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Denne maskine bruges til at flytte 450 tons 
jord/malm som vil blive raffineret til ét lithi-
um bilbatteri. Det forbrænder 3.650 liter die-
sel brændstof på en 12-timers vagt. Lithium 
raffineres af malm ved hjælp af svovlsyre. En 
foreslået lithiummine ved Thacker Pass i US 
er estimeret at kræve op til 75 halvbelastnin-
ger af svovlsyre om dagen. Denne syre bliver 
ikke mirakuløst til drikkevand. Et batteri i 
en elbil, lad os sige en gennemsnitlig Tesla, 
er lavet af 12 kg lithium, 28 kg nikkel, 20 kg 
mangan, 14 kg kobolt, 90 kg kobber, og 180 
kg aluminium, stål, og plastik osv.... .. .. i 
gennemsnit 340-454 kg mineraler, der skulle 
udvindes og forarbejdes til et batteri, der 
blot lagrer elektrisk energi..... Elektrisk ener-
gi, der i øjeblikket produceres af olie, gas, 
kul eller vand (og en lille procentdel af vind 
og sol).... Det er sandheden, om løgnen, om 
såkaldt "grøn energi". Der er intet grønt ved 
grøn energi.

Så grøn er din sorte El-bil

1. En hektar hamp producerer lige 
så meget ilt som 25 hektar skov.
2. Jeg gentager, at 1 hektar hamp 
kan producere den samme mængde 
papir som 4 hektar træer.
3. Du kan lave papir af hamp 8 gan-
ge og træ 3 gange.
4. Hamp vokser på 4 måneder, træer 
vokser på 20-50 år.
5. Hampeblomst er en rigtig strå-
lingsfanger.
6. Hamp kan dyrkes overalt i ver-
den, og det kræver meget lidt vand. 
Da den desuden kan beskytte mod 
insekter, behøver den ikke pestici-
der.
7. Hvis tekstiler fremstillet af hamp 
bliver udbredt, kan pesticidindustri-
en forsvinde helt.
8. De første jeans blev lavet af 
hamp; selv ordet "CANVAS" er nav-
net på hampebaserede produkter.
9. Hamp er en ideel plante til frem-
stilling af reb, snore, tasker, sko og 
hatte.

Lad os få hampen tilbage

https://twitter.com/kvartovertolv/status/1555900624356757505

