig ud!” Lennart får fornemmelsen af, at han måske har sovet i timen. Han
glemmer det dog hurtigt og arbejder videre, alene, på sit puslespil med at få det nye energisystem til at
hænge sammen. Endelig lykkes det for ham – han begynder at se, hvordan integrationen mellem
energisystemerne kan skabe et nyt system, som er både bæredygtigt og konkurrencedygtigt.
Lennart tænker: ”nu skal jeg bare fortælle om den løsning, jeg har fundet – og så bliver alting godt”
Så ringer telefonen igen. Og igen. Og igen. Flere varmekunder vil ikke længere have fælles forsyning, og jo
flere der springer fra, jo dyrere bliver det og når indser Lennart, at katastrofen lurer. Snart er hele systemet
i fare. Det system, som han har brugt årtier på at bygge op. Han skuer ind i kaos og junglelov.
Han ved, at han har en løsning, men nu er hele fundamentet for løsningen ved at forsvinde!
[3. udfordring] Lennart giver ikke op. Jeg kender delene i løsningen, og nu skal han bare have alle med til at
udføre den. Han begynder at ringe rundt for at få alle til at hjælpe til. Men ingen vil hjælpe. Da indser
Lennart, at hans gamle fjende, Sektor-egoisten har forhekset alle, så de ikke vil samarbejde.
Lennart beslutter sig for selv at tage kampen op mod Sektor-egoisten. Han tager sit lyssværd i hånden og
udfordrer Sektor-egoisten. De kæmper en kamp på liv og død med lyssværd på toppen af Amager Bakke.
Omkring dem slås alle energiens aktører mod hinanden i vild forvirring. Og Lennart er ved at tabe…
Da dukker den gode samarbejdsfe op. Hun hjælper Lennart og sammen får de nedkæmpet Sektor-egoisten.
Forhekselsen forsvinder og Lennart får samlet alle til samarbejde.
Og alle levede lykkeligt, fossiltfrit og bæredygtigt til deres dages ende.

-

Og Lennart kunne nu tage hjem på gården, hvor han faldt i søvn til lyden af sin individuelle
varmepumpe.

