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For 40 siden oplevede vi den 
første oliekrise. Vi skruede ned 
for varmen, slukkede lyset og � k 
bilfri søndage. Men krisen stak 
dybere, for vi � k også en elendig 
økonomi i årene fremover. Men 
oliekrisen var også en øjenåbner, 
der � k os til at blive pionerer 
indenfor udviklingen af alterna-
tive energiformer

Af Sonja Sabinsky

Efter en kæmpe forbrugsfest op 
gennem 1960’erne, hvor vi byggede 
parcelhuse og anska� ede os biler, 

som aldrig før, begyndte vækkeuret at hyle 
i en helt anden toneart. Danskerne 
vågnede op til en kold hverdag.

Vi var kun tre år inde i det nye årti - 
1970’erne - da det blev klart, at vi ikke 
kunne fortsætte med blindt at leve i vores 
eget lille smørhul, men at vi var dybt 
afhængige af, hvad der skete ude i den 
store verden.

Den 6. oktober 1973 - på den jødiske 
helligdag Yom Kippur - gennemførte 
egyptiske, syriske og irakiske styrker et 
overraskelsesangreb i Sinai og i Golan-
højderne. Efter få dage gik Israel til 
modangreb.

De olieproducerende landes organisa-
tion OPEC indførte straks restriktioner på 
produktionen af råolie, som i særlig grad 

skulle ramme »fjendtligt sindede lande« 
og da den daværende statsminister Anker 
Jørgensen (S) på et møde i Middelfart 
sagde, at »Israels naboer i virkeligheden 
ønsker Israel fl yttet ud i Middelhavet« blev 
Danmark truet med total olieembargo. Så 
galt gik det dog ikke, men vi fi k skruet 
ekstra ned for forsyningerne, og prisen fi k 
et gevaldigt nøk opad.

Danmark oplevede en oliekrise, som fi k 

vidtrækkende betydning på mange felter.
Ét var at vi skulle spare på energien. Vi 

vidtrækkende betydning på mange felter.
Ét var at vi skulle spare på energien. Vi 

vidtrækkende betydning på mange felter.

isolerede vores huse, vi tætnede vinduer, 
vi skruede ned for lyset og varmen og 
allierede os med striktrøjer og sivsko. ja, 
selv Dronning Margrethe og hendes 
familie fortrak til mindre gemakker, hvor 
temperaturen ikke måtte overstige 18 
grader.

Og aldrig har søndagene været så stille 

som mellem den 25. november 1973 og 
den 10. februar 1974, hvor man forbød al 
privat bilkørsel for at spare på energien. 
Man måtte cykle eller spadsere til bageren 
efter morgenbrød. 

Her var regenten også solidarisk. Hun 
lod Krone 1 stå i garagen og tog i stedet 
hestedrosken.

Men disse begrænsninger i vores 
hverdag var intet at regne mod, hvad 
oliekrisen bragte med sig på det samfunds-
økonomiske plan og i et længere perspek-
tiv:

Ramte bredt og hårdt
- Oliekrisen ramte hele den vestlige verden 
hårdt - og dermed også danskerne, som 
blev fattigere, fordi virksomheder og 
private skulle bruge fl ere penge på energi. 
Oliekrisen blev både et statsfi nansielt 
problem og et betalingsbalanceproblem, 
siger cheføkonomi i Dansk Industri (DI) 
Klaus Rasmussen.

Han kritiserer den daværende socialde-
mokratiske regering for ikke at tackle den 
nye situation fornuftigt:

- Samtidig med at vi blev fattigere, steg 
lønningerne på grund af dyrtidsregulerin-
gerne, og dermed blev vores konkurrence-
evne forringet. Arbejdsløsheden steg. 
Derudover havde man et meget gavmildt 
dagpengesystem, hvor man lod folk gå 
passivt rundt i årevis. De to ting bevirkede, 
at krisen blev ekstra langvarig og dyb i 
Danmark, lyder vurderingen fra Dansk 
Industri.

Oliekrisen førte også meget godt med sig. Den blev en øjenåbner, og bevirkede 
blandt andet, at miljøorganisationer og forskere knoklede for at fi nde bæredygtige 
energiformer som for eksempel vindmøller, der senere blev et dansk eksporteven-
tyr. 

DA DANMARK GIK I SORT
Motorvejene lå øde, så cyklisterne kunne roligt tage turen til færgen på cykel. POLFOTO
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Aldrig har søndagene været 
så stille som mellem den 

25. november 1973 og den 
10. februar 1974. Det var 

nemlig forbudt at køre bil, 
så det var frem med cykler 

og hestekøretøjer. 
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OLIEKRISERNE I 1970’ERNE

 ❚ Den 6. oktober udbrød der krig mellem 
Israel og landets arabiske naboer. Det 
medførte, at de olieproducerende landes 
organisation, OPEC, indførte restriktioner 
på produktion af råolie, som i særlig grad 
ramte »� endtligt sindede lande.« Danmark 
blev betragtet som � endtlig sindet og det 
skabte den første oliekrise i 1973.
 ❚ Oliekrisen ramte hele den vestlige 
verden hårdt på pengepungen. Det blev 
ikke bedre af, at der i 1979 opstod en ny 
oliekrise som følge af politiske uroligheder 
i Iran. Olieprisen blev næsten tredoblet. 
Det medførte yderligere betalingsbalance-
underskud og øget arbejdsløshed ikke kun 
i Danmark - men i hele den vestlige verden.

ENERGIPLANEN
 ❚ Oliekrisen i 1973 betød blandt andet, 
at politikerne satte sig ned og lavede 
den første energiplan for Danmark med 
henblik på, at vi blev selvforsynende med 
energi.
 ❚ I begyndelsen af 1970’erne fandt vi olie 
i Nordsøen og i 1993 kunne vi hale så 
mange tønder op, at vi siden har været 
selvforsynende med olie og altså ikke 
længere a� ængig af de arabiske oliesta-
ter. Samtidig anvender vi i stigende grad 
alternativ energi fra sol, vind og biomasse.

SÅDAN OPLEVEDE DANSKERNE 
OLIEKRISEN I 1973 I HVERDAGEN:
 ❚ Olieprisen steg drastisk.
 ❚ Vi skruede ned for varmen i hjemmene og 
på o� entlige institutioner.
 ❚ Vi isolerede og tætnede vinduer og døre.
 ❚ Der var restriktioner på petroleum, gas og 
dieselolie.
 ❚ Der blev indført bilfri søndage, og det blev 
forbudt at have lys i butiksvinduerne.
 ❚ Hastigheden blev sat ned til 80 km/t på 
landeveje go 60 km/t i byer - oktantallet 
for superbenzin blev sat ned til 99 og 98 
oktan.
 ❚ DSB og færger forhøjede billetpriserne.
 ❚ Den 10. juli 1974 stopper de arabiske 
olielande restriktionerne mod Danmark, 
men krisen har for længst sat sig spor, som 
peger langt ind i fremtiden.

Oliekrisen i 1973/74 fi k os til at skrue 
ned for temperaturen, isolere, tætne døre 
og vinduer. Der blev også brug for varme 
tæpper og ild i kaminen. FOTO: ERIK GLEIE/POLFOTO

Oliekrisen i 1973 ramte Danmark 
som et chok.

- Vi var fuldstændig uforberedte på, 
at det kunne ske, siger Jørgen Fink, der 
er forfatter til fl ere samfundsrelevante 
bøger og nu pensioneret lektor, dr. Phil 
på Institut for Kultur og Samfund, 
Aarhus Universitet:

- Efter Anden Verdenskrig havde 
hele den vestlige verden indrettet sig 
efter, at vi kunne få billig olie, så derfor 
ramte oliekrisen os på et meget følsomt 
sted.

Men Jørgen Fink mener, at det er for 
unuanceret at forklare den efterføl-
gende økonomiske krise og arbejdsløs-
hed alene som et resultat af de øgede 
omkostninger til energi og Socialde-
mokratiets håndtering af situationen:

- Der er mange økonomiske teorier, 
men jeg hælder mest til den, at der nok 
under alle omstændigheder - oliekrise 
eller ikke oliekrise - var kommet en 
omfattende tilbagegang i økonomien. 
Siden 1800-tallet har vi set, hvordan 
fortrinsvis gunstige og fortrinsvis 
ugunstige økonomiske konjunkturer 
afl øser hinanden med cirka 25 års 
mellemrum.

Jordskredsvalg og ny krise
Samtidig med oliekrisen i 1973 
reagerede vælgerne, da de skulle i 
stemmeboksen den 4. december 
samme år. Det førte til det, der er 
blevet betegnet som »jordskredsval-
get,” hvor Fremskridtspartiet blev den 
helt store vinder med 28 mandater, og 
Socialdemokratiet den store taber. 
Partiet måtte vinke farvel til 24 manda-
ter.

Det ender med, at Poul Hartling (V) 
danner en ren Venstreregering - den 
parlamentarisk svageste nogen sinde, 
og i hele 1974 graver den økonomiske 
krise sig dybere og dybere ind i det 
danske samfund. Regeringen fremlæg-
ger en plan, hvor man blandt andet vil 
forlænge overenskomsterne, lade tre 
dyrtidsportioner bortfalde for at få sat 
gang i hjulene, men to dage senere må 
Hartling give op, og der bliver udskre-
vet nyvalg.

Anker Jørgensen (S) vender tilbage 
til statsministerkontoret på Christians-
borg, og de følgende år forværres 
krisen og læsset vælter, da vi i 1979 får 
endnu en oliekrise som følge af 
politiske uroligheder i Iran. Konse-
kvensen bliver, at prisen på en tønde 
råolie fra oktober 1978 til juni 1979 
stiger gigantisk fra knap 13 dollars til 
36.

- Det medførte et endnu større 
betalingsunderskud og øget arbejds-

løshed ikke kun i Danmark - men i hele 
den vestlige verden, siger Jørgen Fink, 
der dog understreger, at vælgervan-
dringen ikke kun skyldes de gener, som 
oliekrisen medførte.

Men ét var sikkert og vist - vi havde 
taget hul på fattigfi rserne.

- Oliekrisen var en øjenåbner
Men oliekriserne førte også meget godt 
med sig. De var en øjenåbner, fortæller 
U� e Geertsen, civilingeniør og 
energi- og miljøkonsulent. Han er 
forfatter til fl ere bøger - seneste 
udgivelse er »Vindkrafteventyret og de 
globale kriser,” som er udkommet på 
forlaget Klim.

- Danmark havde næsten udeluk-
kende baseret sin energiforsyning på 
import af olie, kul og benzin, men da vi 
fi k oliekrisen i 1973 blev det klart i vide 
kredse, at forsyningssikkerhed er en 
nødvendighed for ethvert samfund i en 
verden, der er fyldt med konfl ikter, og 
som har begrænsede ressourcer.

Man fandt ud af, at den eneste 
farbare vej var at blive selvforsynende 
- herre i eget hus.

- Der kom en bevidsthed om, at vi 
var nødt til at spare og e� ektivisere, og 
det første man gik i gang med var 
isolering af boliger og andre bygnin-
ger. Samtidig begyndte man at opføre 
kraftvarmeværker rundt om i landet, 
for her kunne man bruge biomasse fra 
landbruget, som både producerer el og 
varme.

Men der var også mange, der 
argumenterede for, at den allerbedste 
løsning var at opføre atomkraftværker. 
Her gik bølgerne højt. Miljøorganisa-
tionerne kæmpede imod, der var 
demonstrationer, men det endte med, 
at et fl ertal i Folketinget i 1985 vedtog, 
at dansk energiplanlægning ikke måtte 
indbefatte A-kraft.

Græsrødderne havde sejret.

Erhvervseventyr
U� e Geertsen mener, at det var et stort 
held, at vi endte med at droppe A-kraft, 
for det satte skub i udviklingen af 
blandt andet sol- og vindenergi, som 
gjorde, at Danmark i mange år lå i front 
på området:

- Vi havde en række miljøorganisa-
tioner og forskere, som var pionerer. 
De knoklede løs, og vi kan takke dem 
for, at vi var de første i verden som fi k 
taget vind, sol og biomasse-energier i 
anvendelse. Samtidig havde vi nogle 
fremsynede politikere - blandt andre 
den daværende miljøminister Svend 
Auken (S) som bakkede op om de nye 

energiformer, som gav et renere miljø.
Det endte også med at blive et 

erhvervseventyr, som løftede Danmark 
økonomisk, for rundt om i landet skød 
virksomheder op, som blev leverandø-
rer eller underleverandører til sol- og 
vindenergi, som andre lande efter-
spurgte.

Et nyt og bedre spor
Noget andet var, at vi i begyndelsen af 
1970’erne fandt olie i Nordsøen, og i 
1993 blev vi selvforsynende, og 
dermed gjorde vi os uafhængige af for 
eksempel de arabiske oliestater, som 
gjorde livet surt for os dengang i 
1970’erne.

Men olien i Nordsøen er ikke et 
bundløst kar. U� e Geertsen vurderer, 
at den slipper op om 20-25 år, så derfor 
er det vigtigt, at vi ikke går i stå med 
udviklingen og udbygningen af andre 
energiformer.

Han synes, at vejen mod renere 
energi og renere luft har været lang og 
kringlet men her 40 år efter den første 
oliekrise, er han trods alt optimistisk:

-I nogle århundreder har vi været i 
en situation, hvor industri, økonomi og 
samfund udplyndrede naturen ganske 
hårdt, men både i befolkningen og hos 
politikerne er der vokset en forståelse 
af, at det ikke går i det lange løb - at vi 
bliver nødt til at samvirke med 
naturen, så vores børn og børnebørn 
kan leve et rimeligt liv her på jorden, så 
jeg synes bestemt, at vi har bevæget os 
ind på et nyt og bedre spor.

Oliekrisen fi k mange til at 
gå ind for at vi skulle op-
føre Atomkraftværker, men 
græsrødderne var imod, og 
de sejrede til sidst. 
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