HISTORIEN OM
OOA’S ENERGIBUS
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OOA’s ENERGIBUS
OOA’s butikker i de største byer støttede de mindre lokalgrupper med materialer og gode råd, men der var
behov for at komme ud i landområderne og fremme oprettelsen af nye lokale aktivistgrupper.
Derfor fik butikspasser Henning Refsgård i OOA-Århus, som selv arrangerede alternative busrejser til
Sydeuropa, ideen til et rullende energi- og kampagnekontor. Der blev rekrutteret en gruppe af busentusiaster, nye aktivister med stort kørekort og mekanisk sans. Og vi købte en gammel, udrangeret
Trambus fra Århus Sporveje, der blev shinet op og indrettet til mobil plancheudstilling, bogcafé,
solmærkebutik og diverse kampagneblikfang: Den knaldgule Energibus.

Energibussen blev købt i det tidlige forår 1978 for et beløb overført fra OOA´s Gavekasse, og var klar til brug
fra midten af april efter at den var blevet sat i stand til formålet. I starten var bussens område begrænset til
Jylland, men snart dækkede den dog hele Danmark, og kom endda til at deltage ved demonstrationer foran
Barsebäck-værket i Sverige. Energibussen blev brugt mange forskellige steder så som bytorve og andre
pladser, høj- og efterskoler, festivaler m.m.
Driften af energibussen blev finansieret af OOA’s Garantifond. Udgifterne omfattede løn til chaufføren,
forsikring, vægtafgift, diesel, færgebilletter, reparationer m.v.
Med hensyn til registreringsafgíften lykkedes det – godt nok efter en længerevarende proces – heldigvis at få
den nedsat, efter at bussen i starten havde været registreret på almindelige hvide plader.
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Indretning
En bybus skulle laves om til et mobilt udstillingslokale med plads til bøger, plakater, klistermærker m.v. til
salg. Først skulle der lige laves nogle arkitekttegninger. Derefter ud med de gamle sæder og gang i
spånpladerne.
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Og resultatet kom derefter til at se sådan her ud:

Chauffører
Den første chauffør i Energibussen var naturligvis Henning Refsgård på det første foto. Herefter fulgte
perioder med blandt andre de her viste Richard, Morten Kjær Kristensen, Martin Tygstrup, Ole Kjærgaard,
Kjeld Hansen og Asger Muurholm.
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Busgruppen
Ud over chaufføren skulle der bruges en gruppe aktivister, som gik op i den løbende vedligeholdelse af
bussen, planlægning af besøg landet rundt, udarbejdelse af plancher m.m. samt varetagelse af økonomien.
For at holde økonomien adskilt fra OOA’s øvrige økonomi blev ”Foreningen OOA’s Energibus” oprettet med
bl.a. eget gironummer.
I løbet af de fem år, som Energibussen kørte, var der i perioder over 20 aktive i Busgruppen. Her ses nogle
eksempler:
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Ikke uden humor……………..Og så er der en bagvedliggende grund til, at Energibussen her kaldes ”ODA”. Et
sted, hvor bussen var på besøg, kom en mand hen til den daværende chauffør i bussen og spurgte, hvad det
var for noget med det der ”Oda's energibus”, som stod på skiltet øverst oppe forrest på bussen. Der stod
selvfølgelig ”OOA's Energibus”. Han udtalte det ligefrem ”ODA's eNERgibus”, med trykket på NER.
Det vakte stor jubel, så derefter kom bussen til at hedde ODA.

7
Her ses nogle medlemmer af Busgruppen mere eller mindre i færd med at rengøre bussen, inden den skal ud
at køre.
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Planlægning
Og så skulle bussen ellers ud og køre! Men hvordan skulle det lige planlægges i praksis? Der skulle skabes
opmærksomhed om bussen eksistens samt hvad den kunne bruges til. Var interessen stor nok set i forhold til
de udgifter, der gik til drift af bussen samt aflønning af chaufføren? Her er et indlæg fra Busgruppen i OOA’s
Internblad fra juni 1978, som meget godt beskriver problemstillingen:
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For at sikre, at bussen ikke skulle bruge tid og brændstof på at køre på kryds og tværs af landet, bad
Busgruppen om, at man i de enkelte regioner talte sammen om at få besøg af bussen:
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Dem i Busgruppen, som stod for at planlægge ture, delte landsdelene op mellem sig, og prøvede herefter at
fylde de enkelte uger op med besøg der. Dette foregik f.eks. ved at kontakte lokalgrupper i de pågældende
områder.
Det var dog fra tid til anden nødvendigt at slå i bordet for at sørge for at bussen blev brugt, når nu den stod
til rådighed. Den skulle heller ikke ligefrem opleves som konkurrent til lokalgruppens omsætning af
klistermærker.
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Det blev på et tidspunkt nødvendigt at centralisere busbestillingssystemet, da det i længden viste sig for
urealistisk at opretholde systemet med at der skulle ringes til enkeltpersoner afhængigt af, i hvilken landsdel
bussen skulle på besøg.
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Her er den nævnte ckeckliste, som skulle udfyldes og returneres senest en uge før Energibussens besøg.
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I 1982 lavede man så denne pjece med praktiske oplysninger, som bl.a. kunne sendes ud til lokalgrupper og
højskoler. Heri var indlagt ansøgningsblanketter om polititilladelse og forslag til en lokal pressemeddelelse.
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Her følger et par eksempler på opholdstilladelser til Energibussen.
Kommunalbestyrelsen i Farsø Kommune giver her tilladelse til, at Energibussen må holde på Torvet i byen:

Her godkendes Energibussens ophold foran rådhuset i Slangerup af Teknisk Udvalg i kommunen (nederst):
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Her er en række eksempler på Energibussens besøg i forskellige byer landet rundt:
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Af og til blev der lavet løbesedler i forbindelse med besøg af Energibussen, som der her er vist et par
eksempler på. Det første foregik en uges tid på Telefontorvet i Aarhus, mens det andet var på Mors den 13.14. november 1981.
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Her er så for- og bagsiden på en pjece, som kunne bruges i forbindelse med bussens besøg rundt omkring i
Danmark:
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Der blev også lavet plakater til brug for Energibussens besøg:
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Med mellemrum skrev Busgruppen en beretning, som kom i OOA’s Internblad. Her ses en beretning fra
1979, som meget godt beskriver, hvad bussen blev brugt til de forskellige steder, den kom hen:
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Energibussen i pressen
Besøgene blev af og til beskrevet i lokalpressen rundt omkring i landet. Dette er fra den 28. marts 1980, hvor
bussen er på tur til Sønderjylland:
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Og her følger flere eksempler fra andre steder i landet:

22

23

24

Festivaler
Energibussen var også afsted til adskillige festivaler - det var jo oplagt, nu hvor der alligevel var så mange
mennesker samlet.
Her er bussen for eksempel til Midtfyns Festival i 1981

Roskildefestival 1982

OOA’s Affaldsrock ved Moesgård Strand i 1981

Og OOA’s Rock mod atomkraft samme sted i 1982
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Demonstrationer
Og så var der de forskellige aktioner og demonstrationer. Her følger eksempler på nogle af dem. Det var
oplagt, at Energibussen deltog i sådan nogle begivenheder.
Atommarchen Gyllingnæs-Århus den 26.-27. august 1978

Demonstration i Århus 1979
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Underskriftindsamling mod Barsebäck 1979

”Danmark uden atomkraft”-kampagnen 1979-1980
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Barsebäck-march den 28. august 1982

Med mellemrum blev der arrangeret demonstrationer for lukning af Barsebäck-atomkraftværket i Sverige,
enten i Danmark eller i selve Sverige. Her er Energibussen taget med til Sverige. Det er Barsebäck-værket,
som ses i baggrunden.
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Turen sammen med skibet ”Fri”
I løbet af sommeren 1980 lagde skibet ”Fri” til ved 12 forskellige havne i Danmark. Skibet havde en lang
historie bag sig, og havde bl.a. været med på en aktion mod de franske atomprøvesprængninger ved atollen
Mururoa i Stillehavet. Turnéen rundt i de danske havne foregik i selskab med Energibussen, så de på den
måde kunne lave fælles arrangementer ved havnene.
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Der var pæn dækning af besøgene i lokalpressen de forskellige steder i Danmark, som der her vises et par
eksempler på:
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Vedligehold m.m.
Med mellemrum samledes Busgruppen for at holde bussen ved lige. Der skulle af og til udskiftes reservedele,
renoveres og laves ændringer i indretningen. Her gøres bussen i stand ved et kollektiv ved Skæring nord for
Aarhus.
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Hygges skulle der så også bagefter……..

På et tidspunkt blev det besluttet, at der skulle varmes op for chaufføren i de kolde dage om vinteren. Der
blev derfor installeret en varmekilde til ham, hvilket - som det ses på dette foto – krævede noget
puslearbejde i installationerne under gulvet.
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På et tidspunkt fandt man i Busgruppen på at male nogle tønder, så de kom til at ligne atomaffaldstønder,
som derefter blev transporteret med rundt på bussens ture.
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Det var jo med til at skabe lidt god stemning, når sådanne tønder rent fysisk kom tættere på folk.
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Hærværk
I starten af 1980 blev der ved hærværk knust en forrude på Energibussen. Desuden var der af anden årsag
sket en skade på en hjørnerude ved siden af forruden. Det var derfor nødvendigt at skaffe et par nye ruder,
hvilket ikke var helt enkelt. Den ene af de to aktivister fra Busgruppen, som sørgede for at anskaffe de nye
ruder, skrev dengang denne historie om det:
”TUREN TIL THY OG TILBAGE IGEN – ELLER HVORDAN DER BLEV SKAFFET TO NYE FORRUDER TIL
ENERGIBUSSEN
Følgende er en fantastisk men ikke mindst sandfærdig beretning om, hvordan der blev fremtryllet to nye
forruder til Energibussen. Lad os begynde ved begyndelsen:
Ser I, det hele startede, da bussen i dette års tiende uge var i vort lands hovedstad og i nattens mulm og
mørke ved hærværk fik knust højre forrude. Udover ruden forsvandt bussens indhold af T-shirts, muleposer,
klistermærker samt pengekassen. Da endvidere bussens chauffør kort tid forinden var kommet for skade at
slå en bette hul i højre hjørnerude (også fortil), så det skidt ud.
Gode råd og nye ruder var dyre. Det syntes umuligt at fremskaffe specielt en ny hjørnerude; skrothandlere,
Gellerupbussen og m.m.m. blev forsøgt. Såfremt der ikke inden for landets grænser kunne opspores de helt
rigtige ruder, ville vi blive nødt til at vente hele tre måneder på at få nogle sådanne fra Volvo i vort a-krafthærgede broderland. Ad uransalige omveje kom Busgruppen dog i besiddelse af følgende klare
informationer:
Et eller andet sted i Thy skulle der være nogle folk, som vistnok skulle have omgang med et par gamle
sporvejsbusser. En af disse folk skulle være en fyr ved navn Jens Peter, som var/er stamgæst på værtshuset
”Niels Juel” i Klitmøller. Med disse oplysninger i lommen drog Morten og Svend fra Busgruppen onsdag den
12.3. kl. 10.30 afsted med kurs mod Thy.
Efter en afstikker til ELSAM/ELKRAFT’s befæstede boreplads på Mors arriverede vi over middag til ”Niels
Juel” (med udsigt over Vesterhavet, en øl koster 8,75). Servitricen åbenbarede for os, at Jens Peter gik på
specialarbejderskolen i Thisted, fik fri kl. 16 og boede på Kjærbak 6. På sidstnævnte adresse fandt vi tre unge
mennesker, som tvivlede på, at Jens Peter ville komme lige hjem kl. 16, men de røbede adressen på en
anden fyr, som også havde med busserne at gøre: Kristian Bro, Bautavej i Sjørring.
Afsted til Sjørring, hvor vi ikke fandt Kristian hjemme, thi han befandt sig i Hou på den anden side af Thisted,
hvor han gik og ryddede op på et husmandssted. Og der fandt vi så endelig en lyslevende repræsentant for
busfolket i Thy. Fin fyr som fortalte, at det drejede sig om to busser; en brugsbus og en reservedelsbus.
Brugsbussen – ”linje 1” – var blevet brugt til ferieture og var i 1979 udlånt til Folkebevægelsen mod EF.
Med Kristian som passager drønede vi ind til specialarbejderskolen i Thisted, hev Jens Peter ud af klassen og
nåede frem til følgende fordelagtige betingelser: Vi kunne bare tage de to ruder fra reservedelsbussen og så
kunne vi altid snakke om det sidenhen.
Og det gjorde vi så. Tre bajere blev knappet op, og af disse var kun dråber tilbage, da vi rullede ind på
gårdspladsen på Tinghøjgård, hvor der til alles slet skjulte begejstring stod to sporvejsbusser, den ene ved
siden af den anden. Dette var næsten ikke til at bære, og det tog da også kun fem minutter at transportere
ruderne fra reservedelsbussen ind på bagsædet af den til lejligheden medbragte automobil.
Kollektivet på Tinghøjgård bød på kaffe, Kristian Bro bød på 4 grader varm aftensmad, og derudover bød
dagen ikke på flere sindsoprivende oplevelser. Alting har en ende, en bus den har to – og nu sidder der altså
to nye ruder i bussens forende. Når enden er god……..”
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Økonomi
Det er jo ikke billigt at holde en bus kørende året rundt inklusive perioder med lønudgifter til chaufføren. De
fleste penge kom fra Garantifonden, og ud fra de oplysninger, som findes i dag, så de samlede udgifter sådan
her ud i perioden, hvor Energibussen eksisterede:

1978
1979
1980
1981
1982
1983

44.917 kr.
73.138 kr.
91.305 kr.
87.903 kr.
85.726 kr.
2.962 kr.

Budgettet for 1982 var oprindeligt på godt 116.000 kr., men udgifterne blev mindre efter at der fra starten af
september ikke længere blev brugt penge på at aflønne en chauffør. Og i 1983 ville bussen kun blive brugt i
begrænset omfang som beskrevet herunder i et økonomiudspil fra 1982. De reelle udgifter i 1983 blev endda
noget mindre end antaget.
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Fordelingen af udgifter kunne se sådan her ud, som angivet i årsregnskaberne fra 1979 og 1980:
1979:

1980:

I 1980 blev bussen udsat for hærværk, hvilket udgjorde en stor del af reparationsudgifterne det år.

Indtægterne baserede sig udelukkende på varesalg, og som det fremgår af tallene fra 1979 og 1980 kunne
overskuddet langt fra dække udgifterne til driften af Energibussen.
1979:

1980:

41

Økonomisk krise
Der blev allerede i slutningen af 1978 rejst tvivl om Energibussens fremtid, da en kampagne med henblik på
at øge antallet af bidragsydere til OOA’s Garantifond stort set mislykkedes. Det betød, at OOA kunne blive
nødt til at skære kraftigt ned på sine udgifter så som driften af energikontorerne m.v. I et oplæg til
besparelser på fonden foreslås derfor bl.a. at tilskuddene til Energibussen bortfalder.
I den forbindelse skriver Henning Refsgård et indlæg på knap 2½ side i Internblad nr. 1 januar 1979. Her vises
lige nogle enkelte klip herfra:
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Heldigvis fortsatte Energibussen med at køre fire år mere – nu var den også lige startet. Det lykkedes nemlig
at forbedre OOA´s økonomi. Ud over de på det tidspunkt ca. 2.300 medlemmer af Garantifonden var der en
støttekreds på omkring 10.000 mennesker, som nu fik tilsendt et brev med bl.a. en garantifondsfolder. Så
allerede i løbet af juni måned var der næsten blevet 4.000 Garantifondsmedlemmer, og det reddede
økonomien.
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Slutningen
I 1983 lakkede det mod enden for Energibussens eksistens. Bussen blev ikke brugt i samme omfang som
tidligere, og chaufførstillingen blev derfor droppet fra starten af september året før. I OOA’s Internblad nr. 2
fra januar 1983 blev dette skrevet:
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I Internblad nr. 11 fra juni 1983 blev det så til dette:

Og fremme ved august 1983 var det så slut:
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Der blev i Internbladet indkaldt til en generalforsamling tirsdag den 13. september 1983, som formelt skulle
opløse Foreningen OOA’s Energibus og tage stilling til, hvordan den skulle afskaffes.
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Og her følger så referatet fra generalforsamlingen skrevet i et efterfølgende Internblad. Hermed havde
OOA’s Energibus afsluttet sin karriere.

Energibussen havde i løbet af de godt fem år, den eksisterede, kørt land og rige rundt og præsenteret
vedvarende energi som alternativ til atomkraft, besøgt højskoler, været til musikfestivaler og deltaget i
underskriftindsamlinger og demonstrationer – selv i Sverige. Så den må da alt i alt betragtes som en
succéshistorie.

