
Klodemosaikken – 
”Globale aftaler eller flere kloder!”

Klimatopmødet i København i december 2009 var 
en verdensbegivenhed! Alverdens ledere skulle sætte 
sig om samme bord og blive enige om en global, 
ambitiøs, retfærdig og bindende klimaaftale. I-lan-

dene skulle levere store CO2-redukti-
oner, og U-landene skulle have øko-
nomisk og teknologisk hjælp mod til 
gengæld at tage deres del af ansvaret 
for at få bremset klimaforandringerne. 
Desværre lykkedes det ikke. Det blev 

kun til et uforpligtigende papir, som landene efter-
følgende kunne tilslutte sig, hvis de ellers ville. Men 
hvem ved, måske var Københavnermødet alligevel 
et nødvendigt skridt på vejen til noget større…..

Under alle omstændigheder ville vi i Kulturøko-
logisk Forening gerne bakke op om Topmødet og 
gøre vores til, at der blev indgået en ambitiøs aftale. 
Vi ville gerne sende et spektakulært budskab til alle, 
inkl. de 
Topmøde-
deltagere, 
der kom 
med tog 
gennem 
vores by. 
Derfor ville 
vi lave en 
25 meter 
lang og 6 
meter høj mosaik. Motivet skulle være den eksiste-
rende klode og de 3 ekstra, vi skal bruge, hvis ikke 
vi får en ordentlig Klimaaftale. Vi ville sætte den 

op på støjmuren ved jernbanen og sende et budskab 
om, at nu er det alvor! Vi skal passe på den klode, 

vi har! Vi har ikke 
noget alternativ til 
den! Så se nu at få 
lavet den ambitiøse 
globale klimaaftale! 
Vi fandt, at det ville 
være et passende 
og flot budskab at 
sende fra Alberts-

lund, der både har ambitiøse energispareplaner, 
klimaplaner og er udnævnt til Klimaby.

4 uger før Klimatopmødet faldt den sidste tilladel-
se på plads, og med økonomisk opbakning fra byens 
boligorganisationer kunne vi købe de 700 kg fliser, 
de næsten 300 kg klæber, skæremaskinen, værktøjet, 
sikkerhedsudstyret og hvad det ellers alt sammen 
krævede. Rodahl Stilladser A/S kom med stillads, og 
vognmand Henning Pedersen ApS hejste det frem og 
tilbage over muren.

Vi fik ryddet foran muren og derefter gik det slag i 
slag i de efterfølgende uger i stort set alle døgnenes 
lyse timer. Vi skulle tegne op, blande klæber, slå 
fliser i stykker, sætte op, male det sorte himmelrum 
og pudse fliser og pudse fliser og pudse fliser...... 
Heldigvis lykkedes det at blive færdige, så vi kunne 
holde fernisering den 4. december - 3 dage før Top-
mødet begyndte. Ved ferniseringen satte byens nye 
borgmester, Steen Christiansen og Kulturøkologisk 
Forenings formand, Erland Andersen i fællesskab 
den sidste stjerne op. Det var symbolet på, at nu 
sender kommunen og græsrødderne i fællesskab 
budskabet om ”Globale aftaler eller flere kloder!” 
ud i verden.

Ser man godt efter på den store klode, vil man 
opdage, at Danmark er rød. Det er den røde advar-
selslampe vi har tændt her i Topmøde-Danmark. 
Imidlertid var vi godt klar over, at uanset hvor godt 
det gik på Topmødet, så 
ville den aftale, der blev 
indgået, ikke være god 
nok. Derfor tændte vi 
en rød advarselslampe 
mere. Ude til venstre i 
horisonten ses et rødt 
skær i atmosfæren over 
Atlanterhavet. Det er skæret fra Mexico, hvor næste 
Klimatopmøde holdes i 2010.

Vi valgte at kalde mosaikken for ”Klodemosaik-
ken” og ikke ”Klimamosaikken” – som nok ville 
have været det nærliggende pga. Topmødet og fordi 
klimaudfordringen bare skal løses! Men desværre er 
klimaet ikke 
den eneste 
udfordring, 
vi står over-
for. Der er 
også en lang 
række andre 
problemstil-
linger, der 
globalt er brug for, at vi tager hånd om – forurening, 
kemikalier, fødevare, vand og havmiljø mv. Hvis 
vi ikke får styr på dem, så får vi også brug for flere 
kloder. Derfor mente vi, at ”Klodemosaikken” - der i 
sig rummer klimaet - passede bedre. Så alt mens ver-
den går videre her efter Klimatopmødet, så sender 
”Klodemosaikken” en daglig påmindelse, til alle der 
kører forbi om, at vi har brug for: 
”Globale aftaler eller flere kloder!”



Klodemosaikken

Bliv medlem af Kulturøkologisk Forening!

Vi vil en bæredygtig by. Vores motto er ”Hold-
ning og Handling” – og det forpligtiger. Derfor 
er vi aktive mod mere motorvej i Vestskoven. 
Vi arrangerer guidede cykelture. Vi laver 
mosaikker med mening i byrummet. Vi rejser 
penge til mikrolån til afrikanske kvinder, og vi 
bekæmper bjørneklo uden gift. Bliv medlem for 
kr. 75 / person – kr. 100 / husstand. Vores bank-
konto er 8401- 1110222
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