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KLIMA: De to 
grundlæggere af 
Fredensborgs nye 
klimagruppe cykler 
på el, bader i havet 
og har ambitiøse 
planer om at trække 
frisk luft ind.

FREDENSBORG: Klimatosser 
eller fremtidsorienterede? 
Fredensborg får sig snart en 
ny gruppe, der har til formål 
at bekæmpe klimaproble-
merne lokalt. »KlimaFor-
Kæmperne« kommer den 
til at hedde, og indtil videre 
består den af Theo Askov og 
Jan Persson. De håber, at de 
kan vække den indre, grøn-
ne fighter i kommunens bor-
gere. Og så håber de, at grup-
pen kan blive lidt større. 

- Det er svært at sige, hvor 
mange vi forventer at skulle 
have med i gruppen, men vi 
håber da, at folk ligesom os 
tænker, at der er brug for et 
fællesskab, som tænker i de 
her baner, lyder det fra Theo 
Askov, der har lænet sig 
tilbage i caféstolen på ter-
rassen bag Frivilligcenter 
Fredensborg. Solen skinner, 
så han har fundet solbril-
lerne frem, men det er hans 
T-shirt, der tiltrækker op-
mærksomhed. »Pedalkraft 

- ja tak« står der på den, og 
han er da også lige ankom-
met til kulturhuset på en 
elcykel, som han anskaffede 
sig for et halvt års tid siden. 
På stolen ved siden af sidder 
kompagnonen, Jan Persson, 
der særligt inden for det sid-
ste års tid er blevet opmærk-
som på, hvor meget vi men-
nesker påvirker klimaet og 
miljøet. 

- Jeg tror, at der er mange, 
som gerne vil være med til 
at se, hvad de kan gøre for 
at hjælpe det i den rigtige 
retning. Vi er jo bare men-
nesker, og det er klart, at vi 
ikke kan løse problemerne, 
men vi må bare gøre, hvad vi 
kan, siger han. 

Det er ham, som står bag 
initiativet til den nye grup-
pe, og han er glad for, at det 
ikke krævede meget overta-
gelse at få Theo Askov, der 
tidligere har startet en klub 
for delebiler og stået bag en 
klimademonstration, med 
på idéen. 

Det er tid til at handle
De to klimaentusiaster har 
lært hinanden at kende 
gennem Frivilligcenter Fre-
densborg, hvor de forventer 
at deres nye gruppe vil hol-
de til i opstartsfasen. Det er 
også der, gruppens første 
informationsmøde bliver 
afholdt den 21. august klok-
ken 19.00. De er begge klar 
over, at det kan være svært 
at omlægge livsstilen, men 
de holder dog fast i, at det er 
nødvendigt. 

- Man er bare nødt til at 
gøre noget nu, for der er 
ikke noget alternativ, hvis 
det fortsætter sådan her. Vi 
ønsker at få folk til at tage 
diskussionen og snakke om, 
hvad der skal til for, at vi kan 
få nedsat vores klimaaftryk, 
siger Jan Persson. 

- Jeg har en fornemmel-

se af, at hele diskursen om 
klima og miljø er ved at æn-
dre sig. Vi mennesker er ret 
smarte, så vi kan godt klare 
det her, og jeg kan godt lide 
tanken om, at man gør det til 
et nyt mand-til-månen-pro-
jekt. Dengang satte de må-
let om at komme til månen, 
før de havde midlerne, og 
så fandt de dem. Det er også 
nødvendigt nu, lyder det fra 
Theo Askov, der følger op på 
Jan Perssons ord. 

- Og så må man også bare 
konstatere, at der er op-
findelser, som både er kli-
maforringende og dårlige. 
Personligt er jeg slet ikke 
vild med aircondition, så for 
mig er det noget, man slet 
ikke har brug for. Og hvis 
man begynder at tænke så-
dan, er der mange ting, man 
sagtens kan undvære, siger 
Theo Askov. 

Rum fyldt med ren luft
De to har mange planer med 
deres nye gruppe, og så har 
de særligt én drøm. De vil 
bygge et klimahus, som skal 
bestå af genbrugsmateria-
ler, som lever op til FN’s ver-
densmål. 

- Vi har også leget med tan-
ken om at lave et rum, hvor 
luften indeholder den sam-
me mængde CO2 som før in-
dustrialiseringen. I rummet 
skal man altså kunne indån-
de meget renere luft, smiler 
Theo Askov. Det skal ske 
ved, at CO2’en bliver bort-
filtreret, så niveauet bliver 
sænket fra 415 ppm., der står 
for »parts per million« eller 

Ildsjæle vil have

Jan Persson og Theo Askov er vil-
de med det grønne og det gam-
le. Med den nye forening håber 
de at kunne samle flere, der har 
det på samme måde, som dem 
selv.  Foto: Kim Rasmussen

De to »klimatosser« har begge... vænnet sig til at leve spartansk. 

»  Vi bader i Øresund 
de fleste gange om 
ugen. Det bliver faktisk 
kun et bad i huset om 
ugen. At bade i havet 
giver en fantastisk 
naturoplevelse, det er 
bedre for huden, og 
så bruger man mindre 
vand. Det kræver bare 
lige, at man tager sig 
sammen.

Theo Askov

at hoppe med på

LØRDAG
12.00-15.00: Nivaagaards Ma-

lerisamling, Gl. Strandvej 
2, Nivå: Tegneværkstedet 
er bemandet med tegneun-
derviser.

12.30-16.00: Fredensborg Slot 
og Slotshave med orangeri 
og urtehave. Omvisning 
hvert kvarter.

15.00: Falkonergården, Da-
vidsvænge, Fredensborg: 
Forevisning med rovfugle.

SØNDAG
12.00-15.00: Nivaagaards Ma-

lerisamling, Gl. Strandvej 
2, Nivå: Tegneværkstedet 
er bemandet med tegneun-
derviser.

12.30-16.00: Fredensborg Slot 
og Slotshave med orangeri 
og urtehave. Omvisning 
hvert kvarter.

13.00-17.00: Ringovsnmuseet, 
Nivå: Museet holder åbent 
med rundvisning klokken 
13.15 og 15.15. 

14.00: Nivaagaards Male-
risamling, Gl. Strandvej 
2, Nivå: Introduktion til 
særudstilling med Viggo 
Johansens akvareller.

15.00: Falkonergården, Da-
vidsvænge, Fredensborg: 
Forevisning med rovfugle.

Humle Bio

LØRDAG
12.30: Kaptajn Bimse
16.15: Løvernes Konge - dansk 

tale
18.30: Løvernes Konge - en-

gelsk tale
20.45: Claire Darling

SØNDAG
12.30: Kaptajn Bimse
16.15: Løvernes Konge - dansk 

tale
18.30: Løvernes Konge - en-

gelsk tale
20.45: Claire Darling

Lokalradio
Radio Humleborg: FM 104, 3 

MHz - TDC hybridnet 98,8 
MHz. Hverdage 18.00-20.00 
samt lørdag og søndag 09.00 
- 20.00. Jazzkanalen – Nord-
sjællands Jazzradio, sender 
på FM 104,3 MHz - DAB+ 
Nordsjælland og på netra-
dio – mandag kl. 11-18  samt 
tirsdag til fredag kl. 12-18

Museer og gallerier
Louisiana - tirsdag til fredag 

11.00-22.00, lørdag og søn-
dag kl. 11.00-18.00. Mandag 
lukket. Automatisk info-li-
nie 49 19 07 19

FREDENSBORG: En lejlighed 
på 1. sal på Chrst Boecks 
Vej i Fredensborg brød tors-
dag aften ved 21.44-tiden i 
brand. Lejlighedens beboer 
var ikke hjemme, da det ske-
te, og ingen personer nåede 
derfor at komme til skade, 
inden den blev slukket igen. 
Det vides endnu ikke, hvad 
der var skyld i branden, men 
det vurderes, at uheldet ske-
te på grund af en brand i en 
elinstallation. 

Det oplyser Nordsjællands 

Politi i døgnrapporten. 
Vidner har fortalt til Uge-

Nyt tre vakse børnebørn til 
en beboer i ejendommen løb 
rundt og bankede på de an-
dre beboeres døre for at få 
dem evakueret i tilfælde af, 
at branden ville brede sig. 
Avisen har også talt med be-
boeren i den nu nedbrændte 
lejlighed, der forklarer, at 
alle hans ejendele er brændt  
væk - deriblandt hans bille-
der af sine børnebørn. 

Lejlighed i bymidte brød i brand
Nordsjællands Brandvæsen var hurtigt fremme.  Foto: Kenn Thomsen

Lørdag er Tony Eichen klar til at spille sine egne numre. 

KARLEBO: Når Karlebo Som-
merfest løber af stablen, 
bliver det med livemusik i ti-
mevis. Det sker fredag den 9. 
og lørdag den 10. august ved 
Karlebovej 8. 

Over 14 timers musik er 
der lagt op til, og det før-
ste band der spiller, bliver 
HOTSHOT, som går på klok-
ken 22.00 med et bredt reper-
toire - de skal få folk ud på 
dansegulvet. 

- Vi har i den grad satset på 
livemusik til årets brag af 
en Karlebo Sommerfest. Det 
bliver til mange timer med 
fest på pladsen, og vi glæder 
os til at byde de glade festgæ-
ster velkommen med gratis 
adgang og en festplads, der 
altid syder af landsbyhygge, 
sport og fællesskab, udtaler 
formand for Karlebo Idræts-
forening Henrik Greiffen-
berg i en pressemeddelelse. 

Inden HOTSHOT trykker 
den af på instrumenterne, 
har sognepræst Kirsten 

Johansen ved 19-00-tioden 
budt velkommen, og der har 
været tid til at spille rekla-
mebanko med præmier. 

Lørdagen begynder med 
fællessang klokken 13.00, 
som bliver efterfulgt af li-
veband på liveband. Klok-
ken 14.00 spiller Frederik 
Liberti, en time senere går 
den lokale troubadour, Tony 
Eichen, på scenen og frem-
fører sine egne kompositi-
oner - særligt fra 1970’erne 
og 1980’erne. Casper T står 
for musikken fra klokken 
19.00 og spiller hele to timer, 
inden Thomas Helmig Jam 
tager over. 

Ud over de mange live-
bands vil der som altid 
være mulighed for at spille 
fodbold, gå på kræmmer-
marked, spille banko og 
købe mad og drikkevarer på 
pladsen. Festen foregår ved 
Karlebo Stadion, og alle er 
velkomne. Det koster ikke 
noget deltage. 

Masser af livemusik  
til Karlebo Sommerfest
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SOMMERTID ER  FERIETID
men derfor skal du ikke undvære de daglige nyheder

- dit lokale forspring i sommerlandet

Kontakt os på  

48 24 41 00
og hør nærmere  
om dine muligheder.

Du kan også maile  
oplysningerne til os på  
abonnement@sn.dkabonnement@sn.dk  abonnement@sn.dk
eller benytte 

Flyt Frederiksborg Amts Avis og Politiken 
med til din ferieadresse.

Du kan også vælge at glæde familien 
eller naboen med en ferieavis.

Begge aviser flyttes gratis indenfor 
Danmarks grænser.

Ta’ avisen
med på ferie

SOMMERTID ER 
FERIETID
men derfor skal du ikke undvære de 
daglige nyheder
Flyt Frederiksborg Amts Avis og Politiken med til din 
ferieadresse.
Du kan også vælge at glæde familien eller naboen med 
en ferieavis.

Begge aviser � yttes gratis indenfor Danmarks grænser.

Husk du som abonnent har gratis adgang til E-avisen!

KONTAKT OS PÅ

48 24 41 00
og hør nærmere om dine muligheder.

Du kan også maile oplysningerne til os på 

abonnement@sn.dk 
eller benytte:

TA’ AVISEN 
MED PÅ FERIE

borgerne til

milliontedele, til 280 ppm., 
som der var dengang.  

- Vi håber også på at kunne 
lave et værksted i huset, som 
folk kan benytte til at bygge 
miljøvenligt med genbrugs-
materialer, forklarer han. 

Foregangsmænd
Vil man have andre menne-
sker til at ændre adfærd, må 
man starte med at kigge på 
sig selv. Og det har de begge 
gjort, omend de understre-
ger, at der altid er plads til 
forbedring. 

I syv år har Jan Persson 
haft en elcykel, som han 
bruger så ofte, han kan, når 
han skal nogle steder. 

- Min kone har en bil, som 

jeg bruger en gang i mellem, 
men jeg forsøger at bruge 
cyklen så meget som muligt. 
Særligt siden vinter sidste 
år har jeg brugt den meget, 
smiler han. 

Theo Askov bor i Nivå, og 
han har heldigvis ikke så 
langt til havet. Den korte af-
stand benytter han og konen 
til at gå i bad. 

- Vi bader i Øresund de 
fleste gange om ugen. Det 
bliver faktisk kun til et bad 
i huset om ugen. At bade i 
havet giver en fantastisk 
naturoplevelse, det er bedre 
for huden, og så bruger man 
mindre vand. Det kræver 
bare lige, at man tager sig 
sammen. 

De er enige om, at man kan 
planlægge sig ud af meget 
og på den måde slå to fluer 
med et smæk. Når de sætter 
sig op på deres elcykler, ta-
ger det ofte lidt længere tid 
at komme frem, men der er 
gevinst i den anden ende. 

- Mange kan måske spare 
tyve minutter på at tage bi-
len, men det er jo heller ikke 
ret meget, siger Jan Pers-
son, inden Theo Askov bry-
der ind: 

- Ja præcis, og så skal de ud 
og dyrke motion for at holde 
kroppen i gang. Det er alle-
rede klaret, hvis man tager 
cyklen. 

CSK

■n Både Jan Persson og 
Theo Askov forsøger at 
benytte deres elcykler 
så meget som muligt, 
når de skal transporte-
re sig. 

■n Jan Perssons kone har 
en bil, som han kun 
sjældent bruger. Theo 
Askov og hans kone 
har købt en Volkswa-
gen Lupo, som kører 
langt på literen, og som 
de kører på arbejde i 
sammen. 

■n De benytter sig også af 
søgemaskinen Ecosia i 

stedet for Google. Det 
er en søgemaskine, der 
bruger overskuddet til 
at plante træer. 

■n De forsøger begge to 
at planlægge deres 
ferier efter ikke at skul-
le flyve. Theo Askov 
flyver maksimalt én 
gang om året og aldrig 
udenfor Europa. Når 
han kommer hjem, 
klimakompenserer 
han ved at købe aflad i 
form af træer, der bliver 
plantet. 

■n De forsøger begge at 

spare på vandet, og det 
betyder altså, at der 
bades i havet. 

■n Jan Persson er op-
mærksom på at skrue 
ned for varmen - også 
selvom det kan resul-
tere i, at han fryser lidt. 
Men så sørger han for 
at bevæge sig eller 
tage mere tøj på. 

■n De forsøger primært at 
spise vildt, når de skal 
have kød, og særligt 
har de skruet ned for 
forbruget af oksekød. 

Deres bedste tricks

den grønne bølge


