
Sådan sparer tv-journalist selv

I programmet ”Guld og Grønne Skove” har Peter Ingemann jaget 
energibesparelser hos danske familier, men også på sit arbejde og 
hjemme hos sig selv prøver han at begrænse forbruget

35-årige Peter Ingemann er en gennemsnitlig dansk el-, vand- og 
varmeforbruger. Han slukker lyset, når hans kone eller børn går fra 
et værelse badet i kilowatttimer. Han aflæser sine målere og regner 
på, om temperaturen falder fornuftigt fra indløb til udløb. Men 
fanatisk har han aldrig været. Hidtil.

Men nu har Peter Ingemann gennem otte uger besøgt 
danske familier i serien ”Guld og Grønne Skove” og hjulpet dem 
med at skære ned på deres forbrug. Udsendelserne har inspireret 
tusindvis af danskere til, hvad de selv kan gøre – og tv-journalisten 
har også fået ideer til sit eget arbejdsliv og familieliv. For eksempel 
har han opdaget, hvordan spot-lysene i hans hus grovæder strøm.

- Det har overrasket mig. Jeg har gået og talt, hvor 
mange spot vi har. 300 watt i køkkenet og 300 watt på 
badeværelset. Hold da op. Og hver kilowatttime koster 1,70 kr. Det 
skal vi have gjort noget ved, siger Peter Ingemann.

Han har fundet ud af, der findes sparespots. Hidtil har det 
været et problem at bruge dem sammen med lysdæmpere. Under 
planlægningen af udsendelserne er det ikke lykkedes at finde 
leverandører med en løsning. Men det kommer, ved tv-journalisten.

Fornuftigt hus
Trine og Peter Ingemann bor i Ry i Midtjylland sammen med 
Caroline på 7 år og Marie på 4. Huset er bygget i 1996, og de købte 
det for et par år siden. De har udvidet med 70 kvadratmeter.

- Fra starten har det været et godt hus med fornuftig 
isolering og rimelige vinduer. Men da vi skulle bygge om, gik vi op i 
at købe ruder med superlavenergiglas og tilbygningen skulle 
isoleres efter de allernyeste forskrifter. Vi får fjernvarme til en 
rimelig pris i Ry, og vi har gulvvarme.

Ved Peter Ingemann her og nu på stedet, hvor meget 
familien bruger på varme om året? Ikke på de sidste tal i 



afregningen, men han husker, det ligger mellem 8000 og 9000 kr. 
Beløbet er ok, mener han.

Spare-tørretumbler
Peter Ingemann er klar over, det ser værre ud med elektriciteten. 
Her bruger han også 8-9.000 kr., og det er i overkanten. Han 
prøver at undskylde sig med to mindreårige børn og al tøjvasken.

- Vi har købt en A-tørretumler. Den bruger under det 
halve. Til gengæld larmer den lidt mere. Men vi skulle nok være 
flittigere til at hænge tøjet ud til tørre en større del af året, 
erkender Peter Ingemann.

Bilelskeren
Familien kører i en VW Passat diesel. Den klarer 17 km på en liter, 
men den er også forholdsvis dyr i indkøb. Til gengæld holder den 
prisen bedre, forventer han. Peter Ingemann har vænnet sig til at 
regne i totaløkonomi, ligesom folk skal gøre, når de investerer i 
hvidevarer og andre ting, der bruger el.

Han er glad for biler og kunne sådan set godt tænke sig 
en vogn med mere kraft. V6-motor og 250 hestekræfter.

- Men jeg er for nærig. Og så dur det heller ikke at blæse 
al den CO2 ud.

Peter Ingemann praktiserer selv guld og grønne skove.

Peter Ingemann har kontor i DR’s hus i det nordlige Århus, og her 
kan han heller ikke lade være med at lede efter sparemuligheder. 
(Foto: Jens Thaysen)

DR har sendt otte udsendelser i serien, og det er endnu ikke 
afgjort, om der kommer en ny runde. (Foto: Jens Thaysen)

Der har været tusindvis af kroner at spare, når Peter Ingemann 
sammen med Trine Keinicke Sørensen efterser familiers 
energiforbrug. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen, DR)

Alle typer familier kan spare, viser tv-serien.  (Foto: Bjarne Bergius 
Hermansen, DR)
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Sidehistorie

Danskerne er fornuftige

Peter Ingemann har arbejdet i mange brancher, før han i 2001 
sluttede uddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole i Århus. 
Slagteriarbejder på Tulip i Brabrand, træindustriarbejder på en 
møbelfabrik, pakket toldfrie varer i lufthavnen i München osv. Men 
el har han først beskæftiget sig med i serien ”Guld og Grønne 
Skove”. Tidligere ledede han tv-programmet ”Hammerslag”, og til 
det program er der nu igen optagelser i gang.

”Guld og Grønne Skove”-ideen er importeret fra New 
Zealand. Men da de danske tilrettelæggere begyndte 
forberedelserne, fik de udfordringer med at finde energifrådsere i 
Danmark.

- Generelt sagt er danskerne rimeligt gode til den slags. Vi 
er klar over sparepærerne, og de findes i næsten ethvert hjem. 
Vore biler er fornuftige og hele vejen igennem. I New Zealand lever 
de meget lig amerikanerne, og her var der rigtig meget at komme 
efter for tv-programmet, fortæller Peter Ingemann.

- Danskerne er de pæne i energiklassen. Men stadig kan vi 
også forbedre os, og der kan gå sport i det.

Peter Ingemann vil gerne løbe foran og vise veje.

billedtekst
Tv-programmerne kan stadig ses på www.dr.dk/guld.

http://www.dr.dk/guld

