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Hvor har du din viden fra?

Citat Tema Objekter

“Har for nyligt tilegnet mig
mere viden om atomkraft
gennem mit studie, hvilket
har gjort jeg kan forholde
mig en smule bedre til
det.”

Skole Studie, Skole, osv:
Felt: Skole/uddannelse

“Ligeledes er min familie
historisk interesseret,
hvorfor jeg også har viden
fra ham + dokumentarer i
fjensynet.”

“Har det fra Venner der
har interesse omkring
det”

Familie og venner -.-
Felt: Relationer



“Historisk” går igen
mange gange.

Historisk (katastrofer) Chernobyl
Felt: Historien

“Overfladisk
nyhedslæsning og
indkorporeret viden
gennem årene (som
sagtens kan tænke sig at
være usandt).”

“Historisk og dokumentar
fra fx ulykkerne som har
været. Primært hører man
om ulykkerne da det mest
omtalt. Ellers hører man
om problematikkerne
med radioaktivt affald.”

“Gennem historikken,
måske også lidt fra
nyhederne ift. andre
lande”

“Gennem videnskabelige
artikler og gennem
medierne”

“internet, dokumentarfilm
etc”

“film”
“nettet”
“Podcast”
“youtube”

Nyheder og medier Tv, aviser, sociale medier

Felt: Medier

“Skole og politik” Politik Debatter, lovforslag

“Fra Tjernobyl tragedien” Katastrofer Chernobyl:

Felt: Historie



Hvad er begrundelsen for din holdning til atomkraft?
Imod - tema

Citat Tema/diskurs Objekter Momenter

“Men grunden til at
jeg imod det,
skyldes først og
fremmest det
radioaktive affald,
som et
atomkraftværk
omsætter. Man
ved hvilke farlige
konsekvenser
sådan affald har,
og alene det
faktum man indtil
videre ikke har
fundet en helt 100
procent sikker
måde at opbevare
det på, så synes
jeg, at det er for
risikabelt…. Så min
holdning er
baseret på
risikoelementet
ved at opføre
kraftværkerne.”

“De mulige
konsekvenser er
for store.”

“Det virker til at
være alt for farligt
til at det er
forsvarligt at bruge
i almindelighed.

Risikable
konsekvenser

Frygt for risikable
konsekvenser

Hvad tales der
om? + felter

Radioaktivt affald
+ Risiko for
ulykker:

Svarene holder sig
inde nfor temaet
risiko og sikkerhed
i forhold til det
radioaktive affald.
Vi forbinder dette
tema i forhold til
hvad der tales om,
til feltet Chernobyl
+ Hiroshima
katastroferne idét,
det radioaktive
affald er en risiko,
der før har haft
konsekvenser for
dele af verden.



Selvom det er
smart. Tror bare
sandsynligheden
for at noget går
galt eller det
kommer i de
forkerte hænder er
for stor.”

“Det er en
teknologi, som kan
have fatale
konsekvenser ved
sikkerhedsfejl.
Derudover, er
affaldsstofferne
ved anvendelsen
af Uran et
problem. Man bør
satse på
vedvarende
energikilder i
højere grad.”

“Det er farligt og
uforudsigeligt”

“Risikoen for at det
sprænger er for
stor. Der er mange
andre bæredygtige
former for energi,
som er lige så
effektive”.

“Indtil nu er jeg
imod, fordi der er
stadig en lille
risiko for at det
kan gå galt, og så
længe den er der



er jeg imod.
Selvom jeg
sagtens kan se
ideen i det.”

“Det virker
risikabelt”

“Det virker
usikkert”

“Jeg er bange for
de konsekvenser,
som det kan
medføre, hvis man
kommer i den
situation som
f.eks. Tjenobel..”

“Jeg er nok farvet
af hvordan
atomkraft har haft
en negativ klang
fra historiske
begivenheder
samt hvad man
stiller op med det
radioaktive
efterladenskaber,
på trods af de
mange fordele der
også er, bl.a. at det
er mere
miljøvenligt”

“Dog kunne jeg for
lidt tid siden have
været tilbøjelig til
at sige, at jeg er
imod atomkraft

Historisk,
Tjernobyl
Fukushima

Historiske
ulykkestilfælde

Fortidige
katastrofer

Historiske
atom-katastrofer

Hvad tales der
om? + felter

Konsekvenser og
negativ historisk
omtale:

Historiske
begivenheder →
Chernobyl,
Atomkraft nej tak
kampagnen

Svarene holder sig
til det historiske
tema, i forhold til
de forrige kriser
der har været i
forhold til
chernobyl, samt
den negative klang
omkring atomkraft.
I den forbindelse,
kobles dette til
feltet Chernobyl og
Atomkraft nej tak
kampagnen, da
det springer ud af
historien.



fordi jeg egentlig
kun har været
eksponeret for
skræmmescenarie
r og kun ved mest
om hvordan
atomkraft har haft
fatale
konsekvenser for
mennesker, miljø
og klima når det er
blevet behandlet
med fejl og
uvidenhed.”

“Så vidt jeg ved, er
atomkraft ikke
godt for miljøet -
og derfor er jeg
imod anvendelsen
af det”

“Selvom
anvendelsen
atomkraft er bedre
for miljøet end
mange andre
energiformer, så er
de konsekvenser,
der kan følge af, at
et atomkraftværk
bryder sammen,
for fatale både for
mennsker, natur
og miljøet, tik at
jeg mener, at det
ikke er det værd.
Derfor mener jeg
vind-, sol-, og
vandenergi et
bedre alternativ.”

Miljø, klima og
forurening

Forurening

Hvad tales der
om? + felter

Frygt for
forurening i
naturen

Felt:



“Det noget svineri
ifht. naturen”

“Det forurener og
er radioaktivt så
det ik så nice”

“Mener jeg har
hørt den skade
atomkraften har
bragt på
mennesker, dyr og
miljøer. Så for at
undgå dette, samt
det skulle være
rimelig
forurenende.”

“Når vi stadig ikke
ved, hvordan vi
sikkert slipper af
med det
radioaktive affald”

“Det er radioaktivt”

“Affaldsproduktern
e”

“Det tager for lang
tid at udvikle,
burde være fokus
på at udvikle mere
på nuværende
vedvarende

Tidsaspektet i
udviklingen

Tid og økonomi

Hvad tales der
om? + felter



energi”

“Herudover det
også ekstremt dyrt
at bygge et
atomkraftværk, og
i et land som
Danmark, hvor vi
ikke har erfaring
med atomkraft, og
hvor vi ikke har
noget relevant
lovgivning på
området, vil det
blive meget
tidskrævende.
Derfor mener jeg,
at vi burde lægge
vores energi i
andre miljøvenlige
energikilder, hvor
vi allerede er langt
fremme på
områder som
eksempelvis
vindenergi.”

“man har ikke
pumpet penge i
udviklingen af
atomkraft siden
chernobyl, så alle
reaktorerdesigns
er mere end 40 år
gamle.”

“Det skaber
radioaktivt affald
Implementation af
atomkraft fører
naturligt til

Politisk Hvad tales der
om? + felter



autoritære
styreformer og
meget magtfulde
regeringer, fordi
det er den
ultimative
centralisering af
elnettet”

Hvad er begrundelsen for din holdning til atomkraft?
For - tema

Citat Tema Objekter Modaliteter

“Jeg mener det er
løsningen på
klimakrisen”

“Det er ekstremt
meget mere
klimavenligt”

“Det er et værktøj
der kan hjælpe
med at løse
klimakrisen”

“Vejen til en bedre
fremtid”

“Jeg har hørt at
det faktisk er en af
de få måder hvor
man ikke skader
miljøet.”

“Mine nye viden
omkring dette har
dog gjort at jeg

Løsningen på
klimakrisen

Hvad tales der
om? + felter



forstår, at hvis
man er påpasselig
så ville det være
en super god
energikilde
klimamæssigt.”

“det er mere
klimavenligt end
for eksempel olie
fra Mellemøsten.
Samtidig tror jeg
ikke det er så
farligt som folk går
og tror, da man har
udviklet sig en del
de sidste par år.”

“Alt der kan gøre
os mere
klimaneutrale er et
plus”

“Atomkraft har en
overraskende lav
CO2 udledning”

“At det ikke
udleder co2”

“At det ikke
forurener”

“Klimavenligt.”

“CO2 neutralt”

  ”Jeg ved ikke om
jeg er decideret
for, men tror på
mange måder at



det er mere
klimavenligt end
for eksempel olie
fra Mellemøsten.
Samtidig tror jeg
ikke det er så
farligt som folk går
og tror, da man har
udviklet sig en del
de sidste par år”.

“Atomkraft har en
overraskende lav
CO2 udledning”

“Det er en sikker
meget effektiv
måde at udvinde
energi”

“Jeg mener at det
er et
energialternativ
som man bør
undersøge brugen
af i dag, grundet
den store
innovation på bl.a
sikkerhed som er
forekommet på
området, samt
naturligvis behovet
for en
CO2-minimal
løsning, som evt
kan bruges som
supplement mens
andre grønne
alternativer
udvikles, inden det
er for sent



klimamæssigt.”

“God måde at
udnytte energi på”

“God, sikker og ren
energi”

“Der bliver behov
for det når
der ikke er mere
olie”

“Vejen til en bedre
fremtid”

“Er af en
opfattelse af at
teknologien er
blevet udviklet og
synes bestemt
man skal kigge på
alle alternativerne
til fossile
energikilder”

“Teknologien er
tilpas sikker nu og
vi nød til at tænke
klimavenlige
løsninger i 2021”

“Den moderne
teknologi har
været
medvirkende til at
skabe
atomkraft-energi,
uden at affaldet vil
være til gene for
kloden i mange år

Teknologisk
udvikling

Udvikling af
atomkrafteknologi
en

Forbedring af
teknologien

Hvad tales der
om? + felter



herefter.”

“Det er mere
bæredygtigt end
mange af de
anvendte
energikilder”

“Teknologien er
forbedret”

“Hvis vi finder en
løsning på hvordan
affaldet bliver
håndteret og sikrer
sikkerheden
indenfor det, synes
jeg det er det
eneste rigtige”.

“jeg er for brugen
hvis vi kan sikre, at
det ikke går galt og
dermed lave
meget energi uden
at påvirke miljøet
så meget som
med andre
energiformer.”

“selve
produktionen af
strøm gennem
atomkraft er CO2
neutral. Samtidig
er produktionen
også væsentlig
mere stabil i
output end ex.
vindmøller og
lignende er.”



“Herudover virker
det som om at de
tidligere
katastrofer på
området og, i
forlængelse heraf,
70'ernes
"atomkraft nej tak"
kampagner har et
uberettiget stort
indpas i den
generelle
offentligheds
perception af
atomkraft.”

“Jeg synes vi skal
lære af fortidens
fejl i
atomkraftværker,
men dertil også
forske, hvordan vi
kan gøre det
bedre.
Umiddelbart virker
det som om
atomkraft er
meget
bæredygtigt.
Gøres det korrekt
er jeg for.”

“Det er grøn energi,
og burde blive
implementeret
verdenen over.
Samfundet burde
blive oplyst, og
fordommene om
atomkraft skal
droppes. Det er

Historiske
fordomme

Historisk
opfattelse

Omtale

Læren af fortidens
fejl

Farvet af dårlig
omtale

Hvad tales der
om? + felter



godt at være
kritisk, men man
skal huske at vi
lever i en anden tid
end for 35 år
siden.”

Citat Diskurs Begreber/Momenter

Imod:
“Det er en
teknologi, som kan
have fatale
konsekvenser ved
sikkerhedsfejl.
Derudover, er
affaldsstofferne
ved anvendelsen
af Uran et
problem. Man bør
satse på
vedvarende
energikilder i
højere grad.”

“Jeg er bange for
de konsekvenser,
som det kan
medføre, hvis man
kommer i den
situation som
f.eks. Tjenobel..”

“Jeg er nok farvet
af hvordan
atomkraft har haft
en negativ klang

Frygt for risikable
konsekvenser



fra historiske
begivenheder
samt hvad man
stiller op med det
radioaktive
efterladenskaber,
på trods af de
mange fordele der
også er, bl.a. at det
er mere
miljøvenligt”

For:
“Herudover virker
det som om at de
tidligere
katastrofer på
området og, i
forlængelse heraf,
70'ernes
"atomkraft nej tak"
kampagner har et
uberettiget stort
indpas i den
generelle
offentligheds
perception af
atomkraft.”

“Jeg synes vi skal
lære af fortidens
fejl i
atomkraftværker,
men dertil også
forske, hvordan vi
kan gøre det
bedre.
Umiddelbart virker
det som om



atomkraft er
meget
bæredygtigt.
Gøres det korrekt
er jeg for.”

“Det er grøn
energi, og burde
blive
implementeret
verdenen over.
Samfundet burde
blive oplyst, og
fordommene om
atomkraft skal
droppes. Det er
godt at være
kritisk, men man
skal huske at vi
lever i en anden tid
end for 35 år
siden.”

Imod:
“Selvom
anvendelsen
atomkraft er bedre
for miljøet end
mange andre
energiformer, så er
de konsekvenser,
der kan følge af, at
et atomkraftværk
bryder sammen,
for fatale både for
mennesker, natur
og miljøet, til at jeg
mener, at det ikke
er det værd. Derfor
mener jeg vind-,
sol-, og vandenergi

Atomkraft som løsning på
klimakrisen



et bedre
alternativ.”

For:
“selve
produktionen af
strøm gennem
atomkraft er CO2
neutral. Samtidig
er produktionen
også væsentlig
mere stabil i
output end ex.
vindmøller og
lignende er.”

“Er af en
opfattelse af at
teknologien er
blevet udviklet og
synes bestemt
man skal kigge på
alle alternativerne
til fossile
energikilder”

“Teknologien er
tilpas sikker nu og
vi nød til at tænke
klimavenlige
løsninger i 2021”

“Den moderne
teknologi har
været
medvirkende til at
skabe
atomkraft-energi,
uden at affaldet vil
være til gene for



kloden i mange år
herefter.”

“Jeg mener det er
løsningen på
klimakrisen”

“Det er ekstremt
meget mere
klimavenligt”
“Det er et værktøj
der kan hjælpe
med at løse
klimakrisen”

“det er mere
klimavenligt end
for eksempel olie
fra Mellemøsten.
Samtidig tror jeg
ikke det er så
farligt som folk
går og tror, da man
har udviklet sig en
del de sidste par
år.”

Imod:
“Det tager for lang
tid at udvikle,
burde være fokus
på at udvikle mere
på nuværende
vedvarende
energi”

“Herudover det
også ekstremt dyrt
at bygge et
atomkraftværk, og

Atomkraft skaber
samfundsmæssige
udfordringer



i et land som
Danmark, hvor vi
ikke har erfaring
med atomkraft, og
hvor vi ikke har
noget relevant
lovgivning på
området, vil det
blive meget
tidskrævende.
Derfor mener jeg,
at vi burde lægge
vores energi i
andre miljøvenlige
energikilder, hvor
vi allerede er langt
fremme på
områder som
eksempelvis
vindenergi.”

“Det skaber
radioaktivt affald
Implementation af
atomkraft fører
naturligt til
autoritære
styreformer og
meget magtfulde
regeringer, fordi
det er den
ultimative
centralisering af
elnettet”

For:



Fra hvor / hvem Citat Tema/diskurs Momen
ter

Pilestræde -
Berlingskes
nyhedspodcast:
Atomkraft - ja
tak? (Seaborg).

Hvad er det man ikke kan
lide ved atomkraft, hvorfor
er det der er en frygt? Lad
os kigge på hvilke andre
måder vi kan lave
atomkraft på. Vi laver en
helt anden type
atomkraftværker, som
hedder en flydende
saltreaktor, den har nogle
store fordele, de tre største
er: den kan ikke nedsmelte
eller eksplodere ligesom
atomkraftværker i dag er
kendt for, så der kan ikke
komme et udslip eller

Frygt for risikable
konsekvenser



katastrofe. Den næste
fordel er, at det ikke kan
bruges til atomvåben, det
er også en af grundende til
at det aldrig er udviklet
ordentligt. Den tredje ting
er at vi kan brænde det
gamle affald fra
eksisterende
atomkraftværker eller
genbruge vores eget og
derved kunne producere
noget affald, som kun skal
ligge i et par hundrede år.

Det smarte ved den
flydende salt, er at hvis det
kommer ud, så størkner
det og bliver liggende, det
er meget anderledes end
eksisterende
atomkraftværker, hvor at
hvis det kommer, så er det
en gas. Tiltag for ikke at
blive forurenet af en gas er,
at lade være med at
trække vejret eller spise
ting der kommer fra
udenfor og det er umuligt.
Tiltaget for ikke at blive
forurenet af salt reaktoren
er, at lade vær med at gå
ind på pladsen.

Forskellen på at det i
stedet for en gas er en
væske, er at det kommer ik
til dig, du skal aktivt gå hen
til det, og det skal du lade
være med, fordi det er
farligt.

Der er lang vej endnu, det



er ikke noget man bare lige
udvikler, og nu er vi jo ikke
i et land hvor der er
synderligt meget medvind
til det her, så vi får ikke
meget hjælp fra den
offentlige side, men vi er
begyndt at få lidt og vi er
nået langt. Vi håber på at
den første reaktor kan stå
og producere strøm til
markedet i 2025.

I sydøstasien har man
begrænset vind og sol,
fordi det er jungleøer, de
har et problem med
fornybare kilder, de har
iøvrigt heller ikke vand og
er så befolkningstæt at de
ikke kan gøre brug af
biomasse, så de har et
problem, deres valg ligger
mellem atomkraft, kul og
gas og i dag er atomkraft
en af de dyreste løsninger
og så er det selvfølgelig
ikke den de vælger, så det
er vigtigt at vi udvikler
noget der er billigere end
kul og gas, så det naturligt
er det de vælger.

Skibsværfter kan bygge i et
uhyggeligt tempo og hvis
man kigger på
klimaforandringerne så er
der virkelig meget behov
for at agere hurtigt.
Skibsværfterne ville kunne
bygge 300 om året, det
ville gøre at man kunne
overhæle hele



vindindustrien i hvor meget
strøm der kommer fra
atomkraft på et år eller
nogle få år, ved at gøre
brug af nogle værfter.

Vært: Historisk set har der
været stor politisk og
folkelig modstand mod
atomkraft i danmark, du
nævnte også at du var i et
antiatomkraft hjem og den
har modstand gælder altså
også den nuværende
regering. Det er jo gået galt
før, hvorfor skulle det ikke
gå galt igen?
Det er et godt argument
mod atomkraft og er en af
grundende til vi siger vi
bliver nødt til at gøre det
på en anden måde.

Man kan sige at hvis det
bliver indenfor hegnet kan
man selv regne ud hvor
meget mindre
konsekvenserne er.

Hvis der skulle ske et
potentielt terrorangreb på
en af platformene i vandet
med atomkraftværk og det
radioaktive matriale endte i
havet, er det stadig
radioaktivt, så du vil ikke
være i nærheden af det.
Fordi det størkner og er i
stenen, så bliver fiskene
bestrålet og kan blive syge
eller i værste fald dø, men



de er faktisk ikke selv
radioaktive, ligesom hvis
det var en gassky, så hvis
fiskene dør af stråling, kan
du stadig spise dem.

Hvis det brænder ned er
det en giftig grund, som så
skal håndteres, men det er
ikke farligt for naboerne.

Hvis vi bruger uran, vil det
affald der kommer ud være
farligere end det der
kommer ind, men vi kan
genbruge det indtil det er
mindre farligt.

Alt har affald, men
mængden af affald vi står
med er meget mindre, men
den er også farligere fordi
den er opkoncentreret, og
skal håndteres, men det
affald vi har minder om det
affald vi får fra et moderne
hospital, der også kan
være radioaktivt.

Det koster langt mere for
en vindmøllepark end for
en pram med to reaktore.

Det er spild af tid at
diskutere atomkraft i
Danmark, da det i stedet
går ud på at afkarbonisere
verdnen, få investeret i
forskning, det er flovt at vi i
Danmark er nabo til
englang og sverige der har
atomkraft og vi ved
ingenting om det. Vi har



niels borh, som er
stamfaren til hele
atomkraften og vi ved ikke
noget om det.

Forksning og udvikling af
det, kan være en kæmpe
foretningsmulighed.

I forhold til tidshorisonten
giver det ikke mening i
Danmark. rent pragmatisk
skal vi afkarbonisere
globalt ikke kun lokalt.

Diskussion:
Atomkraft - Nej
tak eller ja tak?

Theis Palm

Det er f.eks. mærkeligt, at
Tjernobyl overhovedet
figurerer i den danske
debat. Der er aldrig nogen,
der har foreslået at bygge
en russisk RBMK-reaktor.
Det var fuldstændighed hul
i hovedet, det Sovjet havde
gang i.

“I virkeligheden er affaldet
solidt metal, der fylder
stort set ingenting. Det kan
nemt opbevares sikkert, og

Frygt for risikable
konsekvenser



det kan endda
genanvendes i 4.
generationsreaktorer”.

Gunnar

“Vi har haft tre større
ulykker inden for civil
atomkraft, og de har alle
givet store problemer for
både værkerne og de
omkringliggende
samfund”.

“...de økonomiske og
menneskelige effekter af
både katastrofer og mindre
uheld bør tages med i
atomkraftens pris”.

“Det er sandsynligt, at de
ikke vil holde nær så
længe, og den
radioaktivitet så vil blive
spredt alligevel, og så har
vores efterkommere et
problem”.

Theis
“Det skal vi have, fordi
atomkraft historisk set er
den mest effektive
energikilde til at omstille til
ren energi, og fordi det er

Atomkraft som løsning
på klimakrisen



den eneste energikilde, der
producerer ren energi
døgnet rundt”.

“Den videnskabelige
konsensus er, at atomkraft
er en af de sikreste
energikilder”

“Den store dræber er kul,
hvis forurening koster
millioner af liv hvert år”.

“Det bør vi tage en snak
om i en tid, hvor
klimaudfordringerne hober
sig op over vores hoveder,
og vi stadig brænder
masser af fossiler og
beskidt biomasse af i
Danmark, når det ikke
blæser”.

Hvor skete de hurtigste
energiomstillinger i
verdenshistorien? Og hvad
gjorde man det med? Det
skete i Frankrig og Sverige
med atomkraft.

Gunnar

Theis

Gunnar

Atomkraft skaber
samfundsmæssige
udfordringer



“Der er vi kommet frem til,
at vi kan få 93 procent
strøm fra sol og vind”.

“Finland, der nu er blevet
storimportør af el, efter de
har ventet på en ny reaktor
i 20 år. Og det er jo ikke
særligt smart, hverken
økonomisk eller
miljømæssigt.”

“Hovedargumentet mod
atomkraft her og nu er, at
det er en dyrere og
langsommere måde at
omstille på. Hvis der i
Danmark skulle blive flertal
for atomkraft, så ville det
stoppe den omstilling, vi er
i gang med”.

Artikel Podcast Diskurs

Theis Palm
Det er f.eks. mærkeligt, at
Tjernobyl overhovedet
figurerer i den danske
debat. Der er aldrig nogen,
der har foreslået at bygge
en russisk RBMK-reaktor.
Det var fuldstændighed
hul i hovedet, det Sovjet
havde gang i.

Gunnar Bøje Olesen

Den måde vi udvikler, har
ikke samme
konsekvenser og det vil
sige at sandsynligeheden
for at det går galt er
sikkert større for os, så
længe konsekvenserne er
mindre. vi plejer at sige at
konsekvenserne bliver
indenfor hegnet, så der er
ingen fare til folk der bor
udenfor hegnet til
atomkraftværket.

Frygt for risikable
konsekvenser



“Vi har haft tre større
ulykker inden for civil
atomkraft, og de har alle
givet store problemer for
både værkerne og de
omkringliggende
samfund”.

Gunnar Bøje Olesen
“Det er sandsynligt, at de
ikke vil holde nær så
længe, og den
radioaktivitet så vil blive
spredt alligevel, og så har
vores efterkommere et
problem”.

Hvad er det man ikke kan
lide ved atomkraft, hvorfor
er det der er en frygt? Lad
os kigge på hvilke andre
måder vi kan lave
atomkraft på. Vi laver en
helt anden type
atomkraftværker, som
hedder en flydende
saltreaktor, den har nogle
store fordele

Theis Palm
“I virkeligheden er affaldet
solidt metal, der fylder
stort set ingenting. Det
kan nemt opbevares
sikkert, og det kan endda
genanvendes i 4.
generationsreaktorer”.

Theis Palm
“Det skal vi have, fordi
atomkraft historisk set er
den mest effektive
energikilde til at omstille
til ren energi, og fordi det
er den eneste energikilde,
der producerer ren energi
døgnet rundt”.

Theis Palm
“Den videnskabelige
konsensus er, at
atomkraft er en af de
sikreste energikilder”

Theis Palm
“Den store dræber er kul,
hvis forurening koster
millioner af liv hvert år”.

Skibsværfter kan bygge i
et uhyggeligt tempo og
hvis man kigger på
klimaforandringerne så er
der virkelig meget behov
for at agere hurtigt.
Skibsværfterne ville
kunne bygge 300 om året,
det ville gøre at man
kunne overhæle hele
vindindustrien i hvor
meget strøm der kommer
fra atomkraft på et år eller
nogle få år, ved at gøre
brug af nogle værfter.

Man kan sige at hvis det
bliver indenfor hegnet kan
man selv regne ud hvor
meget mindre
konsekvenserne er.

Atomkraft er helt sikkert
løsning på
klimaforandringerne

Atomkraft som løsning på
klimakrisen



Theis Palm
“Det bør vi tage en snak
om i en tid, hvor
klimaudfordringerne
hober sig op over vores
hoveder, og vi stadig
brænder masser af
fossiler og beskidt
biomasse af i Danmark,
når det ikke blæser”.

Theis Palm
Hvor skete de hurtigste
energiomstillinger i
verdenshistorien? Og
hvad gjorde man det
med? Det skete i Frankrig
og Sverige med
atomkraft.

Gunnar Bøje Olesen
“Finland, der nu er blevet
storimportør af el, efter de
har ventet på en ny
reaktor i 20 år. Og det er
jo ikke særligt smart,
hverken økonomisk eller
miljømæssigt.”

Gunnar Bøje Olesen
“Hovedargumentet mod
atomkraft her og nu er, at
det er en dyrere og
langsommere måde at
omstille på. Hvis der i
Danmark skulle blive
flertal for atomkraft, så
ville det stoppe den
omstilling, vi er i gang
med”.

I sydøstasien har man
begrænset vind og sol,
fordi det er jungleøer, de
har et problem med
fornybare kilder, de har
iøvrigt heller ikke vand og
er så befolkningstæt at de
ikke kan gøre brug af
biomasse, så de har et
problem, deres valg ligger
mellem atomkraft, kul og
gas og i dag er atomkraft
en af de dyreste løsninger
og så er det selvfølgelig
ikke den de vælger, så
det er vigtigt at vi udvikler

Atomkrafts
samfundsmæssige
virkning



noget der er billigere end
kul og gas, så det
naturligt er det de vælger.

og nu er vi jo ikke i et land
hvor der er synderligt
meget medvind til det her,
så vi får ikke meget hjælp
fra den offentlige side,
men vi er begyndt at få
lidt og vi er nået langt.

Det er spild af tid at
diskutere atomkraft i
Danmark, da det i stedet
går ud på at
afkarbonisere verdenen,
få investeret i forskning...


