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Mulighederne er  
derude. Men tiden kræver, 

at vi tør udfordre både vores 
protestantiske arbejdskultur  

og tendensen til detailstyring.  
Det er en fantastisk inspirerende 

ledelsesopgave. 
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Power-to-x kan forandre Danmark
S P E C I A L

Selvom store samfundsudviklinger som regel er længe 
undervejs og oftere kommer snigende end væltende, så 
kan en enkelt beslutning, teknologi eller begivenhed også 
have potentialet til at trække virkelig store forandringer 
med sig. Sådan et potentiale har power-to-x. Ideen bygger 
på, at al energi kan omformes til andre energiformer, og 
at et stort, sammenhængende energinet kan koble for-
skellige sektorers leverancer og forbrug af energi.

Konkret betyder det her i Danmark, at vi skal i gang med 
en monumental udbygning af vindmøllestrøm, der kan 
bruges direkte eller omdannes til brint og derefter til 
flydende brændstoffer. Også Danmarks vidt forgrenede 
fjernvarmenet er en central del af visionen. Et momen-
tum af politisk vilje og investeringsvilje fra store fonde 
og energibranchen betyder, at vi lige nu ser ind i et helt 
særligt vindue for forandring.

På Mandag Morgen er vi ikke blinde for, at der er mange 
– rigtig mange – benspænd for et fremtidsscenarie, hvor 
enorme havvindmølleparker sammen med brint og 
power-to-x spiller en markant rolle i vores kamp for et 
CO₂-neutralt samfund. Teknologien er ikke færdigmodnet 
endnu. Der skal bygges ufatteligt stort og ufatteligt hur-
tigt. Der skal samarbejdes på tværs af sektorer og grænser. 
Og der skal investeres ufattelige summer i en fart.

Men i dette nummer tillader vi os at tro på det. Det gør 
vi for at folde det fremtidsscenarie ud, der tillader os 
alle at se det, som pensionskasser, regeringer og store 
energikoncerner ser, når de lige nu investerer milliarder 
af kroner i netop den vision. Derfor starter dette ugebrevs 
Special ikke med tal og grafer men med et essay, der ta-
ger os med til den fremtid, der – måske 
– venter, hvis alle visionerne lykkes.

Arne er snart klar til pension   

P O L I T I K   Efter sommer får Arne og andre ned-
slidte danskere ifølge Mandag Morgens oplys-
ninger endelig ret til tidligere pension. Retten vil 
først og fremmest basere sig på antallet af år på 
arbejdsmarkedet.

Vestager og de gamle dyder 

L E D E L S E   Er Margrethe Vestager en moderne 
politisk leder? Det ville de fleste nok mene. Men 
ikke hende selv. Gammeldags grundighed har 
givet succes i EU, vurderer hun i dette interview, 
der er første indlæg i ny interviewserie om mo-
derne politisk lederskab.

Topchefen som aktivist 

L E D E L S E   Når lederaktivister som Mads Nipper 
og Rane Willerslev forener holdning og handling 
bag en større sag, kaster det skygge over de top-
chefer, der ikke kan se ud over bundlinjen, skriver 
Mads Thimmer.
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K O M M E N TA R 

O
m 20 eller 30 år arbejder vi kun to-tre timer om dagen, 
og vi tjener det samme, fordi maskiner og robotter gør 
det hele muligt. 

Sådan lyder det optimistiske – eller for nogle må-
ske dystopiske – fremtidsscenarium fra fremtidsforskeren Gerd 
Leonhard. 

Hans forudsigelse bygger på mindst to meget diskutable 
præmisser: For det første at vi kan opretholde samme velstand 
med en mindre arbejdsindsats. For det andet at fordelingen af 
goder i sådan et samfund ville være stort set uændret. Især det 
sidste forekommer meget urealistisk, når man ser på, hvordan 
gevinsten fra de seneste 20 års globalisering er blevet fordelt, 
både globalt og nationalt.

Men se nu alligevel, hvad der sker rundtomkring. Stadig flere 
steder begynder offentlige og private arbejdsgivere at eksperi-
mentere med mere hjemmearbejde og kortere arbejdsuger. Og i 
afmålte forsøg tyder noget på, at eksperimenterne hænger sam-
men. 

Det er en trend, vi som ledere kommer til at forholde os til, 
både på kort og lidt længere sigt. 

 
I EN ELLERS DYSTER TID har coronakrisen haft den positive ef-
fekt, at den har tvunget os til at gentænke vores arbejdsliv. 

Det gælder især brugen af hjemmearbejde, herunder den 
hurtige tilvænning til helt eller delvist digitale møder. 

Men det gælder også mængden af arbejde og organiseringen 
af det. 

Det kan de tale med om i pensionsselskabet PFA, hvor en 
intern undersøgelse efter nedlukningen viste, at mange med-
arbejdere havde fået større arbejdsglæde af at arbejde hjemme 
– nogle var ligefrem blevet mere produktive. Og måske endnu 
vigtigere: Stressniveauet faldt. 

PFA ved noget om, hvad stress kan betyde: En stor del af de 
penge, selskabet hvert år udbetaler, går til mennesker, der går 
ned med stress eller slås med andre psykiske problemer. 

Så nu forsøger PFA at gå foran med et godt eksempel: Med-
arbejderne kan nu vælge at have op til to ugentlige hjemmear-
bejdsdage, og de kan få installeret en arbejdsplads hjemme med 
skærm, hæve-sænke-bord etc. 

Samtidig er der åbnet for, at medarbejderne kan vælge en fi-
redages arbejdsuge og gå tilsvarende ned i løn – men med mu-
lighed for at vende tilbage til fuld tid og med håndslag på, at det 
ikke bremser karrieren.

Om regnestykket hænger sammen, vil tiden vise. PFA vil 
over tid kunne spare dyre kontorkvadratmeter og især spare 
penge på at reducere sygedage og nedslidning i jobbet. 

 
MEN HVEM KAN NYDE godt af det moderne, fleksible arbejds-
liv? Er det forbeholdt kontornussere og den kreative klasse? Bus-
chaufføren, hjemmehjælperen og tømreren kommer ikke langt 

med hjemmearbejde. I mange erhverv vil produktiviteten uvæ-
gerligt gå ned i takt med tilstedeværelsen. 

De forbehold er relevante, men debatten om et mere fleksi-
belt arbejdsliv må også ses over længere tid. 

I disse uger er regeringen ved at finpudse sit udspil til den 
nye ordning, der skal give nedslidte danskere ret til tidligere til-
bagetrækning. Samtidig bliver pensionsalderen fortsat sat op. 

Groft sagt betyder det, at samfundet overtager regningen 
for den nedslidning, der måske kunne være undgået, hvis fy-
sisk krævende job havde været indrettet på en mere fleksibel 
måde. 

Selv om der formentlig er bred folkelig og politisk opbak-
ning til at sikre socialdemokraternes Arne mulighed for en 
anstændig alderdom, så må man håbe, at debatten ikke stop-
per, når regeringens forslag en dag er vedtaget. Der må tænkes 
videre i modeller, der betyder, at hans børn og børnebørn ikke 
får brug for samme ordning.

Her må arbejdsmarkedets parter – ikke mindst fagbevægel-
sen – også tage et medansvar. Midt i vores rituelle lovprisning 
af den danske model glemmer vi af og til, at de stærke organi-
sationer nogle gange blokerer for nytænkning. Af og til har de 
mere travlt med at forsvare hævdvundne positioner end med 
at forny arbejdslivet på en måde, der kunne gavne deres egne 
medlemmer. 

Arbejdslivet er i opbrud. Tiden kalder på kreative løsninger. 
Nogle skal arbejde mere hjemme. Nogle skal gå op eller ned i 
tid, alt efter hvilken livsfase de er i. Og hvad med civilsamfun-
det? Hvad ville der ske, hvis arbejdspladser gav medarbejderne 
mulighed for at donere nogle af deres arbejdstimer til et godt 
formål?

Mulighederne er derude. Men tiden kræver, at vi tør ud-
fordre både vores protestantiske arbejdskultur og tendensen 
til detailstyring. Det er en fantastisk inspirerende ledelses-
opgave   •

Fremtidens arbejde kalder
Industrialderens tid er for alvor sluttet med coronakrisen. Nu kan vi se, at digitale og fleksible 

løsninger er vejen frem for et sundt arbejdsliv. Derfor er det ikke nok at gøre noget for Arne  
– vi må også sørge for, at hans børn og børnebørn ikke ender ligesom ham.

C H E F R E D A K T Ø R E N S  B L O G

Jakob Nielsen
Ansv. chefredaktør, 

Mandag Morgen
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Efter sommer fremlægger regeringen sit forslag til en tidlig ret til folkepension.  
Reformen bygger først og fremmest på, hvor længe danskerne har været på arbejdsmarkedet,  
og ikke på den branche, man har arbejdet i. Reformen tager ifølge Mandag Morgens oplysninger  
også højde for store kønsforskelle. Topledere i fagbevægelsen hilser forslaget velkommen. 

Her er Mette 
Frederiksens pension til 
Arne og andre nedslidte

P O L I T I K 

E
ndelig. 

Mere end et år efter folke-
tingsvalget kan statsminister 
Mette Frederiksen (S) og be-
skæftigelsesminister Peter 

Hummelgaard (S) nu snart fremlægge 
deres forslag til den omfattende pensi-
onsreform, der kan hjælpe Arne og andre 
af landets nedslidte til en tidlig folkepen-
sion. 

Reformen er Mette Frederiksens stør-

ste og mest prestigefyldte valgløfte. Det 
er nu, hun skal levere varen. 

Derfor er reformen ventet med enorm 
spænding blandt store dele af fagbevægel-
sen og blandt de lønmodtagere, som håber 
at kunne trække sig lidt tidligere tilbage. 

Mandag Morgen kan på baggrund af 
samtaler med centrale kilder nu løfte slø-
ret for hovedlinjerne i regeringens pensi-
onsreform. 

Har en borger arbejdet i mere end 40 år, 
kan han eller hun trække sig fra arbejds-
markedet tre år før pensionsalderen. Det 
afgørende er altså det antal år, som folk 
har været på arbejdsmarkedet, og altså 
ikke, om de har arbejdet i særligt bela-
stende brancher.

Et helt centralt element i Socialde-
mokratiets valgløfte har været at undgå 
forskelsbehandling mellem mænd og 
kvinder. Derfor lægger regeringen blandt 
andet op til, at barselsorlov ikke trækker 
fra i anciennitetsregnskabet, men side-
stilles med arbejde. Det er en klar fordel 
for kvinder, som tager 90 procent af bar-
selsorloven. 

Regeringen lægger ifølge Mandag Mor-
gens oplysninger også op til, at deltidsar-

bejde – muligvis helt ned til mellem 22 
og 26 timer om ugen – vil tælle med som 
fuldtid, når ancienniteten på arbejdsmar-
kedet skal gøres op. Også det tilgodeser 
kvinder, der i højere grad end mænd arbej-
der på deltid i store dele af deres arbejdsliv 
og for nogles vedkommende endda gen-
nem hele arbejdslivet.

Til gengæld ser regeringen ud til at 
være urokkelig og stå fast på den oprinde-
lige køreplan om at hæve folkepensions-
alderen med endnu et år, så man først kan 
gå på pension som 69-årig fra og med år 
2035. 

Beskæftigelsesminister Peter Hum-
melgaard vil ikke selv forholde sig til 
Mandag Morgens oplysninger eller kom-
mentere på indholdet af reformen, men 
ifølge centrale kilder vil regeringen både 
fremlægge sit forslag til tidlig tilbage-
trækning og et forslag om at forhøje pen-
sionsalderen for alle.

Ja tak fra fagbevægelsen  
til fedtet ordning

Hovedlinjerne i den nye pensionsreform 
bliver hilst velkommen af formændene for 
en række af de fagforbund, hvis medlem-
mer i særlig grad kan få gavn af den nye 
ordning. 

Forbundsformændene lægger først og 
fremmest vægt på, at der er tale om en 
rettighed og ikke om en ordning, borge-
ren skal visiteres til. Og så er der et fuld-
tonet ok til, at retten kun afhænger af, 
hvor mange år den enkelte har været på 
arbejdsmarkedet.

“Det ser ud til, at vi får en løsning, mine 
medlemmer kan bruge til noget. De får ret 
til at gå tre år tidligere på folkepension, 
når de har været 40 år eller noget lignende 
på arbejdsmarkedet. Mange er ufaglærte, 
som er startet på arbejdsmarkedet lige ef-
ter folkeskolen, så de har brug for sådan 

Torben K. Andersen  
og Jens Reiermann
tka@mm.dk / jre@mm.dk

Det er ikke bare Arnes tur.  
Det er også Annes tur. Vi lægger stor vægt 

på, at der bliver fundet løsninger, som tager 
højde for, at mange kvindedominerede fag 

har mange deltidsansatte.

Mona Striib, formand i fagforbundet FOA
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Bryggeriarbejderen Arne Juhl er blevet personificeringen af Socialdemokratiets løfte om tidligere pension til nedslidte 
danskere. Ifølge Mandag Morgens oplysninger er regeringen til efteråret klar med en reform, der vil give Arne Juhl ret til 
folkepension som 64-årig.

en ordning,” siger Ole Wehlast, der er for-
bundsformand i Fødevareforbundet NNF, 
som blandt andet organiserer slagteriar-
bejderne.

Han kan dog godt få øje på en enkel 
tidsel i regeringens kommende pensions-
buket.

“Man taler hele tiden om ret til tid-
lig folkepension, men det er ikke mange 
penge. Jeg vil mene, at ydelsen bør være 
større, så jeg går ud fra, at den nye ordning 
giver adgang til de samme tillæg, som fol-
kepensionisterne får,” siger Ole Wehlast 
med henvisning til blandt andet bolig-
ydelse og varmetillæg.

Også Per Christensen, formand for 3F, 
der blandt andet organiserer ufaglærte 
inden for byggeriet, nikker til de centrale 
elementer i den kommende reform.

“Det er en forudsætning for os, at 
der bliver tale om en ret, men ydelsen er 
også vigtig. Hvis det ender med folkepen-
sionen, vil nogle af mine medlemmer gå 

betragteligt ned i indkomst. Derfor op-
fordrer vi til, at man også ser på ydelsen,” 
siger han.

Per Christensen holder også øje med, 
hvad der bliver inkluderet, når ancienni-
teten på arbejdsmarkedet skal gøres op.

“Det giver god mening at tælle, hvor 
mange år man har været på arbejdsmarke-
det, men vi skal også vide, hvad der ellers 
tæller med. Hvad nu, når mine medlem-
mer bliver sendt hjem på grund af vejrlig 
eller er arbejdsløse i kortere perioder, når 
de er på vej fra et job til et andet. Det må 
også tælles med,” siger han.

Forslag skal stille kønnene lige

Formand Mona Striib fra et andet af lan-
dets største forbund, FOA, ser også flere 
positive takter i regeringens kommende 
udspil. Hendes 175.000 medlemmer gør 
blandt andet rent og plejer folk på syge-
huse og plejehjem. 

Hun er især begejstret for, at udspillet 

ifølge Mandag Morgens kilder ser ud til at 
tage hensyn til de mange kvinder, der har 
tilbragt færre timer på arbejdsmarkedet 
end mange mænd som følge af deltidsjob 
og barsel.

“Det er ikke bare Arnes tur. Det er også 
Annes tur. Vi lægger stor vægt på, at der 
bliver fundet løsninger, som tager højde 
for, at mange kvindedominerede fag har 
mange deltidsansatte og har været ud-
fordrede i rigtig mange år,” siger Mona 
Striib. 

Hun ser gerne, at timekravet kommer 
helt ned på omkring 18 timer om ugen for 
at udløse den nye fleksible pension. Det er 
en del lavere end det, som regeringen nu 
lægger op til på mindst 22-26 timer ifølge 
Mandag Morgens oplysninger.  

Hvis regeringen vil tælle barselsorlov 
med i det antal år, man har været på ar-
bejdsmarkedet, vender Ole Wehlast tom-
meltotten op: “Respekt,” siger han.

Det samme gør Per Christensen fra 3F, ›
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der også bifalder inkluderingen af deltids-
arbejde.

“Der skal selvfølgelig være en nedre 
grænse, men mange af mine medlemmer 
inden for eksempelvis rengøring kan ikke 
få et fuldtidsjob. De har også et hårdt ar-
bejde og kan få hjælp af det kriterium. Det 
er en god måde at håndtere det på,” siger 
Per Christensen.

Strid om højere pensionsalder

Der er mere delte meninger blandt fagfor-
bundene om regeringens plan om at hæve 
folkepensionsalderen yderligere. Alt tyder 
på, at regeringen står fast på velfærdsfor-
liget fra 2006. Forliget betyder, at pensi-
onsalderen sættes op til 69 år fra og med 
år 2035.

Aftalen er en af de bærende grundpil-
ler under den sunde og holdbare danske 
økonomi. Men kongresser i både 3F og 
FOA har krævet, at Folketinget afstår fra at 
forhøje pensionsalderen til efteråret, med 
henvisning til at mange medlemmer ikke 
kan holde til det.

“Selv om vi lever længere og bedre i 
dag, så er der altså bare store grupper og 
nogle fysisk belastende erhverv, hvor folk 
simpelthen ikke kan arbejde længere. 
Derfor er det helt tosset at hæve folkepen-
sionen yderligere,” siger FOA’s formand, 
Mona Striib. 

Meget tyder dog på, at forbundene 
kommer til at sluge denne forhøjelse. Der 
er et stort ønske rundtomkring i de mange 
forbund om endelig at få landet den store 
pensionsreform og dermed sikre nogle 
nedslidte tidligere pension. Det har før-
steprioritet. 

Samtidig har coronakrisen drænet de 
offentlige pengekasser for milliarder af 
kroner, så regeringen vil få massiv kritik 
af økonomerne, hvis den begynder at lem-
pe på velfærdsforliget fra 2006. 

Nøglerolle til DF

Mandag Morgens kilder forventer, at re-
geringen fremlægger sin nye pensions-

reform efter sommerferien. Det er endnu 
ikke afgjort, om fremlæggelsen vil ske i 
forbindelse med Socialdemokratiets som-
mergruppemøde, der normalt finder sted i 
slutningen af august. En anden mulighed 
kunne være at vente til åbningen af Fol-
ketinget, der finder sted i begyndelsen af 
oktober. 

På Christiansborg har De Radikale på 
forhånd taget afstand fra regeringens 
retning, mens regeringens to andre støt-
tepartier, SF og Enhedslisten, støtter 
hensigten. Skal reformen gennemføres, 
bliver opbakningen fra Dansk Folkeparti 
derfor helt afgørende. Partiets formand, 
Kristian Thulesen Dahl, får en nøglerolle 
og kan i realiteten afgøre, om Mette Fre-
deriksen kan opfylde sit valgløfte num-
mer et eller ej.

Pensionsreformen kan også blive 
den sag, som vender Kristian Thulesens 
Dahls og Dansk Folkepartis vælgermæs-
sige nedtur.

Han har igen og igen anklaget regerin-

gen for at nøle med reformen. DF har op-
rettet hjemmesiden arnestur.dk. Den skal 
minde Socialdemokratiet og vælgerne 
om, at tiden går, mens Arne – den nu nær-
mest ikoniske bryggeriarbejder Arne Juhl 
– og andre nedslidte venter. Uret viser, at 
det nu er over 500 dage siden, at Mette Fre-
deriksen i god tid inden folketingsvalget 
lancerede sine syv principper om en ret til 
at kunne gå tidligere på folkepension. Se 
faktaboks om valgløftet.

Det er endnu for tidligt at sige, hvor 
Dansk Folkeparti vil lægge sig i de kom-
mende pensionsforhandlinger. Men det er 
værd at notere sig, at partiets beskæftigel-
sesordfører, Bent Bøgsted, bakker op om 
anciennitetsprincippet.

“Et eller andet sted må regeringen slå 
en streg og sige, at de vil hjælpe bestemte 
grupper. Det er for eksempel ikke embeds-
mændene inde i ministeriet, der skal have 
glæde af ordningen, men dem ude på det 
almindelige arbejdsmarked, i byggeriet, i 
industrien og i sundhedssektoren,” siger 
Bent Bøgsted, der dog understreger, at han 
og Dansk Folkeparti ikke vil kommentere 
udspillet konkret, før det endelig frem-
lægges efter sommerferien.

Alene kravet om, at en borger skal have 
været på arbejdsmarkedet i mere end 40 
år, betyder, at kun få borgere med en vide-
regående uddannelse kan se frem til tidli-
gere pension. 

Flere og flere er utrygge

Gennem de senere år har skiftende rege-
ringer haft fokus på at øge arbejdsudbud-
det og samtidig hæve tilbagetræknings-
alderen gradvis. 

Det kan være en af årsagerne til, at 

Socialdemokratiets syv principper  
for en ny ret til tidlig folkepension

•  Det skal gavne de nedslidte

•  Det skal gælde efter et langt arbejdsliv

•  Der skal være tale om en egentlig rettighed baseret på objektive 
kriterier

•  Mænd og kvinder skal have reel lige adgang 

•  Det skal være muligt for visse grupper også at blive visiteret til 
tidlig folkepension 

•  Modellen skal være simpel, overskuelig og varslet i god tid

•  Pengene skal passe, og der afsættes 3 milliarder kroner til reformen.

Kilde      Socialdemokratiets pensionsudspil ‘De mest nedslidte fortjener 
også en værdig pension’, januar 2019.

Det er for eksempel ikke embeds- 
mændene inde i ministeriet, der skal have 
glæde af ordningen, men dem ude på det 
almindelige arbejdsmarked, i byggeriet,  

i industrien og i sundhedssektoren.

Bent Bøgsted, beskæftigelsesordfører i Dansk Folkeparti
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flere og flere danskere i alderen 40 til 
65 år er utrygge ved, om de kan forlade 
arbejdsmarkedet på en værdig nåde. Til-
bage i 2013 var 20 procent af danskerne 
i denne aldersgruppe utrygge – det tal 
er nu steget til 31 procent, viser den nye 
tryghedsmåling for 2019-2020 fra Tryg-
fonden. Se figur 1. 

Forskningschef i Trygfonden Anders 
Hede hæfter sig ved, at utrygheden er 
steget ekstra meget de seneste par år i 
kølvandet på den politiske debat om flek-
sibel pension til Arne og andre nedslidte.

“Flere og flere er blevet utrygge. Selv 
om danskerne generelt har et godt se-
niorliv, så er det en grim kombination, 
hvis man både har haft et hårdt arbejds-
liv og oplever, at helbredet skranter. I dag 
har man ikke rigtig andre muligheder 
end at hænge på, så godt man kan, fordi 
muligheden for at gå på efterløn er blevet 
begrænset. Det handler i meget høj grad 
om mennesker som Arne og ikke om 
overlæreren eller overlægen. Den udvik-
ling er blevet aktualiseret af diskussio-
nen om Arne,” siger Anders Hede. 

Det knivskarpe fravalg

Siden fremlæggelsen af Socialdemokrati-
ets forslag i januar sidste år har diskussi-
onen igen og igen fokuseret på, hvem der 
kunne se frem til at få en ret til at trække 
sig tilbage tre år før pensionsalderen. 

Var det slagteriarbejderen, var det 
sosu-assistenten eller var det tømreren?

Nu ser Mette Frederiksen, Peter Hum-
melgaard og deres embedsmænd ud til 
at have foretaget et knivskarpt fravalg i 
arbejdet med pensionsreformen. Det af-
gørende kriterium er blevet det antal år, 
man har været på arbejdsmarkedet. 

Erfaringerne fra de i alt 16 europæiske 
lande, der har opstillet lister med bran-
cher, som kan give adgang til tidlig folke-
pension, er ikke opmuntrende.

“Det er svært at opstille lister over 
brancher med det mest belastende ar-
bejdsmiljø og ekstremt bøvlet at vedli-

geholde dem,” siger professor Per H. Jen-
sen, Institut for Politik og Samfund ved 
Aalborg Universitet, på baggrund af flere 
analyser af de forskellige pensionsord-
ninger i EU-landene.

Man skal for eksempel holde øje med, 
om en branche i løbet af en borgers ar-
bejdsliv får bugt med arbejdsmiljøpro-
blemerne og ryger ud af den slemme liste, 
mens en anden branche til gengæld ryger 
ind på listen. Dertil kommer, at det flek-
sible arbejdsmarked i Danmark betyder, 
at kun de færreste når at holde 40-års ju-
bilæum eller mere inden for den samme 
branche. Den enkelte borger kan for ek-

sempel først arbejde på et slagteri og der-
efter som taxachauffør. Også den slags 
brancheskift skal man holde øje med 
gennem alle årene i en borgers arbejdsliv.

Meget tyder på, at Socialdemokratiet 
allerede før offentliggørelsen af valgop-
lægget var klar over denne type af pro-
blemer. Mette Frederiksen sagde allerede 
ved fremlæggelsen af partiets udspil om 
en ret til tidlig folkepension, at “vi øn-
sker, at der bliver tale om en rettighed 
med udgangspunkt i objektive kriterier. 
Det kunne være det antal år, man har væ-
ret på arbejdsmarkedet.”

40 år eller …? 

Ifølge Mandag Morgens oplysninger er 
det endnu ikke afklaret, om en endelig 
reform betyder, at borgeren skal have 
været 40, 41, 42 eller 43 år på arbejdsmar-
kedet for at få ret til en tidlig folkepen-
sion.

Dansk Folkeparti har flere gange sagt, 
at der bør være tale om 40 år, mens So-
cialdemokratiet indtil nu har holdt kor-
tene meget tæt ind til kroppen. Flere 
kilder peger dog på, at netop ancienni-
tetsalderen kan blive et af de områder, 
hvor Dansk Folkeparti i de endelige for-
handlinger om reformen kan sætte et 
aftryk. ›

Det er svært at opstille lister  
over brancher med det mest belastende 

arbejdsmiljø og ekstremt bøvlet at 
vedligeholde dem.

Per H. Jensen, professor ved Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet

Figur 1 —  40+-årige er i stigende grad utrygge i forhold til, om de kan 
trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet med værdighed og med orden i 
økonomien. Utrygheden er steget i takt med den politiske debat om mulig-
heden for tidligere tilbagetrækning.

NOTE1  —  Svarpersoner, der har svaret “ved ikke” indgår ikke, mens personer, 
der har svaret “ikke relevant for mig”, betragtes som ikke-utrygge.

KILDE  —  Tryghedsmålingen 2019 – 2020, Trygfonden.

Afslutning af arbejdslivet 
skaber utryghed blandt danske seniorer

Angiv, hvor utryg du for tiden er over for disse problemer. 
40-65-årige. Andel meget eller noget utrygge. 2013-2019, procent
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Der er dog også et mere praktisk hen-
syn. 

Hvis man skal have ret til at gå på tid-
lig folkepension efter et arbejdsliv på 40 
år eller lidt mere, så skal det kunne doku-
menteres, år for år. 

Regeringen har derfor bedt alle tænke-
lige leverandører af data om at spille ind 
i forarbejdet til deres udspil. Det gælder 
blandt andet ATP, Danmarks Statistik, 
Skatteministeriet og Rigsarkivet. 

ATP er særlig interessant, fordi insti-
tutionen siden oprettelsen i 1964 har re-
gistreret indbetalinger fra lønmodtagere. 
ATP’s data opdeler lønmodtagerne efter 
beskæftigelse mellem 9 og 16 timer, mel-
lem 18 og 26 timer og over 27 timer. 

Desværre omfatter den opgørelse ikke 
selvstændige. Data fra andre kilder må 
derfor inddrages for at kunne dokumen-
tere selvstændiges arbejde.

Akademikerne er ude

Uanset om det ender med, at man skal 
have arbejdet mindst 40 år eller måske 41 
eller 42 år, inden man får ret til at kunne 
trække sig tilbage på tidlig folkepension, 
vil en række borgere med videregående 
uddannelser ikke blive omfattet af ord-
ningen.

Finansministeriet foretog i marts 2018 
beregninger, der viste, at hver fjerde ufag-
lærte mand som 59-årig har været på ar-
bejdsmarkedet i 40 år. For borgere med 
en universitetsuddannelse var andelen på 
det tidspunkt under 2 procent. Se figur 2. 

Forklaringen er, at det tager tid at gen-
nemføre en videregående uddannelse. 
Selv om kandidater fra både professions-
højskoler og universiteter er stadigt yngre, 
når de fuldfører deres uddannelser, er de 
i gennemsnit 28 år, når de bliver færdige. 
Se figur 3.

Med sit alderskrav favoriserer regerin-
gen således borgere uden uddannelser ef-
ter folkeskolen eller borgere, der har taget 
en af de tre-fire-årige erhvervsuddannel-
ser, der påbegyndes efter folkeskolens 9. 
eller 10. klasse. Det kan for eksempel være 
inden for handel, teknik eller sundhed og 
omfatter uddannelser som salgsassistent 
i en butik, tømrer eller social- og sund-
hedsassistent. 

Alt i alt betyder det, at det kan blive 
Arne Juhls tur, sådan som Mette Frederik-
sen lovede det under valgkampen. 1. juli 
1980 begyndte han som 20-årig at arbejde 
på Bryggeriet Fuglsang i Haderslev og kan 
her til sommer fejre sit 40-års jubilæum. 

Han tilhører en af de årgange, der skal 
arbejde, indtil han bliver 67 år, og kan 
altså se frem til, at han får ret til tidlig fol-
kepension, når han fylder 64. Hvis altså 
forslaget bliver vedtaget   •

Figur 3 —  Studerende afslutter i gennemsnit deres videregående 
uddannelse, når de er mellem 26 og 28 år.

KILDE  —  Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Høj alder ved fuldført studie

Gennemsnitsalder for dimittender, videregående uddannelser, 
2000-2019, år
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Figur 2 —  Flest kortuddannede mænd og kvinder har som 59-årige været 
40 år eller mere på arbejdsmarkedet. 

NOTE1  —  Finansministeriet anvender data fra ATP og medregner kun bor-
gere med mere end 27 timers arbejde om ugen. Ved optællingen af antal års 
beskæ�igelse og ledighed er medregnet den årlige ne�oledighedsgrad siden 
1980. 

KILDE  —  Finansministeriet (svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 211 (Alm. 
del) af 19. marts 2018) 

Flest kortuddannede 
har været 40 år på arbejdsmarkedet

Andel 59-årige med mindst 40 års beskæftigelse eller ledighed opdelt efter 
højeste fuldførte uddannelse, 2016
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Et nyt Danmark
på vind og brint

G R Ø N  O M S T I L L I N G

V
elkommen ombord på flyveren fra Edinburgh til 
Billund 

Andreas er på vej hjem igen efter en tur til 
Skotland, hvor regeringen har travlt med at finde 
den unge nations plads i det store vindeventyr i 

Nordsøen. Det er ikke så tit, Andreas rejser til møder, men han 
var nødt til få et ordentligt kig på de fysiske forhold og få en 
fornemmelse af livsstilen, der hvor han og firmaet er ved at 
sælge en helhedsplan for fremtidens klimavenlige og drifts-
sikre energiforsyning.

Engang droppede Andreas som de fleste andre rejserne, for-
di det var uansvarligt i forhold til klimaet. Men også, fordi det 
dybest set var besværligt. I dag er video, VR og AR så skarpt og 
understøttet med så mange hjælpefunktioner, at der sjældent er 
noget, der ikke bedst kan klares over nettet.  Men det er nu også 
noget hyggeligt ved at komme ud og se folk, og de nye e-fuels 
har gjort, at man ikke længere behøver at blive naget af flyskam. 

DET ER EN KLAR DAG over Nordsøen. Han kan tydeligt se fel-
terne ude på den lavvandede Doggerbanke, der først blev slugt 
af havet for 7.500 år siden. Hold op, hvor er det stort! Det er som 
at kigge ned på et – meget uroligt – Manhattan, med flere hun-
drede 250 meter høje møller, et mylder af servicefartøjer både 
til havs og i luften og kæmpe platforme med raffinaderier. Og 
han ved, at der ligger et motorvejsnet af kraftige kabler og rør-
ledninger under vandet. For ti år siden var her bare vand – og 
boreplatforme til olie og gas. 

Et kvarters tid efter kan han se de store fabriksanlæg i Es-
bjerg nærme sig. Møllevinger, naceller og dele af tårnene står 
eller ligger på de store arealer uden for havnen, klar til at blive 
skibet ud på de store specialfartøjer. Esbjerg er en boomtown.

Det er godt, at robotterne kan klare så meget af arbejdet, el-
lers ville væksten have været bremset af mangel på arbejds-
kraft. Byens universitet har været en byggeplads de seneste år, 
for man har dårligt kunnet følge med udbygningen, siden det 
blev klart, at masser af kvalifikationer og forskning var en for-
udsætning for succes. 

FRA OVEN ER VESTJYLLAND præget af blinkene i de mange 
solceller, der efterhånden fylder de fleste store tagflader – lige 
fra parcelhuse til lagerbygninger og landbrugsejendomme. 

Da landingshjulene rører asfalten i Billund Lufthavn, sen-
der hans smartphone et lille pling. Der er gået en bekræftelse 
ud i systemet på, at han er ankommet, og en elbil begynder at 
køre op mod indgangen, så den står klar, netop når Andreas 
træder ud med sin rullekuffert. 

Esbjerg boomer, Aalborg Portland er CO2-neutral, og Hobro fører på brint. Tag med på tur  
i det forandrede Danmark anno 2031, sådan som det tager sig ud i Mandag Morgens scenarie.

Peter Hesseldahl
Redaktør for digital omstilling, 

Mandag Morgen

Kort sagt  

Der er sat en klar retning for fremtidens energi-
politik. Både regering og erhvervsliv investerer 
massivt i grønne brændsler med udgangspunkt 
i en voldsom udbygning af elproduktionen fra 
havvind. Det betyder også, at brint vil spille en 
hovedrolle i Danmarks energisystem i 2030.

Hovedpointer   

• Danmark har med stor hast koblet sig på ud-
viklingen af grøn brint i Europa

• Holland er blevet Danmarks bedste ven og 
kunde i den grønne omstilling i EU

• På sigt skal der opstilles flere tusinde store 
havmøller, og Danmark vil producere mere 
grøn strøm, end vi selv kan forbruge

• Vindraffinaderier skal levere grønne brændsler 
til tung transport og industriproduktion. 

Perspektivet   

Danmarks førerposition indenfor vind og lan-
dets vidtforgrenede fjernvarmenet betyder, at vi 
har unikt gode forudsætninger for at skabe et nyt 
energisystem, der både kan fremme klimamå-
lene og skabe helt nye forretningsmuligheder.

›
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Der er 35 minutters kørsel hjem til Middelfart. Han skutter 
sig lidt. Der er skifte i vejret. Men det ved hans hus heldigvis 
godt. Da han passerer Randbøldal, sender han, som altid, en 
lille tanke til sin gamle ven fra gymnasiet, der valgte at flytte 
ind i det nye økosamfund. Man kan lige skimte nogle af de 
lidt spøjse bygninger, en blanding af jordhuler og rumskibe, 
tænker Andreas.

DE HAR HAFT DISKUSSIONEN MANGE GANGE: Rent øko-
nomisk giver det ingen mening, hvis enhver lille flække 
skal være selvforsynende med energi. Det er langt billigere 
at trække på det store elnet fremfor at installere sine egne 
batterier. Alligevel er der mange, der foretrækker selv at have 
kontrol over det. Det er en usikker verden på mange måder, 
og for nogen er det udgiften værd at vide, at de kan beholde 
strømmen, uanset om det store net skulle gå i sort på grund 
af cyberangreb, eller hvad der nu kan ske. 

For andre – for eksempel hans ven i Randbøldal – er der 
også en ideologisk dimension i at gå off-grid for at lære sig 
selv at leve på en måde, der meget konkret holder sig inden 
for det, som jorden kan give. 

Der er heldigvis plads til det hele og ikke mindst til de 

mange mellemformer, hvor enkelte husstande, virksomhe-
der eller bydele vælger deres egen kombination af sol, vind, 
fjernvarme, varmepumper, brændselsceller, geotermisk var-
me osv. 

Selvom energisektoren er præget af en håndfuld store spil-
lere, der bygger og driver de store havvindmølleparker, er der 
alligevel en blomstrende underskov af mere lokale løsninger, 
og de er tit bedre til at komme helt ud i hjørnerne og udnytte 
de små ressourcer. Og så skaber de lokale arbejdspladser. 

Andreas gætter på, at alle gårdene langs vejen er med i de 
lokale biogaslav, hvor landmændene i fællesskab driver eg-
nens biogasanlæg, som omdanner gylle til gas og gødning. 
Man kunne også sige, at det hjælper landbruget med at gå fra 
at være en problematisk udleder af CO₂ til nu at bidrage til at 
skabe balance i klimaet. 

Vel hjemme triller bilen til ladestanderen. Andreas husker 
lige at få sin jakke med ind fra bilen. Det er jo ikke sikkert, at 
det er den samme bil, der står der, når han skal afsted i mor-
gen tidlig.

Selvom Andreas har været i Skotland nogle dage, har han 
på en måde aldrig været væk. Klimaanlægget, varmepumpen, 
fryseren, køleskabet, lamperne, støvsugeren, plæneklipperen 

Illustrationer      Øivind Hovland
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– det hele har automatisk tilpasset sig efter, at der ikke er men-
nesker i huset. Andreas har kunnet følge det i detaljer fra sin 
smartphone. 

Ikke at han egentlig behøver det, reelt er der ikke meget, 
han kan gøre for at optimere anlægget bedre, end det automa-
tisk bliver. Andreas har valgt at tegne energiabonnement hos 
Nest, der er en del af Google, så det passer godt med de mange 
andre tjenester, han bruger. Bilen er en del af pakken. 

Dybest går abonnementsaftalen ud på, at Google sørger for, 
at Andreas’ hus er forsynet med strøm og varme, og at han har 
en bil til rådighed, når og hvor han skal bruge den. Han har 
valgt den grønneste pakke, så han bliver forsynet med løsnin-
ger, der kan være lidt dyrere, men så er de garanteret bæredyg-
tige. 

Til gengæld overlader Andreas kontrollen – og dataene – til 
Google, der med hundredtusinder af husejere, bilejere, fabrik-
ker og kontorbygninger tilsluttet har mulighed for at skrue op 
og ned for udsvingene i forbruget for en stor del af Danmark 
ved at gemme energi i bilbatterier, frysere og varmtvandsbe-
holdere, når vinden blæser, solen skinner, og strømmen er bil-
lig. Så er der noget at trække på, når energien er dyr. 

GLOBALE DIGITALE SELSKABER som Google, Apple og Tesla 
er blevet de dominerende platforme for den form for koordi-
nation af forbruget, og det har gjort dem til vigtige spillere i 
at balancere det samlede elnet. Det giver dem også styrke til 
at forhandle priser på strøm på vegne af deres abonnementer 
– også fordi de selv er blandt de største forbrugere af strøm til 
deres datacentre. 

Næste morgen er det en kølig dag, stille vejr, gråt, lidt tåget, 
småregn. Det er, som om der er mange af dem these days. 

En af de store teknologiske forandringer i de senere år har 
været en hastig og omfattende elektrificering. Den del af var-
meforsyningen, som før blev leveret af olie- og naturgasfyr, 
dækkes nu af eldrevne varmepumper. Bilerne er elektriske. 
Mange industrier, der opvarmer og forarbejder, er elektriske, 
først og fremmest fødevareindustrien. Alt i alt er det danske 

Mens han kører over Lillebæltsbroen, kan Andreas se  
et konkret resultat af power-to-x-strategien: det store el-raffinaderi  

i Fredericia og de mange tanke med brint og metanol.

Der er skifte i vejret. Men det ved hans hus heldigvis godt ...
Klimaanlægget, varmepumpen, fryseren, køleskabet, lamperne, 

støvsugeren, plæneklipperen – det hele har automatisk tilpasset sig efter, 
at der ikke er mennesker i huset.

›
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elforbrug firdoblet på ti år. Ikke desto mindre er det samtidig 
lykkes at dække hele elproduktion med vedvarende energi-
kilder. 

Det kunne have været problematisk på en kedelig gråvejr-
dag som i dag, hvis der ikke var de store buffere i systemet. 
Smartgrid-styringen gør meget for at udjævne belastningen af 
elnettet, men den virkelige gamechanger var power-to-x – ide-
en om at bruge de store mængder strøm fra havmølleparkerne 
til at lave brændsler, der kan lagres og transporteres, så mæng-
den af tilgængelig energi ikke svinger, som vinden blæser. 

Det var også power-to-x, der gjorde det muligt at bringe ved-
varende, CO₂-neutral energi ind i den tunge industri og ud til 
fly og skibsfart, hvor det generelt ikke er realistisk at satse på 
batterier. 

MENS HAN KØRER OVER LILLEBÆLTSBROEN, kan Andreas se 
et konkret resultat af power-to-x-strategien: det store el-raffi-
naderi i Fredericia og de mange tanke med brint og metanol.

Fredericia var en kulby, der blev en olieby og nu er en 
brintby. Med strømmen fra Nordsøen spalter de store elektro-
lyseanlæg vand til brint, som i raffinaderiets kilometer af rør 
og reaktionskamre sættes sammen til flydende brændstoffer 
og grøn naturgas. Overskudsvarmen sendes selvfølgelig ud i 
fjernvarmenettet. 

I industrihavnen, hvor der engang lå skibe med kul og olie, 

er der nu tankskibe, der fragter e-fuels til de store havne i Rot-
terdam og Antwerpen. De store naturgasrør er bygget om til 
at fragte brint i et net, der reelt dækker det meste af Nordve-
steuropa. 

Nogle minutters kørsel senere ser Andreas Apples store 
datacenter i Taulov. Siden det åbnede i 2020, er det blevet ud-
bygget flere gange. Selvom computerne er blevet langt mere ef-
fektive, kræver det stadig forbløffende mængder elektricitet at 
holde et areal på størrelse med flere fodboldbaner af servere 
kørende – nogenlunde det samme som alle boligerne i Odense 
bruger. Alene spildvarmen kan gennem fjernvarmenettet op-
varme en mindre by.

Andreas skal nordpå, til Aalborg. Det er lidt af en køretur, 
men så snart han er drejet ind på motorvejen, kører bilen hel-
digvis selv. De fleste biler i dag er elektrisk drevne, og det har 
længe været forbudt at sælge nye benzin- eller dieseldrevne 
køretøjer. 

Men selvom udskiftningen har været massiv, kører der sta-
dig over en halv million biler med forbrændingsmotor rundt. 
Danmark var aldrig nået så langt med at nå klimamålene, hvis 
ikke power-to-x havde gjort det muligt at fremstille brændstof-
fer med vindkraft. Nu kan de gamle biler med forbrændings-
motorer holdes kørende – men det er selvfølgelig en noget dy-
rere løsning. Ikke så sært, at det går stærkt med udfasningen. 

Det var egentlig tanken, at Andreas ville forberede sig på 
dagens møde, men han ender med at falde i søvn. Han kigger 
først op igen lidt nord for Randers, måske en gammel vane, 
han er så tit drejet af mod Hobro for at vise besøgende fra ud-
landet de store kaverner, hvor der opbevares gas.

De store gruber i området blev før brugt til at opbevare na-
turgas, men med brintindustriens opblomstring er anlæggene 
blevet udbygget væsentligt. For Hobro har det været en lejlig-
hed til at trække nye industrier til, og byen er blevet et cen-
trum for ekspertise og produktion af brændselsceller. Hydro-
gen Valley, som de kalder det deroppe, har trukket hundredvis 
af internationale brinteksperter til Hobro, der tydeligvis er en 
by i vækst.

BRÆNDSELSCELLER ER STADIG I SIN VORDEN. Der har længe 
været en forventning om, at teknologien ville gå sin sejrsgang 
i biler, lastvogne og skibe. Fordelene er oplagte, fordi brænd-
selscellerne er så effektive, og fordi de i modsætning til for-
brændingsmotorer slet ikke udleder CO₂, men blot vanddamp, 
når brinten samles med ilt, så energien frigives. 

Men brintinfrastrukturen er langtfra udbygget. Det er elbi-
lerne om igen: Der skal være tilstrækkeligt medmuligheder for 
at tanke op til, at mange vil købe brintdrevne køretøjer – men 
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før der er mange brintkøretøjer, er der ikke den store vilje til at 
investere i distributionsnettet. 

Nå, Andreas får samlet sig om den præsentation, han skal 
give i dag om mulighederne for at sælge energiløsninger til Skot-
land. Det er især måden, man i Danmark formår at binde sekto-
rer sammen, så de i fællesskab kan udnytte energien bedre og 
mere fleksibelt, der har skotternes interesse. 

Aalborg Portland, hvor mødet skal holdes, er faktisk et af de 
bedste eksempler, tænker Andreas, da han nærmer sig Aalborg. 
De høje skorstene, hvor den tykke røg væltede ud, var nærmest 
et vartegn for byen, i dag er udledningerne minimale. For ti år si-
den var fabrikken den suverænt største udleder af CO₂ i den dan-
ske industri; den tegnede sig alene for to procent af Danmarks 
samlede udslip. 

I DAG OPSAMLES DET MESTE CO₂ fra produktionen og ledes over 
i et nyt raffinaderi, der sætter brint fra kavernerne i Hobro sam-
men med CO₂ for at fremstille brændstoffer og kunstgødning.

Overskudsvarmen, når der brændes cement ved de høje tem-
peraturer, er i efterhånden mange år blevet ledt ud i byens fjern-
varmenet. Som i de fleste større byer breder fjernvarmenettet 
sig, fordi det er så fleksibelt. Procesvarmen fra industrien, var-
men fra forbrændingsanlæggene, kølevandet fra de store data-
centre, det kan alt sammen distribueres og udnyttes. 

Det er den form for sektorkoblinger, som vækker interesse 
uden for landets grænser. 

It’s an easy sell, plejer Andreas at sige, når han præsenterer. 
Alle brikkerne passer sammen: rigeligt med strøm fra hav-
møllerne, hele infrastrukturen med fjernevarmeledninger og 
nettet til naturgas, der kan tilpasses brinten. Elektrificering af 
opvarmningen og transporten og den avancerede styring, der 
balancerer forholdet mellem energiformerne, når power-to-X 
gør det muligt at skifte forbruget derhen, hvor behovet og vej-
ret byder. 

Det var, som om mange årtiers investeringer og forskning 
i årene efter 2020 faldt sammen med den politiske vilje og 
virksomhedernes forståelse for nødvendigheden – og mulig-
hederne – i den grønne omstilling. Så gik det stærkt, og det var 
også nødvendigt. 

NU STÅR VI ET HELT ANDET STED, vi har faktisk fået greb om 
det med CO₂-udledningen – det er da klart, at udlandet kigger 
mod Danmark.

Men omstillingen er langtfra slut. Der skal ske meget mere, 
før Danmark når helt i nul. Der er udsigt til masser af vækst for 
de grønne danske virksomheder, ikke mindst fordi det stadig 
haster med at omstille det sorte forbrug mange andre steder i 
verden. Eksporten kommer i meget højere grad til at præge de 
kommende ti års eventyr – og det passer Andreas fint. 

Bilen kører op til indgangen, Andreas stiger ud og går ind i 
receptionen. Han når lige at komme hen til elevatorerne, så er 
der en besked fra bilen: Han har glemt sin paraply   •

It’s an easy sell, plejer Andreas at sige, når han præsenterer.  
Alle brikkerne passer sammen: rigeligt med strøm fra havmøllerne,  

hele infrastrukturen med fjernevarmeledninger og nettet til naturgas,  
der kan tilpasses brinten. 
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Danmark vil i fremtiden kunne producere fire gange så meget strøm, som vi selv kan bruge. 
Derfor melder regeringen og Danmarks største virksomheder sig nu ind i udviklingen  
af det nye energiindustrielle kompleks i Europa, hvor grøn brint skal erstatte olie og gas. 

Derfor satser 
Danmark nu  
milliarder på brint

G R Ø N O M S T I L L I NG 

S
ektorkobling. 

Ikke noget rart ord, vel? 
Det skaber ingen billeder. 
Hvilke sektorer? Hvilken 
kobling? Hvad taler vi om?

Ikke desto mindre er ordet sektor-
kobling et af de hotteste ord i en af ver-
dens hedeste debatter: Den, der handler 
om, hvordan man stopper den globale 
opvarmning, som forandrer klimaet 
med naturkatastrofer, ødelæggelser og 
død til følge.

Sektorkobling er et buzzword i Kø-
benhavn, Haag, Berlin og Bruxelles og 
alle andre steder, hvor politikere og 
fremsynede ledere i energiindustrien 
er optagede af at omstille energisyste-
merne fra fossil energi til vedvarende 
energi. 

Alle kan se, at det er muligt at gøre 
elektriciteten grøn med vind og sol. Og 
at man kan gøre varmen bæredygtig 
ved hjælp af fjernvarme, varmepumper 
og overskudsvarme. Men når det gæl-
der lang og tung transport med skib, 
fly eller lastbil og en masse industrielle 
processer, har man reelt ingen reali-
stisk grøn løsning. 

Interkontinental transport og man-
ge industrielle processer i stor skala 

bliver aldrig elektriske. Disse sektorer 
skal altså kobles på den grønne omstil-
ling gennem en indirekte elektrifice-
ring. 

Det er her, sektorkobling og en helt 
ny vision kommer ind i billedet. Og det 
er her, grøn brint kommer ind.

Førende politikere og erhvervsfolk 
over hele Europa deler nu den vision, 
at Europa skal til at producere enorme 
mængder af brint, der i sig selv er en kli-
maneutral og højeffektiv energibærer, 
men kræver enorme mængder strøm at 
producere. 

Er strømmen sort, er brinten sort. Er 
strømmen grøn, er brinten grøn.

Det er med andre ord de vedvarende 
energiers – sol og vind – gennembrud 
som billigere energikilder end fossile 
brændsler og atomkraft, der nu baner 
vejen for en grøn brintrevolution i Euro-
pa. Danmarks regering, førende virk-
somheder og pensionskasser er klar til 
at investere trecifrede milliardbeløb i 
den udvikling. Den netop indgåede kli-
maaftale om energi og industri fra 19. 
juni er et udtryk for, at der er bred po-
litisk konsensus i Danmark om denne 
kurs, som også nyder stor opbakning 
blandt erhvervslivets og arbejdsmarke-
dets største aktører.

En brintfabrik på Avedøre  
kan kickstarte udviklingen

Henrik Poulsen, nu fratrædende CEO 
i Ørsted, har netop sammen med A.P. 
Møller-Maersk, DSV, SAS og Køben-
havns Lufthavn offentliggjort fælles 
planer om at bygge en brintfabrik til 
flere milliarder kroner. Fabrikken skal 
fyldt udbygget i 2030 kunne producere 

250.000 ton grønne brændstoffer om 
året, og Ørsted og Danmark skal ifølge 
Henrik Poulsen rykke nu. Dels fordi 
man har adgang til den vigtigste råvare, 
elektricitet – billig og i store mængder 
fra havvind i Nord- og Østersøen. Og 
dels fordi brint er en industri, hvor der 
skal rykkes hurtigt nu, hvis man skal 
have en konkurrencefordel.

“Ellers er der andre, der løber med 
det, og lande som Tyskland og Holland, 
der har industriel efterspørgsel, er alle-
rede i gang,” sagde Poulsen i midten af 
juni.

De danske vindøer i Nordsøen og 
Østersøen og meget omtalte såkaldte 
power-to-x-planer til produktion af 
grønne brændstoffer på basis af brint 
er altså nært knyttet til den voldsomme 
opblussen i interessen for brint, som er 
sket blandt centrale politiske og økono-
miske beslutningstagere i Europa over 
de seneste cirka 18 måneder. 

Udviklingen understreges af det fak-
tum, at store fossile energiselskaber 
som Shell, BP, Total og norske Equinor 
alle er med i store brintsatsninger, som 
er blevet annonceret i løbet af 2019 og 
2020. Disse selskaber er alle i gang med 
at forsøge at kopiere Ørsteds transfor-
mation fra et overvejende fossilt til et 
overvejende vedvarende energiselskab. 

BP meddelte forleden, at selskabet 
nedskriver værdien af sine olieakti-
ver med over 100 milliarder kroner, alt 
imens man opjusterer sine langsigtede 
analyser, sådan at vedvarende energi 
allerede i 2040 vil overhale fossile ener-
gikilder. BP er involveret i en række 
grøn-brint-projekter, særligt i Austra-
lien hvor brintproduktionen ser ud til 

Claus Kragh
ckr@mm.dk
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at blive et lokomotiv for udviklingen af 
sol- og vindenergi.

“BP’s ledelse er af den opfattelse, at 
eftervirkningerne af pandemien vil 
accelerere overgangen til en mere kul-
fattig økonomi og et mere kulfattigt 
energisystem,” meddelte selskabets 
topchef, Bernard Looney.

Investeringer for  
3.200 milliarder kroner 

Det politiske momentum omkring brint 
i juni 2020 er så stort, at det er realistisk 
at tro, at de samlede investeringer i brint 
frem mod 2030 vitterlig vil nå op imod 
de godt 3.200 milliarder kroner, som in-
dustriorganisationen Hydrogen Europe 
anser for nødvendige, hvis brintpro-
duktionen skal nå et niveau, hvor den 
kan fortrænge de fossile brændsler fra 
markedet. 

De mange milliarder skal gå til hele 

værdikæden fra produktion af vedva-
rende vind- og solenergi til etablering 
af brintfabrikker og skabelsen af et kon-
tinentalt net af rørledninger, der gør det 
muligt at handle med brint på tværs af 
Europa og sågar købe brint af eksterne 
leverandører – i Nordafrika,i Ukraine 
eller i Rusland.

Ifølge Lennart van der Burg, ekspert 
i brint og grøn innovation ved Hollands 
statslige forsknings- og innovationsin-
stitut, TNO, er der lovende perspektiver 
og storpolitisk opmærksomhed om-
kring grøn brint.

“Vi har en stor produktion af brint i 
Holland, men det er først og fremmest 
blå brint baseret på naturgas – og altså 
ikke CO₂-frit. Vores nye klimalov fra 
2019 siger, at det er grøn brint, vi skal 
producere i fremtiden,” siger van der 
Burg, der understreger, at der er lang 
vej, før grøn brint og grønne brændsler 

er så billige, at de kan konkurrere pris-
mæssigt med den blå brint.

Han er ligesom den hollandske rege-
rings særlige brintudsending, Noé van 
Hulst (se interview side 21) imponeret 
over de danske planer for produktion 
af grøn brint ved København på basis 
af havvind fra den nye vindø ved Born-
holm, som regeringen traf beslutning 
om i maj.

“Det projekt ser meget spændende 
ud. Og det er nok ikke tilfældigt, at det 
bliver offentliggjort nu, hvor Europa-
Kommissionen kommer med sine store 
planer for relancering af økonomien i 
Europa,” siger Lennart van der Burg.

EU deler visionen 

Kommissionen har tidligere i år i for-
bindelse med sin nye industristrategi 
udpeget brintteknologien som en stra-
tegisk industri for Europa. Og EU har sat 

Kilder Resultat Anvendelse

Figur 1  —  Med rigelige mængder strøm fra havmøller kan den elektricitet, der ikke bruges i bygninger, elbiler og industrien, 
omdannes til brændsler, der kan lagres og distribueres til anvendelser, hvor det ikke er praktisk muligt at elektri�cere – f.eks. i 
�y. Spildvarmen, når der fremstilles brint og brændsler fra vindstrømmen, kan anvendes i �ernvarmenettet, som også modta-

ger varme fra biogaskraftværker, affaldsforbrænding og geotermisk varme fra undergrunden. 

KILDE  —  Mandag Morgen

Power-to-x kobler mange sektorer sammen
I fremtidens energisystem vil energi komme fra mange forskellige sektorer, der kan udveksle på kryds og tværs
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Figur 2
KILDE  —  Klimaa�alen af 19. juni 2020, Europa-Kommissionen, Cowi A/S for Energistyrelsen.
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250 m 29.480 møller = EU-Kommissionens skøn for behovet for havvindmøller i 2050 (440 GW)

Her skal havmøller og energiøer ligge
Areal

11.300 m2

67 stk. 15 megawatt møller = 1 GW

335 møller = Klimaaftalen fra 22. juni (5 GW i to parker)

938-1.474 møller = Det danske power-to-x-scenarie (14-22 GW ifølge Energinet)

2.680 møller = Potentialet i den danske del af Nordsøen (40 GW)

Vindmølle
Energiø

Danmark og Europa står foran et historisk 
boom i opstillingen af meget store vindmøller 
til havs. 

Frem mod 2030 skal der installeres 400 møller, 
og etableres to energiøer, der skal fungere som 
knudepunkt for de mange vindmøller og base 
for de medarbejdere, der skal servicere dem. 

På sigt kan der i den danske del af Nordsøen 
potentielt installeres 2.600 store havmøller, 
som kan producere nok strøm til at omlægge 
hele det danske energiforbrug – og eksportere 
el og brændsler.

EU-Kommissionen vurderer, at Europas behov 
for havmøller i 2050 svarer til 30.000 af de 
store møller.

Den allerede planlagte 800 MW 
møllepark ved Hesselø fremskyndes 
ifølge klimaaftalen til 2027.

Energiøen Vindø i Nordsøen 
skal med tre mølleparker 
have en kapacitet på 3 GW 
i 2030 og 10 GW på sigt.

Energiøen ved Bornholm 
skal med foreløbig to 
parker have en kapacitet 
på 2 GW i 2030.
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På sigt kan der i den danske del af Nordsøen 
potentielt installeres 2.600 store havmøller, 
som kan producere nok strøm til at omlægge 
hele det danske energiforbrug – og eksportere 
el og brændsler.

EU-Kommissionen vurderer, at Europas behov 
for havmøller i 2050 svarer til 30.000 af de 
store møller.

Den allerede planlagte 800 MW 
møllepark ved Hesselø fremskyndes 
ifølge klimaaftalen til 2027.

Energiøen Vindø i Nordsøen 
skal med tre mølleparker 
have en kapacitet på 3 GW 
i 2030 og 10 GW på sigt.

Energiøen ved Bornholm 
skal med foreløbig to 
parker have en kapacitet 
på 2 GW i 2030.

›
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sig i spidsen for skabelsen af en såkaldt 
Clean Hydrogen Alliance, der skal sætte 
fart i produktionen af grøn brint. 

Dermed er der også lagt op til, at EU’s 
forskellige institutioner vil støtte grøn 
brintøkonomi, og at EU’s medlemslan-
de på egen hånd kan give statsstøtte til 
brintprojekterne, hvis de måtte ønske 
det.

Alt tyder på, at muligheden for stats-
støtte vil blive grebet af mange af vo-
res nabolande, eftersom blandt andre 
Tyskland, Holland, Frankrig og Stor-
britannien alle har vedtaget nationale 
brintstrategier inden for de seneste år. 

Det tætteste, Danmark kommer på 
en sådan plan, er rapporten ‘Nye veje til 
brint – PtX strategisk handlingsplan’, 
der udkom i januar 2020. Heri slår man 
fast, at Danmark i forhold til sektorkob-
ling ved hjælp af brint har flere store 
fordele:

• Konkurrencedygtige elpriser
• Et stort potentiale for vedvarende 

energi og et stærkt elnet med gode 
forbindelser til udlandet

• Et effektivt gassystem med adgang til 
gaslagre, som også kan lagre brint

• En førende position inden for biogas, 
som kan blive en vigtig komponent i 
kulstofbaserede PtX-produkter 

• Et fjernvarmesystem, der kan udnytte 
værdien af overskudsvarme ved ener-
gikonvertering

• En datahub og håndtering af data til 
understøttelse af nye grønne forret-
ningsmodeller.

Den hollandske forbindelse

Danmarks vej ind i den europæiske 
brintindustri er i høj grad gået via Hol-
land, som myndighederne har udviklet 
et endog meget tæt energi- og klimain-
dustrielt samarbejde med i de senere år. 

De to lande er begge med i The North 
Seas Energy Forum, hvor landene om-
kring Nordsøen sammen med EU-Kom-
missionen siden 2017 har arbejdet på at 
udvikle Nordsøen til verdens førende 
region for havvind. 

Samarbejdet foregår også i North 
Sea Wind Power Hub, der udvikler kon-
cepter for den voldsomme udbygning 
af havvind, der kommer til at ske frem 
mod 2050. Samarbejdet mellem de to 
lande blev cementeret forleden, da man 
indgik en bred politisk samarbejdsaf-
tale om fjernvarme, havvind og brint-
produktion. Samtidig blev det meddelt, 
at Holland for et stort millionbeløb har 
købt sig ind i Danmarks overskud på 
produktion af vedvarende energi i for-
hold til de mål, man har påtaget sig for 
2020.

Disse mål har Holland ikke selv kun-
net leve op til, og derfor har man købt 
retten til at tælle mindst otte terawatt 
med i Hollands nationale statistikker, 
som derved opfylder EU-målet. Fra hol-
landsk side oplyses det, at prisen har 
været 100 millioner euro – cirka 745 
millioner kroner. Fra dansk side oplyses 
det, at hollænderne lægger “op imod en 
milliard kroner” for handlen, der gen-
nemføres i henhold EU’s direktiv for 
vedvarende energi.

Samarbejdet mellem Danmark og 
Holland er så tæt, at man ifølge Kristof-
fer Böttzauw, direktør i Energistyrelsen, 
godt kan tale om, at Holland i en række 
henseender er blevet et brohoved for 
Danmark ud på de europæiske energi-
markeder. 

Figur 3 —  I dag produceres hovedparten af brint ved hjælp af strøm fra 
fossile brændsler. Men power-to-x-konceptet handler om grøn brint frem-
stillet med strøm fra vedvarende energikilder. 

KILDE  —  Mandag Morgen.

Grøn, blå, grå og sort brint

Om brint er klimavenligt, afhænger af, hvor energien til fremstillingen 
kommer fra.

Vedvarende energi Olie

Naturgas

Brint

Kul

H₂

De er meget interesserede  
i vores løsninger, når det gælder 

fjernvarme og havvind, og vi kan lære af 
deres erfaringer inden for brint og PtX.

Kristoffer Böttzauw, direktør i Energistyrelsen

https://energinet.dk/Om-publikationer/Publikationer/Nye-vinde-til-brint---PtX-handlingsplan
https://energinet.dk/Om-publikationer/Publikationer/Nye-vinde-til-brint---PtX-handlingsplan
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Under alle omstændigheder er Hol-
land rent fysisk et europæisk brohoved 
for dansk el, i den forstand at man i sep-
tember 2019 indviede det 325 kilometer 
lange såkaldte Cobra-kabel mellem det 
vestlige Jylland og det nordlige Holland. 
Her kan man transmittere højspænding 
og data, og kablet er lavet, så det vil 
være muligt at koble en havvindmølle-
park på det.

“Vi har et glimrende samarbejde 
med hollænderne, som vi på mange 
måder går rigtig godt i spænd med. De 
er meget interesserede i vores løsnin-
ger, når det gælder fjernvarme og hav-
vind, og vi kan lære af deres erfaringer 
inden for brint og PtX,” siger Kristoffer 
Böttzauw.

Ifølge Brian Vad Mathiesen, profes-
sor i energisystemer ved Aalborg Uni-
versitet, er hollænderne flere årtier 
bagud i forhold til Danmark, når det 

gælder fjernvarme og havvind, mens de 
omvendt er klart foran, når det gælder 
brintteknologi.

Når Holland er så langt bagud på 
disse områder, skyldes det, at man i 
1950’erne valgte at satse meget hårdt 
på brugen af naturgas, som man havde 
store naturlige forekomster af. Satsnin-
gen på naturgas førte til det, man kal-
der ‘den hollandske syge’. At en national 
økonomi billedligt talt læner sig tilbage 
og nyder overskuddet fra salget af en 
enkelt råvare uden at investere i inno-
vation og ny forretningsudvikling. 

Den enorme gasudvinding førte se-
nere til jordskælv og skader på bygnin-
ger i det nordlige Holland, hvilket har 
tvunget regeringen til at lukke gasud-
vindingen ned.

Nu satser Holland i stedet stort på 
både fjernvarme og ikke mindst hav-
vindmølleparker, som udbygges i stor 

hast. Det kan ses på Danmarks eksport 
af energiteknologi og -services til Hol-
land, der er vokset fra 2 milliarder kro-
ner i 2017 til 7,3 milliarder kroner i 2019.

Brint bliver meget billigere

Mens kendskabet til brint og dets man-
ge gavnlige egenskaber er lige så gam-
melt som de første forbrændingsmo-
torer, har brint ifølge Lennart van der 
Burg fra det hollandske innovationsin-
stitut TNO aldrig fået den udbredelse, 
som dets tilhængere har drømt om. Det 
skyldes både omkostningerne ved pro-
duktion og andre ulemper.

“En af de største ulemper ved brint 
er, at det er så eksplosivt. Det indebæ-
rer betydelige risici,” siger van der Burg, 
der ikke tror på, at brint har en stor 
fremtid som drivmiddel i almindelige 
personbiler.

“På det område tror jeg, at elbiler 

Figur 4

KILDE  —  Mandag Morgen

Sådan omdannes sol og vind til �ydende brændstof
Brint og rigelige mængder strøm er de centrale komponenter i power-to-x. 
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Brint fremstilles ved hjælp af elektrolyse; man leder 
strøm gennem vand, så det spaltes i brint og ilt. 

Processen er meget energikrævende, men når brinten 
igen forbindes med ilt, frigives energien – og derfor 
kan brint bruges som et lager og transportmedie for 
energi. 

I raf�naderier kan brint forbindes med kulstof til  y-
dende brændsler. De  este brændstoffer er kulbrinter, 
det vil sige, at molekylerne består af brint- og kulato-
mer i forskellige kombinationer. Eksempelvis er form-
len for metan CH4, og CH3OH er metanol. 

Brint kan også forbindes med kvælstof til ammoniak 
(NH3), som både kan bruges som brændsel og gødning. 

›
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med batterier vinder, men det betyder 
ikke, at brint ikke vil have en fremtid på 
mange andre områder,” siger han.

Det helt afgørende punkt, når det 
gælder brints mulighed for at erstatte 
olie, gas og kul inden for en relativt nær 
fremtid, er omkostningerne til produk-
tion, lagring og distribution. Og dem ar-
bejdes der nu voldsomt på at reducere.

Konsulenthuset McKinsey offent-
liggjorde i januar i år en stor rapport 
udarbejdet for The Hydrogen Council, 
en interesseorganisation for energi-
virksomheder, bilproducenter og andre 
med interesse i udvikling af nye brint-
teknologier. I rapporten ‘Pathways to 
Hydrogen Competitiveness – a cost per-

spective’ konkluderer man, at udvik-
lingen af brintteknologierne er accele-
reret voldsomt i Europa, USA, Asien og 
Australien, og at alt tyder på, at prisen 
på grøn brint vil falde markant i løbet af 
det kommende årti.

Det skyldes ikke mindst, at prisen på 
vedvarende energi fortsat vil falde mar-
kant, ligesom også prisen på elektroly-
seanlæg (der laver strøm om til brint) 
vil falde i pris og vokse i kapacitet, i takt 
med at stadig flere lande og virksomhe-
der satser på de mange forskellige an-
vendelser af brint. 

I rapporten har man undersøgt om-
kostningseffektiviteten for brint på 35 
forskellige områder inden for transport, 

opvarmning og diverse industrier. Kon-
klusionen er, at på 22 af disse 35 områ-
der vil brintløsninger i 2030 være det 
mest omkostningseffektive alternativ. 

McKinseys beregninger tager ud-
gangspunkt i de støtte- og udviklings-
ordninger rundtom i verden, der findes 
i dag. Disse støtteordninger vil i hvert 
fald i Europa blive kraftigt opjusteret i 
de kommende år. 

Dermed kan den økonomiske case 
for at bruge grøn brint i stedet for fossile 
brændsler i energisystemerne blive yder-
ligere forbedret. Det samme vil rentabi-
liteten i de havvindmølleparker og PtX-
anlæg, som offentlige og private aktører 
investerer milliarder i i Danmark   •

Huskeseddel til byggemarkedet

Hvad skal man huske, når man køber ind til at bygge en 3 GW 
havmøllepark i Nordsøen?

Penge er det korte svar – og en meget stor trailer. Indkøbssedlen 
løber op i knap 60 millarder.

200 stk. 15 KW møller  
á 115 millioner kr.
200 stk. 40 meter fun-
damenter á 50 millioner 
kr.
Kabler fra de enkelte 
møller til central energiø
Energiø, med trans-
formere, faciliteter til 
mandskab osv.
Kabel til den danske 
vestkyst ved Lemvig,  
110 kilometer 
Udviklingsomkostninger
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Kilde      ‘Finscreening af havarealer til ny havvind med forbindelse til 
energiø’, Cowi, juni 2020.

Figur 5  —  Holland er den 
store højdespringer blandt 
de lande, der køber ind af 
dansk teknologi og service 
inden for vindmøller, 
�ernvarme og 
energieffektivisering. En ny 
samarbejdsaftale af juni 
2020 giver håber om 
yderligere fremgang.

KILDE  —  ‘Eksport af 
energiteknologi og -service 
2019’, Energistyrelsen.

Holland er storkunde 
i dansk greentech

Eksport af energiteknologi og 
-service, 2017-2019, milliarder 
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https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2020/01/Path-to-Hydrogen-Competitiveness_Full-Study-1.pdf
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2020/01/Path-to-Hydrogen-Competitiveness_Full-Study-1.pdf
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2020/01/Path-to-Hydrogen-Competitiveness_Full-Study-1.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/2-0_finscreening_af_havarealer_til_ny_havvind_med_forbindelse_til_energioe.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/2-0_finscreening_af_havarealer_til_ny_havvind_med_forbindelse_til_energioe.pdf
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“Brint er the missing link
 i den grønne omstilling”

G R Ø N O M S T I L L I NG 

D
anmark har for alvor gjort sin entré i den hastigt vok-
sende europæiske brintindustri.

Det mener Noé van Hulst, særlig brintudsending fra 
den hollandske regering i Haag, der netop har indgået 

en omfattende aftale med den danske regering om samarbejde 
om en række energiteknologier som fjernvarme, havvind og 
fremstilling af brint. 

Herudover har hollænderne købt en del af Danmarks ‘over-
skud’ af vedvarende for 100 mio. Euro. Penge, som den danske re-
gering har øremærket til udvikling brintproduktion i Danmark.

Dermed melder den danske regering og de store danske spille-
re sig ind i et europæisk ræs med deltagere som Shell, BP, Equinor, 
Gasunie, ThyssenKrupp og mange andre. Alle har travlt med grøn 
brint nu. Hollænderne er imponerede over det det danske kon-
sortium bag den kommende brintfabrik ved Avedøre, som blev 
annonceret i maj måned. Ørsted skal levere energien, og Maersk, 
SAS og DSV skal aftage de 250.000 ton bæredygtige brændstoffer, 
som den nye fabrik uden for København skal producere.

Noé van Hulst er økonom og har en lang karriere bag sig i 
krydsfeltet mellem økonomi og energi. Han har været sit lands 
OECD-ambassadør og formand for bestyrelsen i Det Internatio-
nale Energiagentur, IEA, der i 2019 offentliggjorde den rapport, 
der danner grundlag for det buzz, der er omkring grøn brint over 
hele Europa lige nu. 

Noé van Hulsts officielle titel er Hydrogen Envoy at the Ministry 
of Economic Affairs & Climate Policy of the Netherlands.

“Vores holdning er, at brint er uomgængeligt for energiomstil-
lingen. Hidtil har den kun handlet om elektricitet. Man har gjort 
elektronerne grønne ved hjælp af vind og sol. Det er flot. Men det 
handler kun om 25 procent af det totale energiforbrug. Selv hvis 
vi er dygtige, bliver det svært at komme over 50 procents elektri-
citet i det samlede energiforbrug. Vi står altså med den halvdel, 
som ikke kører på strøm,” siger Noé van Hulst.

“Hvis vi skal nå fuld dekarbonisering – nettonul udledninger 
i 2050, som alle EU-lande stræber efter – bliver Europa nødt til 

at forholde sig til den anden halvdel af CO₂-udledningerne, der 
hovedsageligt kommer fra molekyler,” siger Noé van Hulst.

“Vi skal lære at lave grønne molekyler til brug i tung transport, 
industri, sæsonlagring af energi og for en del af varmeforbruget. 
Flere og flere i Europa har indset, at man ikke når fuld dekarbo-
nisering med el alene.”

“Den nye CO₂-frie energibærer bliver nødt til at være brint. Det 
tales der om i mange virksomheder og organisationer. Det er ikke 
et Columbusæg – men det er the missing link i energiomstillin-
gen. Det er det link, vi har brug for til at tackle de svære sektorer.”

Promoverer Holland brintagendaen så kraftigt, fordi man har så 
meget gasinfrastruktur. Er I gaslobbyens frontløbere i Europa?

“Jeg vil ikke kalde det en gaslobby. Men du har ret i, at vi også 
arbejder med blå brint og CCS (CO₂-lagring, red.) Spørgsmålet er: 
Hvor kommer vi over til grøn energi? Vi lukker vores gasudvin-
ding, fordi der er jordskælv i den region, hvor man har udvundet 
det. Det er en katastrofe, og nu skal vi gøre noget andet,” siger Noé 
van Hulst.

Genbrug af gamle gasledninger

En af de nye veje kan blive at genanvende gasinfrastrukturen til 
brintdistribution. “Dette er et eksempel på, at intet er så skidt, at 
det ikke er godt for noget – løsningen på et problem indeholder 
en mulighed. Svaret er, at vi kan genanvende gasrørene. Det er en 
stor fordel ikke kun for os, men for hele Europa. Det betyder, at 
vi kan opskalere brintproduktionen hurtigt, og at vi kan bringe 
omkostningerne ned,” siger han og understreger, at også de helt 
store fossile spillere som BP og Shell nu er klar til forandringer.

“Det er jo de fossile energy majors, der nu går efter nettonul-
udledninger. Det vil sige, at meget stærke selskaber nu bliver 
aktører i elektrificeringen og energiomstillingen. De presses af 
investorer og aktionærer. Det er gode nyheder, fordi vi har brug 
for deres forretningskompetencer og deres intellektuelle kraft. 
Det er stor og vigtig kapital, der nu bliver investeret i den grønne 
omstilling.” 

“Det har ikke været på agendaen på denne måde før. Og dyna-
mikken er forandret. Det handler om shipping, om bilindustrien, 
om flyvning – i alle sektorer arbejder ingeniørerne nu med brint, 
med sektorintegration og med sektorkobling,” siger den holland-
ske brintambassadør.

Grøn brint er the next frontier

“Energiomstillingen har fået et stort momentum blandt industri-
elle aktører. Det er ikke kun et spørgsmål om regeringspolitikker. 

I N T E R V I E W
Hollands særlige brintambassadør, Noé van Hulst, hilser Danmark velkommen  
som en ny og ambitiøs spiller i den hastigt voksende europæiske brintindustri.  

Hans vision er et transeuropæisk brintnetværk baseret på genbrugte gasrørledninger  
– og danske vindmøller spiller en central rolle. 

Hollandsk diplomat:

Claus Kragh
ckr@mm.dk

›
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Foto       Hollands Økonomi- og Klimaministerium

De unge kræver det, og virksomhederne kræver det. Se på Maersk,  
Ørsted og andre. Spillet har forandret sig. Virksomhederne venter 
ikke længere på politikerne. De foreslår ting som grønt stål (som 
ThyssenKrupp har meddelt, at man vil lave, red.). Vi kan udvikle 
alle industrier til ikke at udlede CO₂.”

Noé van Hulst er ikke overrasket over, at stærke kræfter i 
Danmark som Ørsted, Energinet og Maersk nu for alvor satser på 
brint. “Ørsted er meget aktiv i Holland, hvor der sker meget om-
kring brint. Og jeg tror, de ser brint som the next frontier. Offshore- 
vind handler om elektricitet. På et tidspunkt er det marked mæt-
tet. Som selskab bliver man nødt til at søge mod nyt land og nye 
efterspørgselscentre. Det er det, grøn brint er.”

Stor opskalering nødvendig

I det kommende årti vil produktionen af især blå og grøn brint 
vokse – altså brint lavet på naturgas og på vedvarende energi, for-
udser Noé van Hulst. 

“Vi skal have 40 gigawatt op at stå i Europa i 2030. I dag har vi 
ikke engang en megawatt. I Holland satser vi på 500 megawatt i 
2025 og 3-4 gigawatt i 2030. Det vil bringe omkostningerne ned. 
Vi skal industrialisere, robotisere og skære omkostninger,” siger 
Noé van Hulst.

For selvom teknologien, der kan lave vindstrøm om til brint, 
findes i dag, så skal prisen ned.

“IEA (Det Internationale Energiagentur, red.) har sagt, at ren 
brint og elektrolyseudstyr er på det stadie, hvor vind var i 2009-
2010. Brint er for Europa en industri, hvor vi er foran. Det kan 
blive en meget vigtig eksportindustri.”

Samarbejde med Danmark 

Holland er midt i at udfase den fossile gas, som har fyldt stort 
set alt siden opdagelsen i 1950’erne af store gasfelter i den nord-
lige del af landet. Derfor bygger man nu nye, store havvindmøl-
leparker – uden subsidier – og man satser kraftigt på fjernvar-
me. Det kunne ligne noget, vi kender fra Danmark. 

“Det gør ikke noget, at man kopierer andre. Vi skal lære af 
hinanden. Vi kommer hurtigere fremad, hvis vi gør det sam-
men,” siger van Hulst, der glæder sig over, at EU-Kommissionen 

“udviser lederskab” i sagen og lægger op til at støtte opbygnin-
gen af grænseoverskridende netværk af brintinfrastruktur, som 
vil gøre det muligt at handle med ren brint over hele Europa.

“Vi ønsker at udvikle vores relationer med jer nu, hvor Dan-
mark er ved at blive en aktør i den europæiske brintindustri. 
Der er stor interesse for brint alle steder – ikke mindst når det 
er så ambitiøst som det i København. Det vil bidrage til den 
store opskalering af industrien i de kommende ti år. Danmark 
bliver del af en dynamisk udvikling, der blandt andet kan for-
andre shipping. At gøre shipping CO₂-neutral er en af vor tids 
store udfordringer.”

Brintambassadøren glæder sig samtidig over, at Energinet 
og Ørsted i Danmark arbejder på at etablere en national brintin-
frastruktur, som er forbundet med resten af Europa. Disse pi-
pelines til brint kan etableres i eksisterende gasrørledninger.

“Planen er at have et brintnetværk i Europa baseret på gas-
pipelines i de tidlige 2030’ere, sådan at man kan transportere 
brint på tværs af Europa og derved også udnytte billig solenergi 
i Sydeuropa. Det vil dække hele Europa fra nord til syd og øst til 
vest – det vil sågar kunne nå Nordafrika.”

“Dette handler om store volumener. Vi har brug for masser 
af havvind, hvor Danmark, Storbritannien og Holland har store 
potentialer, som kan føde ind i grøn brint. Men det vil stadig 
ikke være nok. Det er derfor, vi har øje på brint fra Nordafrika 
og fra andre lande uden for Europa. Det er realiteterne,” siger 
Noé van Hulst.

Betyder det, at vi så kan lukke døren for russisk gas?  
“Det ved jeg ikke – det er en geopolitisk diskussion, som jeg 

ikke vil ind i. Teknisk set kan Rusland være del af et brintnet-
værk. Det kan man ikke udelukke. Men jeg vil ikke spekulere, 
og nu skal vi først have netværket lavet.” 

Er der en risiko for, at en stor satsning på brint nu vil vise sig at 
have været en fejlsatsning, sådan som man tidligere har set det?

“Der er altid risici. Men vi mener, at tiden er rigtig nu. Og det 
er, hvad IEA skriver i deres 2019-rapport. Situationen er foran-
dret, nødvendigheden er til stede. Vi har brug for en ny energi-
bærer, der arbejder for resten af den grønne omstilling. Hvis vi 
mislykkes, er vi i store vanskeligheder,” siger Noé van Hulst   •

På samme måde 
som det danske 
diplomati har 
udnævnt am-
bassadører for 
Arktis, for tech 
og for klima, har 
Holland en brint-
ambassadør. Noé 
van Hulst arbejder 
intensivt på at 
rejse offentlig og 
privat støtte i hele 
Europa til Hollands 
plan om at gøre 
Europa til verdens-
førende inden for 
grøn brint.
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Esbjerg Havn er Europas absolut førende inden for udskibning af havvindmøller.  
Antallet af havvindmøller i Europa vil vokse til det 20-dobbelte over de næste tre årtier. 
Danmarks yngste storby står foran en kraftig grøn vækst og internationalisering.

Esbjerg bliver 
Nordeuropas  
centrum for havvind

G R Ø N O M S T I L L I NG 

O
m tre årtier vil havet om-
kring Europa se helt an-
derledes ud: Enorme hav-
vindmølleparker vil skyde 
op omkring de europæiske 

landes kyster – ikke mindst i vores del af 
kontinentet, hvor vindforholdene er al-
lermest optimale. Planen er, at der i 2050 
skal være godt 20 gange så mange hav-
vindmøller som i dag. 

Når man samtidig noterer sig, at fire 
ud af fem havvindmøller, der er opstillet 
i Europa i dag, har været igennem Esbjerg 
Havn, forstår man godt, at Susanne Nor-
denbæk, direktør i Business Esbjerg, ser 
lyst på fremtiden.

“Esbjerg er et knudepunkt for grøn 
omstilling i Europa, fordi vi er førende 
inden for samling og opstilling af hav-
vindmøller. Og samtidig er udviklin-
gen med stadigt større møller med til at 
fremtidssikre os,” siger Nordenbæk.

“Møllerne bliver så store, at man ikke 
længere kan transportere dem over land. 
Det vil sige, at de skal bygges på havnen 
og transporteres ud på havet derfra. Det 
betyder mange nye produktionsarbejds-
pladser i Esbjerg i de kommende år. Og 
det betyder, at vi skal gøre endnu mere 
for at kunne levere den nødvendige ar-

bejdskraft,” siger Susanne Nordenbæk.
Hun forudser dog samtidig, at den in-

ternationalisering, som Esbjerg har ople-
vet i de senere år i kraft af udviklingen i 
energierhvervene, vil fortsætte.

“Vi har hvert år besøg af over 200 in-
ternationale delegationer, som kommer 
her for at studere, hvordan vi håndterer 
vindmøller og andre grønne teknolo-
gier. Nu hvor franske Total har overtaget 
store dele af olie- og gasforretningerne 
fra Ørsted og Maersk, har vi fået en del 
franskmænd til byen. Og under alle om-
stændigheder er det lettere at få udlæn-
dinge end københavnere til at flytte til 
Esbjerg,” siger Nordenbæk med et grin.

Energikommissær i Esbjerg

Blandt de internationale topfolk fra 
energisektoren, der har besøgt Esbjerg, 
er EU’s energikommissær, esteren Kadri 
Simson, der er ved at udarbejde EU’s 
samlede strategi for udbygning af hav-
vind, og som i februar i år besøgte Es-
bjerg og havde lejlighed til i helikopter 
af overflyve de tre vindmølleparker ved 
Horns Rev. 

“Esbjerg er et glimrende eksempel 
på, at grøn omstilling i høj grad også er 
en grøn vækststrategi,” sagde Simson, 
hvis havvindstrategi ventes til okto-
ber. EU-landene har i dag tilsammen en 
produktion på cirka 20 gigawatt fra hav-

vindmøller. I 2050 ventes den at ligge 
på omkring 450 gigawatt ifølge Europa-
Kommissionens grønneste scenarie for 
energiomstillingen i EU.

Danmarks port til Europa

Esbjergs placering og succes som hav-
neby har en lang historie. Vadehavet, 
der strækker sig fra Esbjerg i nord over 
Tyskland og Holland til Belgien i syd, har 
siden tidernes morgen været en vigtig 
handelsvej ud i Europa for vikinger og 
andre driftige danske sø- og handelsfolk. 
Fra vikingetiden og frem til slutningen 
af 1800-tallet skete det via Ribe, Fanø og 
Rømø, hvorfra søfolkene nåede marke-
der på den nordvesteuropæiske kyst og 
på De Britiske Øer. 

Efter nederlaget i 1864 og tabet af 
havnebyen Hamburg-Altona ved Elben 
besluttede politikerne i København at 
grundlægge en helt ny dybvandshavn 
til brug for den store danske eksport af 
ikke mindst landbrugsvarer til England. 
Havnen blev anlagt ved Esbjerg, der i 
1867 havde 23 indbyggere fordelt på to 
gårde og tre huse. Byen var i de følgende 
årtier Danmarks vilde vesten med færge-
forbindelser til England, hvis man havde 
mod på den store verden. Byen nåede 
i 1970’erne de godt 70.000 indbyggere, 
som den fortsat har i dag.

Susanne Nordenbæk forudser i øv-

Susanne Nordenbæk, direktør i Business Esbjerg

Møllerne bliver så store, at man ikke længere  
kan transportere dem over land. Det vil sige, at de skal bygges  

på havnen og transporteres ud på havet derfra.

›

https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/onshore-and-offshore-wind_en
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rigt, at Esbjerg Havn også meget vel kan 
komme til at nyde godt af Storbritanni-
ens reelle farvel til EU, der synes at blive 
en realitet med udgangen af året.

“Det er sandsynligt, at der vil opstå 
så store køer ved Den Engelske Kanal, at 
mange speditører vil forsøge at få deres 
varer over til det britiske marked via Es-
bjerg,” siger hun.

Sidste uges energiaftale og dermed ce-
menteringen af det faktum, at Danmark 
nu vil opføre verdens første vindenergiø-
er i henholdsvis Nordsøen og Østersøen, 
kommer til at sætte ekstra skub i den i 
forvejen positive udvikling i Esbjerg. Så-
ledes har Esbjerg Havns direktør, Dennis 
Jul Pedersen, netop meddelt, at man fra 
havnens side agter at lægge billet ind på 
at drive havnen på Danmarks først ener-
giø, der får navnet Vindø.

Kristoffer Böttzauw er direktør for 
Energistyrelsen, der i 2016 og 2017 flyt-

tede en del af sine medarbejdere fra Kø-
benhavn til Esbjerg som led i regeringens 
udflytning af statslige arbejdspladser.

Böttzau er fascineret af Esbjergs sta-
tus som “Nordeuropas centrum for hav-
vind”.

“Esbjerg Havn har en unik position 
på dette område, og hele byen har sto-
re udviklingsmuligheder i kraft af de 
mange jobs i både fossile og vedvarende 
energisektorer,” siger han.

Kristoffer Böttzauw ser store mulig-
heder i det samarbejde om udvikling af 
havvind i Sydkorea, som i 2019 blev ind-
gået mellem Energistyrelsen og Korea 
Energy Agency. 

I forbindelse med den aftale fik Es-
bjerg den koreanske havneby Ulsan som 
venskabsby.

Sydkorea har planer om at opstille 
havvindmøller nok til at producere 12 
gigawatt frem mod 2030 – til sammen-

ligning havde Danmark i 2019 en kapa-
citet på 1,7 gigawatt.

“Sydkoreanerne har besluttet sig for, 
at de vil udvikle Ulsan med Esbjerg som 
forbillede. Det kommer Esbjerg til at 
nyde godt af i de kommende år,” fortæl-
ler Böttzau, der i foråret 2019 besøgte Ul-
san sammen med Esbjergs borgmester, 
Jesper Frost Rasmussen (V).

Ulsan har et indbyggertal på 1,1 mil-
lion mennesker og har siden 1960’erne 
været centrum for tung industri som 
bilproduktion og skibsværfter. Byen 
ligger på Sydkoreas østkyst og er af de 
nationale myndigheder udset til at være 
centrum for Sydkoreas aktiviteter inden 
for offshore vedvarende energi, primært 
havvind. 

Ulsan markedsfører sig som en global 
energy hub city, mens Esbjerg markeds-
fører sig selv som Danmarks energime-
tropol   • ckr

Foto       Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Esbjerg Havn har i dag et areal svarende til cirka 150 fodboldbaner udlagt til oplagring og samling af havvindmøller. Dette areal ønsker man at 
fordoble frem mod 2030. Her ses tidligere udvidelsesarbejder.
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Hurtigere politik  
giver færre resultater

P O L I T I S K  L E D E L S E 

P
røv engang at sende tankerne tilbage til din skoletid. 
Hvem har præcis den samme personlighed her årtier 
senere? Måske du selv er en af dem, der har taget lidt 
af en rejse? Måske du selv var den stille, der rødme-
de, når ordet blev dit, mens du i dag kan stille dig op 

foran tusindvis af mennesker og sige præcis, hvad du mener?   
Margrethe Vestager er sådan en. 
“Jeg var simpelthen så genert som barn.” Siger altså en af de 

mest internationalt eksponerede personer, vort lille land p.t. 
har flyvende ude i verden.

EU’s konkurrencekommissær og ledende næstformand for 
EU-Kommissionen og tidligere politisk leder for Det Radikale 
Venstre er i Danmark for første gang i tre måneder. 

“Så længe har jeg aldrig været væk fra min familie før,” siger 
hun. 

Bagefter vores snak om moderne politisk lederskab skal hun 
hjem. 

Nå. Tilbage til personligheden. Det var ikke, fordi hun sad 
en sen aftenstund og lavede sådan en iskold kalkule angående 
sin generthed. Det var noget, der skete over tid, i takt med at 
hendes politiske jeg modnedes. Først var det noget, hun iagttog 
hos andre. Så var det noget, hun måtte lære sig selv, og i sidste 
ende er det blevet noget, hun har integreret i sit politiske liv.  

“Jeg havde ikke noget behov for at være i centrum, da jeg var 
yngre. Det, der så bare viste sig, det var, at hvis man vil flytte på 
verden, så bliver man nødt til på en eller anden måde at stille 
sig ind i lyset, hvor folk kan se én.” 

Men der er også noget retfærdighed indblandet. Hvis man 
ikke stiller sig frem og er tilgængelig, så har man heller ikke 
“fortjent” at have indflydelse på ting, som hun siger.  

“For hvis man ikke er til rådighed, så kan man heller ikke 
kritiseres, og alle, der har magt, skal kunne kritiseres.”

Så hun ændrede sig altså. Og samtidig ændrede verden sig 
også. Den begyndte at gå hurtigere, og det gjorde politikken og 
medierne også. 

Gammeldags?

Hun betragter ikke sig selv som moderne. Hun har fået sin 
politiske skoling i en gammeldags verden, dengang der var én 
deadline om dagen for journalisterne, og Christiansborg der-
for, groft sagt, kunne slappe af efter klokken 16. 

“Og dengang var der et andet samspil partierne imellem. 
Verden var langsommere. Så der var en helt anden rytme, i 
forhold til hvordan man spillede ud, og hvad man spillede ud 
med. Dengang havde man stadigvæk artikler, som sagde …” – 
hun kigger op på en fiktiv tavle og peger på en overskrift, der 
ikke er der:

“‘R: kvælstofbelastningen skal ned med 25 procent’. Det 
kunne godt være en overskrift i gamle dage. I dag ville den 
hedde ‘R og S i blodig krig om landbrugets økonomi’. Konflik-
ten fylder på en helt anden måde, det er blevet mere emotio-
nelt, og der er et helt andet tempo. Selv den hurtige politik var 
langsommere dengang.” 

I N T E R V I E W

Margrethe Vestager har en irritation: Moderne politik går djævelsk hurtigt, og politikeres 
kommunikation handler efterhånden om alt andet end selve politikken. På trods af at hun  

for mange er billedet på den moderne politiker, der er god på både Twitter og i klassiske medier, 
betragter hun sig selv som gammeldags. Grundighed er en dyd, der bør bevares. 

Margrethe Vestager:

Laura Ellemann-Jensen
lej@mm.dk

Det moderne  
politiske lederskab

Verden ændrer sig, og det gør politik også. Det, 
der blev krævet af politiske ledere for 50 år si-
den, er ikke det samme i dag. Men hvordan le-
der man politisk i en moderne verden?

I en ny interviewserie undersøger Ugebrevet 
Mandag Morgen gennem interviews med top-
politikere, hvad ændringerne har betydet for 
lederskabet i politik. 

›
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Foto       Arthur Cammelbeeck
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›

Men konflikten er konstant, minder hun om. Altså: Politik 
ér konflikt, og politik drives frem af konflikt. Fordi hvis der 
ikke er konflikt, så er der ikke nogen åbenhed. Det ér drama-
tisk, der ér bulder og brag, når tingene støder sammen. Sådan 
var det engang, og sådan er det stadig.

“Så det er ikke konflikten som sådan, der er forandret, for 
den er en integreret del af politik. Når meninger mødes, så 
brydes de. Og så kan der ske noget nyt. Men det, der er meget 
anderledes, er, at det landskab, hvori det sker, det er helt foran-
dret. Fordi ting diskuteres på Facebook på en helt anden måde, 
og politikere kan gå uden om det journalistiske filter.”

Det har haft betydning for partierne som helhed, fortæller 
hun. Organisationen er på en måde trådt i baggrunden i for-
hold til, lad os bare sige for 15 år siden, hvor der var bedre tid til 
at udvikle politikken – sammen. 

“Man kunne have et meget mere aktivt bagland, man kunne 
have mere aktive grupper, fordi der ikke var det her drive mod, 
at ledelsen hele tiden måtte være på, at ledelsen hele tiden 
skulle træffe beslutninger, at ledelsen hele tiden skulle være 
der. Det er helt anderledes professionelt og helt anderledes me-
dieret i dag. Der er nok lidt en risiko for, at det, der ikke har 
været i medierne, det er aldrig sket.” 

Mediernes forandring og indflydelse på det politiske liv har 
også betydet, at man i den politiske organisation i dag drøfter 
ting på en helt andet og mere kontrolleret måde, mener Mar-
grethe Vestager. 

“For 15 år siden tror jeg faktisk, at vi skelnede mellem in-
tern og ekstern kommunikation. I dag ville man jo sige, at det, 
du vil sige til dine egne, det siger du ud i verden. Du kan ikke 
sige noget internt, som ikke også gælder i den eksterne verden. 
Men dengang, der kunne du godt internt have en anden type 
diskussioner, som ikke nødvendigvis betød noget eller fyldte 
noget eller blev refereret som noget i verden uden for partiet. 
Og det gav en anden dynamik.”

Samtidig handler kommunikationen i dag om meget andet 
end selve politikken, synes hun: 

“Det handler meget om signalerne, når jeg ser det rundtom-
kring. Der er meget mere signalgivning.” 

Tilbage til langsommeligheden 

Hvad der viste sig at bekomme hende vel, da hun i 2014 sagde 
farvel til jobbet som radikal politisk leder og som økonomi- og 
indenrigsminister, var, at lige netop konkurrencekommissær-
posten var mere konkret end meget andet, hun havde arbejdet 
med de forgange år.

“Det var lidt heldigt, for jeg vidste ikke præcis, hvad det in-
debar at være konkurrencekommissær, da jeg blev det. Jeg hav-
de brugt meget tid på værdierne og principperne. Og på retnin-
gen og de lange tendenser. Og jeg trængte bare sådan til at lave 
noget, der var mere: ‘det der, det er ikke sådan, de andre gør, det 
er faktisk forbudt, fat i kravetøjet, sådan gør man ikke.’” 

Samtidig er EU-systemet, hvis ikke langsomt så ufatteligt 
omstændeligt. Vestager taler om en grundighed, man ikke 
længere ser i Danmark i samme udstrækning. 

“Det politiske system, jeg arbejder i nu, er en meget stor 
kontrast til det danske, fordi der er simpelthen …  nogle ville 
måske sige en langsommelighed, jeg ville måske sige omhu. 
Tingene skal være tjekkede og i orden.” 

Det er et radikalt anderledes system at være leder i. 
“Selv om jeg også taler med mange folk og besøger mange 

og er i kontakt med mange mennesker, så er det på en helt an-
derledes måde. Fordi som politisk leder i Danmark, der har du 
dels et bagland, som er dit eget bagland, altså organisationen, 
og så har du en kreds, og så har du vælgere, som har stemt på 
dig – og så har du alle de andre vælgere, som ikke har stemt på 
dig, men som du på sæt og vis også har en eller anden grad af 
ansvar over for.”

Faktisk var netop det dén store udfordring for hende, da 
hun rejste til Bruxelles. Hun manglede den tillid og det man-

dat, vælgerne siden 2001 havde givet hende, da hun første gang 
blev valgt til Folketinget.  

“Da jeg skulle være kommissær, så skulle jeg holde op med 
at være minister. Og det har jeg prøvet før, så det vidste jeg godt, 
hvordan føltes. Og jeg skulle holde op med at være politisk le-
der, og Morten skulle tage over, og ham har jeg 100 procent til-
lid til. Så det var heller ikke svært. Det, der var svært, det var 
ikke at være folkevalgt. Fra da jeg blev folkevalgt første gang 
i 2001, var der flere og flere mennesker, der stemte på mig, og 
jeg har skrevet under på grundloven. Og det er et kæmpe privi-
legie, at mennesker har tillid til dig. Altså jeg tror ikke, at der 
kan gives noget bedre. Så det der med at sige; før var jeg valgt, 
nu er jeg udvalgt. Selvfølgelig kun hvis parlamentet synes det, 
men stadig: Jeg er ikke folkevalgt. Dét syntes jeg var svært,” 
fortæller Vestager. 

Det var noget meget konkret, hun mistede. Før mødte hun 
helt konkret folk i sin kreds, som sagde: ‘Jeg har stemt på dig!’ 
Den kontakt savner hun.

Det politiske system,  
jeg arbejder i nu, er en meget 

stor kontrast til det danske, 
fordi der er simpelthen …  
nogle ville måske sige en 

langsommelighed, jeg ville 
måske sige omhu. Tingene 

skal være tjekkede og i orden.
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Hun oversætter det for mig: “De sagde jo, at de havde vist 
mig deres tillid. Tillid til, at jeg forvalter deres stemme de næ-
ste fire år. Det er en ret konkret ting i virkeligheden. Og en me-
get konkret forpligtelse. For en ting er at stille sig op og sige, 
hvad man mener. Det er noget, man selv gør. Men det at blive 
vist tillid – det er helt fantastisk.” 

Men det var alligevel noget nær befriende at komme ud på 
den anden side. Det er hendes egen måde at se det på: den an-
den side.

“Jeg synes godt om dansk politik. Jeg kan godt lide Christi-
ansborg, og jeg kan godt lide kollegerne derinde. Men da jeg 
trådte ud på den anden side, så kunne jeg alligevel se, at jeg 
havde været for optaget af det.”

Hun kunne se, at hun nærmest kun tænkte på dét. På po-
litik. Hun skynder sig at tilføje sin familie til ligningen. Dem 
tænkte hun også på, jovist, men politikken optog generelt me-
get plads. 

“Jeg tror, at jeg skylder mine venner en kollektiv undskyld-
ning for at tale alt for meget om politik i mange år. Men det er 
meget svært at se indefra. Og når jeg tænker på, hvor meget vi 
arbejdede, og hvor lidt der egentlig kom ud på den anden side. 
Man knokler på for at få et budskab ud så meget som overho-
vedet muligt – og jeg tror egentlig, at jeg kunne have trukket 
vejret, og det ville have haft den samme effekt.” 

Siger du i virkeligheden, at der ikke kommer nok ud af politike-
res anstrengelser?

“Jeg kan kun tale på egne vegne, men som én, der har været 
der, så ja. For der er det paradoks, at folk ikke synes, politikere 
laver noget, men politikere har simpelthen så travlt. Det er helt 
vildt; der er folketingssalen, og der er udvalgsmøder og møder 
i kredsen, der er diskussioner, man skal deltage i, og ting, man 
skal forberede sig på, og man skal være på 1-2-3-4 sociale me-
dier og de klassiske. Så de fleste politikere har virkelig, virkelig 
travlt. Men jeg tror ikke, folk kan mærke det.”

Til dels derfor er kommunikation også en integreret del af 
Margrethe Vestagers strategi i Bruxelles. Folk skal forstå, hvad 
hun arbejder med. Hvilke sager hun forsøger at løse. Det kan 
godt være, at det er hendes ansigt, der er på forsiden af alver-
dens magasiner, men det er hendes politik – det, hun udretter 
– der skal lægges mærke til. Folk skal forstå, hvad Vestager og 
hendes stab udretter. 

“Det er ikke min kommunikation, der gør forskellen, det 
er mine handlinger, der gør forskellen. Når folk nogle gange 
lægger mærke til det, så er det faktisk, fordi vi har en skatte-
sag, hvor nogle, der ikke har betalt skat, skal betale skat, eller 
hvor nogen har gjort noget, de ikke må, og derfor skal betale 
en bøde, som i forhold til et almindeligt husholdningsbudget 
ser ret stor ud.” 

Alligevel moderne? 

Selv om hun ikke selv synes, hun er moderne, så er hun det; 
hun var den første minister, der fik barn under ministertiden, 
hun var den yngste kvindelige minister nogensinde, da hun 
blev udnævnt første gang, og hun var også den yngste lands-

formand for De Radikale nogensinde. En slags frontløber, om 
man vil.

Ydermere er hun en del af et relativt nyt fænomen, nemlig 
partiledere, der fortsætter deres arbejdsliv, efter at de er gået 
af som ledere. Der findes ikke et nedskrevet kodeks for, hvor-
dan man bør opføre sig, men i Vestagers verden holder man 
som minimum sin mund.

“Det er den nye leder, der har et ansvar, og det forvirrer 
bare folk, hvis forgængeren blander sig. Man skal også holde 
mund, fordi det altid bliver brugt mod den nye leder, hvad den 
gamle nu har gjort. Og det siger generelt ikke noget positivt 
om den gamle leder – det er kun for at genere den nye. Så man 
skal modstå de der fristelser og ikke tro, at det handler om en 
selv. For det gør det ikke. Men hvis jeg selv var blevet pensio-
neret før tid, så tror jeg, det havde været noget helt andet. Så 

tror jeg, det havde været svært for mig. Men nu kan jeg jo fo-
kusere på det, jeg selv laver. Og jeg har jo prøvet på egen krop, 
hvor svært det er at komme ind som leder; det er mega svært,” 
siger Vestager.

Hun hentyder til det, hun flere gange har kaldt det hånd-
værkertilbud, hun overtog fra Marianne Jelved i 2007. Det var 
ikke bare lidt maling, der skulle til, det var også et nyt køkken 
og bad og, siger Vestager, alle de dyre kvadratmeter. 

Det var svært. 
“Det er meget anderledes at være nummer et i forhold til 

at være nummer to. Du har et andet ansvar, folk kigger på dig 
på en anden måde, de er afventende, og jeg oplevede i hvert 
fald selv, at jeg skulle modnes i det. Det gik jo ad helvede til, 
og som jeg før har sagt, så lugter der grimt nede ved spærre-
grænsen.” 

Hun husker tilbage på en dag, der ændrede alt. Det var den 
dag, hun fandt ud af, at hun bare kunne gå sin vej, hvis det 
blev for træls. 

Det er den nye leder,  
der har et ansvar, og det 

forvirrer bare folk,  
hvis forgængeren blander sig. 

Man skal også holde mund, 
fordi det altid bliver brugt  

mod den nye leder, hvad den 
gamle nu har gjort.
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“Jeg sad inde på mit kontor og var helt nede i kulkælderen. 
Jeg sad og så på nogle kelimtæpper på gulvene, og jeg var vit-
terligt i virkelig, virkelig dårligt humør, og så tænkte jeg: ‘Jeg 
kan jo bare rulle dem sammen og gå min vej!’ Der er jo ingen, 
der siger, at jeg skal. Det er jo ikke sådan, at min far har betalt 
kontingent for hele håndboldsæsonen og ‘nu spiller du i hvert 
fald, til den er slut’. Sådan er det ikke. Man kan gå sin vej. Og 
da det gik op for mig, så gik det også op for mig, at jeg virkelig 
gerne ville. Fordi så var det ikke nogen tvang. Og det, at jeg på 
en eller anden måde var kommet ind i, at det var så svært, og 
der var sådan en tvangsfornemmelse i det, det skyggede over, 
at jeg egentlig gerne ville.” 

“Og det lærte mig, at jeg ikke dømmer nogen nye ledere. For 
det er svært at komme ind i en hvilken som helst organisation 
som ny leder, fordi det kræver, at man selv er modnet med op-
gaven, og det kræver, at folk har lært en at kende, og at de har 
udviklet tillid til, at man vil det. Ikke nødvendigvis tillid til, 
at alt er bright and shiny, at man gør det godt, men tillid til, at 
man faktisk vil det. For det er det, der er den egentlige forskel,” 
siger hun   •

Foto       Arthur Cammelbeeck

Margrethe Vestager

Født 1968

Siden 2019: Konkurrencekommissær og 
ledende næstformand, EU-Kommissionen 

2014-2019: EU’s konkurrencekommissær

2007-2014: Politisk leder, Det Radikale Venstre

2011-2014: Indenrigs- og økonomiminister

1998-2001: Kirke- og undervisningsminister

1993-1997: Landsformand, Det Radikale 
Venstre

1993: Uddannet cand.polit., Københavns 
Universitet.
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L E D E L S E

Lederaktivisterne kommer

L E D E L S E

I 
lang tid har skabelonen for en topchef været en, der “skæ-
rer ind til benet” og “trimmer organisationen” uden tø-
ven. 

Koldblodige resultatskabere, der “leverer varen”. Gode 
netværkere, der holder sig væk fra sprængfarlige emner som 
politik, religion og seksualitet. 

Men denne klassiske ledertype får i stigende grad kon-
kurrence af en ny type: lederaktivisten.

Her er holdning og handling forenet i en beslutningsta-
gerkrop. Og der er selvsikker dokumentationstæft via so-
ciale medier og en evne til at mobilisere sine følgere, herun-
der sine medarbejdere, omkring enkeltsager og pludselige 
handlinger, der kan illustrere det bagvedliggende værdisæt. 

At være aktivist er dog ikke noget, man bare lige gør. Først 
og fremmest skal du vise din dedikation til din sag gennem 
konsekvent handling over tid. Og det går heller ikke at have 
en nobel sag, hvis den føres ud i livet per tvangsdekret af 
medarbejdere, der ellers ikke mærker meget til de store ord.

Lad os se på et par eksempler.

Patagonia vs. Starbucks

Yvon Chouinard, stifter af tøjmærket Patagonia, er prototy-
pen på en lederaktivist. Med sit slogan ‘We are in business 
to save the planet’ har han gjort sit lille lilla brystmærke til 
adelstegn for urbane hipstere, der skal balancere outdoor-
moden med tydelig klimaetisk overbevisning. 

Han har startet bevægelsen 1% for the Planet, hvor virk-
somheder giver en procent af deres omsætning til værdige 
klimaindsatser. Det har gjort Patagonia til den nye casekæ-
ledægge på MBA-programmerne på for eksempel Harvard 
Business School, der før havde virksomheder som Exxon 
Mobil som favoriteksempler på eksemplarisk ledelse. 

Det vil være utænkeligt i dag. Patagonia har nemlig også 
– ud over aktivistiske tiltag som at donere sin Trump-initi-
erede skattegevinst på 10 millioner dollar til klimaformål 
– firedoblet sin omsætning de seneste tre år. Det kan nemlig 
betale sig at være aktivistisk i sin ledelse.

Det var måske også den pointe, Starbucks-bossen Ho-
ward Schultz havde skrevet sig bag øret, da han instruerede 
hele sin barristahær i at skrive “Race Together” på alle pap-
krus, de langede over disken, som et opråb mod racisme. 

Problemet var, at det var lidt for corny, selv for USA, og 
Schultz blev latterliggjort på de sociale medier. Det bliver, i 
parentes bemærket, generelt interessant at se, hvor mange 
fejlslagne lederaktivister der bliver afsløret i at kidnappe 
den gode sags tjeneste i kølvandet på Black Lives Matter-

bevægelsen. Eller bare ender med at fremstå sådan, hvilket 
kan være lige så slemt.

De danske eksempler

Den gode sag kommer i mange afskygninger. Herhjemme er skik-
kelser som Selina Juul blevet kendis og allemandseje for en sag, 
der ikke ville have fået mange op af sofapuderne for en håndfuld 
år siden, nemlig madspild. Og Rane Willerslevs kamp mod ked-
sommeligheden på Nationalmuseet er blevet lørdags-tv. 

Aros’ direktør, Erlend Høyersten, varslede lovbrud under coro-
nanedlukningen for at kunne åbne sit kunstmuseum, til manges 
applaus, og fik dedikeret et bad boy-cover af Magisterbladet. Og 
Grundfos-bossen Mads Nippers indlæg på LinkedIn får hele hære 
af profiler til at rejse sig i begejstring, hver gang han trutter i ver-
densmålene og leverer opråb til det grøn-blå Erhvervsdanmark 
om at følge det gode eksempel fra Bjerringbro. 

I det offentlige var Thyra Frank også helgenkåret lederaktivist 
inden for ældreplejen indtil sit tindefald som ældreminister. Det 
er åbenbart nemmere at være flammende værdikæmper som le-
deraktivist end som politiker – en eftertanke værd. 

At politikere trods alt også kan brænde igennem med leder-
aktivisme, viste Canadas modebevidste premierminister, Justin 
Trudeau, for nylig, da han knælede i Ottawa, halvt i sympati 
med antiracismedemonstrationer, halvt i åbenlys opposition til 
sin sydlige kollega Trump, hvis egen reaktion, “When the looting 
starts, the shooting starts”, talte til en lidt anden type følgere. I 

De leder med deres meningers mod, føler sig frem gennem shitstorme og bryder grænser  
og logik for at gå forrest for hjertesagen. Det er ikke nemt at være lederaktivist,  

men gøres det rigtigt, er der gevinster at hente på bundlinjen,  
i arbejdslivet og for selvforståelsen.

Mads Thimmer 
CEO og grundlægger af  

Innovation Lab
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SVANEMÆRKET

L E D E L S E

dobbeltforstand lederaktivisme og klar symbolladet handlings-
politik.  

Det starter i din baghave

Hvis du tror, at det er nok at sætte SDG-nålen i reverset for at 
springe ud som inspirerende lederaktivist, kan du godt tro om. 
I det hele taget er de 17 verdensmål fine og universelt vedtagne, 
målfaste goder, som giver lige så meget ny opmærksomhed og 
anerkendelse som at omtale sine medarbejdere som “min stør-
ste ressource”. 

Essensen af aktivisme er, at handlinger viser vejen. Ledelsen 
skal eksemplificere en overbevisning, ikke bare kommunikere 
den. Og der må aldrig vise sig en sprække af uoverensstemmelse 
mellem idealer og virkelighed, så falder shitstormen tykt om 
ørene på dig. 

Det skal være naturligt. Bare spørg Al Gore, hvordan verden 
så på hans glæde ved tunge, benzinslugende firhjulstrækkere og 
hans elopvarmede swimmingpool. Det var tæt på at fjerne fokus 
fra hele hans både tidlige, velformulerede og prisværdige ind-
sats for klimabevidstheden. 

Din sags fremme afhænger nemlig i helt uhyggelig grad af din 
evne til at være og agere kongruent med dine idealer som leder-
aktivist. Et brist mellem idealer og virkelighed kan få selv noble 
sager til at fremstå lige så forlorne som den lederaktivist, der har 
lånt sine pyntefjer fra den. 

Og så er det ikke blot en enkeltpersons omdømme, det går ud 
over. Det er langt mere skadeligt, hvis indsatser for klima, føde-
varer, ligestilling eller antiracisme kommer til at lide under lidt 
for imageivrige lederaktivisters mangel på integritet. 

Det kan derfor være værd at se på nogle grundtrin på vejen til 
at blive en succesfuld lederaktivist – jeg har valgt at inddele det i 
5 hovedpunkter. Se tekstboks.

Du høster en række fordele

For dine nærmeste lederkolleger giver det stor anerkendelse, at 
der er konsekvens i dine handlinger, som er bundet op på noget 
større. Om man er enig eller ej, så giver det respekt og tryghed i 
samarbejdsrelationer, og du vil se, hvordan folk flokkes omkring 
dig.

Passion gavner, glæder og smitter. For medarbejdere betyder 
det, at der er klar retning og et mindset, man kan gå ombord i og 
gøre sit eget. Det betyder enormt meget for kulturen og for mu-
ligheden for at tiltrække en ny generation af talenter. 

For dig selv kan en genfødsel som din organisations Jeanne 
d’Arc betyde en klarhed og nemhed, når der skal træffes beslut-
ninger, og en frihed, når der skal handles. Jovist, der vil være ne-
derlag, men de er en del af rollen og rummer en masse mulighed 
for at træde i karakter og vise holdningers værd i modgang. 

Og, ikke mindst, så er det ganske afstressende ikke at skulle 
løbe spidsrod mellem andres forventninger – men i stedet kunne 
koncentrere sig om at udleve sin allerinderste overbevisning   •

5 tip til ledere med en aktivist i maven

Vælg noget, du brænder for

Sagen kan skifte, den kan være lille eller stor, men brænd for 
den, føl den naturligt, og lad være med at vælge en sag, der er 
“oppe i tiden”. Se for eksempel på estiske Rasmus Rask, hvis 
isfirma er helt igennem bæredygtigt. Han har som sideaktivi-
tet startet effektive bevægelser mod mobning i skoler og mod 
alkoholisme og alkoholreklamer. Hjertesager er næsten ble-
vet hans kerneforretning.

Lev din sag

Handling banker ytring, så sørg for at gøre noget, der illu-
strerer din holdning. Sæt ting i bevægelse i de retninger, du 
tror på. Vær klar til at yde ofre, krydse grænser, bryde reg-
ler og normer. Tænk hele tiden i konkrete og meningsfyldte 
handlinger, der er naturlige forlængelser af dine idealer. Lav 
gerne planer for handlinger, men vær mere opmærksom på 
de pludseligt opståede muligheder. Se det som happenings, 
ikke som marketing.

Forvent modstand

Se det som en mulighed, når meningsmodstandere langer 
ud efter dig – det er en god anledning til at vise sit stand-
punkt. Glæd dig over dine haters – de kan hjælpe dig med at 
lokke andre “vildfarne” inden for hørevidde af dit budskab. 
Men husk, at aktivister lever ved fronten, handlende, og ikke 
bag en masse posts med gode intentioner, så fortab dig ik-
ke i debatter.

Giv videre

Tænk på, hvordan du kan hjælpe andre ved at give dem din 
tid, give dem anerkendelse, støtte eller på andre måder bak-
ke op om andre, der taler ind i samme sag. Teslas Elon Musk 
har gjort et stort nummer ud af at åbne patenter, som kan 
fremme elbiludviklingen. I dag er Tesla en af verdens mest 
værdifulde bilproducenter. Hvad kan du give, som tjener din 
sag og gør den større – så det kan komme positivt tilbage?

Kryds aldrig målstregen

Uanset om det er en kamp for firedages arbejdsuge, den hie-
rarkiløse organisation eller et multikulturelt arbejdskli-
ma, så sørg for at formulere det som en ambition, der er ube-
grænset. Det giver en retning, der altid vil være der, og en 
ledetråd, som alle kan smide handlinger efter. Maleren Hen-
ri Matisse sagde, at han havde et perfekt billede i sit hoved, 
men sørgede altid for aldrig at male det, for så ville han være 
færdig som maler.



Samfundsmæssige, politiske og teknologiske 

udviklingstendenser påvirker måden, vi organiserer os 

på, løser opgaver og varetager interesser. Tænketanken 

Mandag Morgen skaber indsigt i de centrale tendenser, 

der tegner fremtiden for din organisation.

Vi skaber  
indsigt
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