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Den grimme
ælling
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Her er historien om en mand,

der havde en plan. En plan
om at samle de jysk-fynske

kraftværker og få dem til at
Der var engang...
For 50 år siden kom lille ELSAM
verden. Det skete uden stor

til

stfiøj i en

lidet opsigtsvækkende træbarak, som de
kaldte "Skærgården'. Stedet

1å

samarbejde i stedet for at

konkurrere. Han endte med

at blive direktør for ELSAM

ganske

tæt pi"Yærket", som var en af de store

fra selskabets start i 1956

herregårde i den vestlige del afherredet.

og

Her tilbragte lille ELSAM sin første dd
under næsten kummerlige forhold og
blev endda af og til drillet af de seks store åmilier i herredet. Godt nok var de
selv gået med dl at indlemme den lille

til sin afgang som 67-årig

ved udgangen af 1 983.
Navnet er Jakobsen

-

E.L.

Jakobsen.

Under 2. Verdenskrig nedsirtte en
række større købstæder i Jvlland og
på Fyn et "borgmesterr-Ldvalg".

Udvalget skulle sikle, at den begrænsede mængde

elektricitet, der var

ti1

rådighed, blev fordelt så retfærdigt
som n-ruligt. Efter krigen fortsatte
samarbejdet, og

i 1953 blev politi-

kerne suppleret med teknikere fra de
store krafwærker.

En af dern var ingeniør Erik Leif
Jakobsen, som fra 1956 blev ELSAMs

første direktør, og som siden ikke har
heddet andet end E.L. lakobsen.
- Da Skær'bækværket skulle bygges,
blev jeg ansat som overingeniør; det
var

i 1948. Jeg havde pralet med, at
- både det elektris-

jeg kunne det hele

ke, som jeg r.ar uddar.rnet i, og det

nye i deres kreds, men derfor var der al-

maskirr- og damprekni'ke, som ieg

ligevel sund fornuft i at kende sin plads

havde lært som driftschef på Århus-

i hierakiet. Men tiden gik, og

h

for hr

',.ærket. Så de tænkte

jo sikkert: "ja-

men, så sparer vi da en ingeniør."
Jeg havde vist nok også lagt billet

voksede ELSAM sig større og stærkere og klogere. For selv om den stadig blev

Efterhanden fandt de ud af, at "alene er
man ganske vist stærk - men sammen er

ind på direktørsdllingen. Men Børge
Sandorfl der bler.ansat som direktør, var politisk meget dvgtig, og det
var der god brug for dengang. Til
gengæld anede han intet om damp-

man endnu stærkere". Derfor acceptere-

kraftr'ær'ker, så derfor r.ar jeg selvføl-

de de den gradvist, og som tiden gik,
blev de endda lidt stolte over at have
den indenfor i deres kreds. De var nem-

gelig r.elkommen.

lig blevet overbevist om, at lille ELSAM

store enheder. Dels var det billigere

ligefrem kunne gå hen og blive dem til
stor nytte i fremtiden. Med tiden kom

pr. M\tr, dels var der prestige i det, så

drillet indimellem,

så beklagede den sig

ikke, men fortsatte ufortrødent med at
forbedre forholdene for familierne.

denne udvikling også det øverste råd

Opfillelsen af Skærbækværket er et
eksempel på tidens trang

i

velser i Skaergårdens træbygn nger. I dag
hænger skiltet i Elsams receptron Skærbæk.

lier i landet, var det ELSAM, der blev
valgt som overhoved for den nye storfamilie i herredet i vest. Fra at have været
en lille, grim ælling, var ELSAM blevet
en stor, flot svane.
Se, det var et

rigtigt eventyr

...og det er ganske vist.
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Elsams tilværelse begyndte iydmyge omgi-

Iandet for øre, ogda rådet senere besluttede, at der kun skulle være to storfami-

til

til

...

Det skete i t 956 >>

I3. f 1 An!ægningen af den transsibiriske jernbane afsluttes. Een
6.5OO km langejernbane går fra
Moskva til Beijing. ))

Elsam 5O år

W

ELSAMs adminlstrerende direktør I

1981,

E.L. Jakobsen

alle ville gerne udvide. Mer.r uden en vis

havde udbygget sin kapacitet, så det

koordinering kunne konsekvensen hurtigt blir.e, at de enkelte an1æg blev for
store i lorhold til behovet. Og hvis et af

havde f.eks. 20

dis.se

store an1æg

skabe problemer

åldt ud, kunne

det

for forsl.nir.rgssikker-

heden. Men så fik E.L. Jakobsen en
iddr

- Oprindeligt skulle der skrives et fo-

til

;,",ii

MW

mere, end det skul-

Seks selskaber dannede ELSAM l/S:

le bruge, så skulle de andre have gavn af

Sønderjyl

det. På den måde kunne der spares
enorme beløb.
- Men min grundtanke om, at man

Midtkraft (Århus)

la

nds Højspændi ngsværk

Vestkraft (Esbjerg)
Skaerbækværket
Fynsværket (Odense)

ikke nødvendigvis skulle bygge, blot fordi man ikke længere kunne forsyne sig

Aalborg Kommunes Elværk

(l 1967 kom Vendsysselværket med)

selv, den var svær at sælge. For de mente

jo hver især, at de havde ret dl at udvide
i takt med stigningen i elforbruget. Så
mit oplæg førte uundgåeligt dl diskussioner. Og der var jo ingen regler om fler-

behovet for at samarbejde i stedet for at

jeg lavede heit om på det og skrev i ste-

tal, alle skulle være enige

r.ære

det noget om, hr-or r-neger man kunne
spare ved at deles om r'ærkernes reserver afkapacitet.

stearbejde. Men jeg havde det held, at
jeg blev sekretær for arbejdet. Så der var

redrag

Eh.ærks-foreningen om, hvad

de enkelte r,ærker skulle have af reserr.edele. Sar.rdorff skulle holde det, og

jeg blev sat

til

at skrir.e et oplæg. Men

Grundtanken var, ar hvis et selskab

123.11

det var et he-

konkurrenter. Der:for blev man

enige om, at der skr-rlle skrives et udkast

til

en overenskomst om er egenrligr sam-

jo mulighed for at komme med oplæg
og idder.

Danrnarks første motorvej,

Hørsholmvejen, åbner. På grund af snestorm
to dage tidligere kører rutebilerne med de
3O0 indbudte gæster fast isneen. ))

Elsam 50 år

-

Efterhånden begvndte man dog at indse

FORTSÆTTES NÆSTE S DE

t1 6.3] storkonflikt

med

))

Arbejderne kræver arbejs-

chaufførstrejke mod oliesel-

tiden nedsat fra 48 til 44 timer,

skaberne, typografstrejke
og transportstrejke. ))

betaling for skæve hetligdage
§amt sygelønsordning. ))
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Skærbækværket under opførelse

1

950

Sønder-jyllands Højspændingsværk
(SH) ringede rundt til de enkelte værker
Skaerbæki'l9Sl.Nederstvarkun4afdel4nuvaerendebygningeriEsamshovedkvarteropført

for at koordinere produktion, eftersyn
og reparationer. Med dannelsen af
ELSAM blev det imidlertid hurtigt
nødvendigt med lernmålinger og et
egentli$ tavld,anlæg, så man kunne føl-

det var sikkert godt nok at

FORTSAT FRA FORRIGE SIDE

å

nogle tek-

nikere med.
arbejde. Samarbejdsmodellen blev hen-

tet i Holland, hvor en række regionale
havde startet et samarbejde, Som sekre-

tilbagevirkende kraft fra

tær for udvalget havde E.L. Jakobsen fra
Skærbækværket mere end en finger med

ELSAM fik kontor i Skærgården, en

- Jeg tog ned

til Holland for

at

å me-

fik også åt i deres samarbejdsaftale og fik den oversat. Den tilre at vide og

l.

træbygning, der i dag fungerer som
kombineret forsamlingshus og motel

for Elsams medarbejdere. Fra de små
kontorer blev produktionen af el til heIe Jylland og Fyn fordelt med hjælp fra
datidens regnemaskine: regnestokken.

jo fungere som lastforde-

- Jeg skulle

ler fra starten,

i bestyrelsen. Selv direktørerne fik plads
i besryrelsen, og det viste jo bare, at de

kontorassistent og en ingeniør.
Inden da havde man lavet lastforde-

så

jeg flyttede ind

i

Skærgården med det sarnme og fik en

ikke regnede det der "ELSAM" for no- det var bare noget med lastfor-

ling fra dag til dag og via telefonen.

get

Samarbejdet mellem værkerne bestod

deling og en masse tekniske begreber, så

nemlig af, at frøket Clausen på

9.4]

Den amerikanske

af Monaco.

1O

))
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Brunkul aflæsses med traktor omkring 1960.

april1956.

terudvalget, som gik med til det, hvis
også værkernes næstformænd kom med

t1

eller

-

passede aftale blev så forelagt borgmes-

skuespillerinde Grace Kelly
bliver gift med prins Rainier

-

Samarbejdet begyndte i praksis i
marts 1956 med E.L. Jakobsens ansættelse som lastfordeler, og året efter blev
yedtægterne endeligt godkendt med

bejde.

i behovet time for time

kvarter for kvarter.

og økonomisk selvstændige krafrværker

i planlægningen af det fremtidige samar-

ge med

t24.5I Europæisk Melodi Grand
Prix arraageres f,cr første gang af 7
Iande i Schweiz. År*t after kommer
Danmark også med"

))

t26.9I

Loven om

folkepension vedtages
og afløser den såkatdte aldersrente. >>

Elsam 5O år

- Så i de første år ansarre r.i op mod
60-70 medarbejdere, for vi skulle både
have etableret en f-ælles telekommunikationsforbindelse meilem værkerne,

ikke optaget af noget som helst, så vidt
vi vidste, og dden har jo vist, at det er alletiders navn, som også kan udtales på
alle mulige sprog.

I 1961 danner Himmerlands Elforsyning (HEF) og Aalborg Kommunes
Elværk (AKE) et nyt interessent-

planlægge eftersyn og repalationer, last-

- Da du kom til som sekretær for borgmesterudvalget, var du da helt overbevist
om, at fremtiden lå i et samarbejde?

Nordkraft.

fordeling, udvidelser og afregr.ringssvstemer samt relæbeskytte det fælles net og
gå fra 60 kV- og op til 150 kV- transmissionsforbindelser.

Det betød også, ar E.L. Jakobsens titel som lastfordeler hurtigt bler, ændret

til direktør.

bitioner om også selv at blive en stor her-

-

og det har det selvfølgelig også
været, det skal jeg da ikke lægge skjul på.
re

til

- Vi havde en lang række diskussioner. Det var jo et jvsk-fvnsk elsar.r.rarbej-

- Men sela om du siger, det uar et l)estearbejde, så må

dr enhehe sekhøber alligeuel

de, og min idd var, at det skuile hedde

haue hunnet

se

ELSA, fordi NESA dengang var er
kendt navn. Men så sagde mir.r kone:

-

fornujlen i

Ja, og mange af

et sømarbejde?

dem var også frem-

godt kunne se meningen med samarbe.fdet

-

Elforsyning (NEFO) den syvende
interessent i ELSAM.

I 1 995 fusionerer Nordkraft og
NEFO under navnet l/S Nordjyllandsværket.

med at gøre, husker E.L. Jacobsen og
fortsætter:

adskuende. Der var både direktører, som

"Det er da tosset, du ikke kalder det
ELSAM", og det blev det så til. Det var

I 1967 bliver Nordjyllands

- Ja, fuldstændig, det var en selvfølge.
Jeg vidste godt, hvad ELSAM ville blive
til, og det fik jeg jo også hurtigt ret i. Så
kan man bagefter spØrge, om det var am-

- Huordan nåede man egentligfrern
N/IUNEI ELSLM?

skab, og Aalborgværket bliver til

og der var folk, som var imod, for
det var jo også et spørgsmål

om magt og ar-rseelse. Men
folk som f.eks. Jens Møller
fra Vestkraft, H. Weldingh

- SH var jo en hård nød at knække,
bl.a. fordi Jes Christiansen var en stærk
personlighed. Han syntes, noget af der
var rigtigt, og lastfordeling gik han meget ind for, men meget af det andet kunne han ikke lide. F.eks. mente SH, at de
havde en historisk ret

til

at arbejde sam-

fra Midtkraft og Børge

men med Tyskland via deres 60 kV-for-

Sandorff fra Skærbækvær-

bindelse

ket var absolut indstillet på

N.K. Kristensen, der indimellem kunne
være lidt svær at blive klog på, mente, at

fællesskabet.

til

Flensborg; og Fynsværkets

det var fynboernes ret at samarbejde ale-

- Men det uar de måske også
nodr ril, for de lå jo lidr i
k/emme me/lem de andre

ne med sjællænderne via et Storebæltskabel.
A]Ierede fra starten var der derfor en

se/skaber.

række komplicerede spørgsmål, der skul-

- Ja, det kan man jo sige,
men også Svend Albrecht-

le afklares. F.ela. hvordan man skulle af-

sen fra

Nordkraft val både
positiv og fremadskuende.

te selskaber f.eks. have fuld dækning,

Ti1 gengæid var hans efter-

hvis de havde dummet sig mere end naboen, da de købte brændsel? Hvem skul-

følger ikke så nem at have

le dække de tab, der var i ledningsnettet?

regne kilowatt-timerne. Skulle de enkel-

Og hvordan skulle man afregne, hvis
Iastfordelingen sagde, at det ene selskab
Medarbejdere på Skærbæk

værket har taget opstilling
I

14.1

1

I

Russiske tanks og

tropper angriber Budapest og
knuser den ungarske opstand.
25.OOO bliver dræbt.

Elsam 50 år

))

[6"11]

i

o'dersaro-er: vonol ammer

Denamerikan-

ske præsident Eisenhower genvaelges til en

ny fireårs periode.

))

11 1 .11

I

FORTSÆTTES NÆSTE SIDE

simon spies

sætter sin første annonce
i avisen om ferierejser
med bus

til Mallorca.

))

t22.11]

oe olympiske

Lege åbner i Melbourne,

Australien med deltagelse

af 67 lande.
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De blev født i 1956 >>

, t;

Bjørn Borg, svensk tennisstjerne ))
Michael Falch, musiker og sanger >>
David Copperfield, amarikansk tryllekunstner

FORTSAT FRA FORR]GE S DE

Så
E.L. Jakobsen var

direktør for ELSAM

skulle ler.ere til eller modrage fra det an-

l/S fra starten i 1 956 til sin afgang
som 67-årig ved udgangen af 'l 983,

det?

Han har aldrig brugt computer på sit

I den lange kø afvanskelige

arbejde, men har siden anskaffet og

spørgs-

mål i de første år stod også spørgsmålene orlr! hvordan man skulle udbygge ka-

paciteten

-

og hvorvidt man skulle byg-

ge forbindelser

til udlandet. Derfor

ste L,.L. Jakobsen

lært sig at bruge en. På trods af
dårligt syn bruges den til tekster, tv,
musik og fotos.

rej-

vi herrvendre os til Vattenåll og blev

da også hilst velkommen, for så var der

jo et alternatiri
E.L. Jakobsen er ikke i tvir.1 om, at
netop forbindelsen til Tyskland fra
1 96 i og Konti-Skan-forbindelsen mellem Goteborg og Frederikshavn fra
1965 har været af meget stor betydning

for Elsam.
- Uden vores nuværende centrale placering mecl fbr:bir.rdelser til både Nord-

i 1959 til Oslo sam-

men med ELSAMs formand i de første
23 år, den både visionære og politisk

forhold ti1 systemet, og hvis en enhed

europa og r.andkraftsysremerne

åldt ud, kunne

slagkraftige Vej le-borgmester tff/illv

en ville r.i have været en elmæssig

Derfor gik man ud fra, at 40-50 pct. re-

Sørensen.

-

Vi

så meget reservekraft var

den sammen med generaldirektøren for
det statsliee selskab, da der kom et

forbi. Og da han fik

Stortinget var nemlig slet ikke indstillet
på at sælee deres dyre elektricitet til
Danmark - så det var en total flasko.
så

det nødven-

fik vi en henvendelse fra di-

jo ar udbygge,

og

- Ja, det var jo netop problemet, for
hver gang et afkraftværkerne ikke længere kunne dække sin egen effekt, så
mente de, ar de var berettiget til en ud-

vi blev hurtigt enige on, ar der var
god rnening i at forbinde Dar.rmark og
Tvskland. Det krævede imidlertid en

Ie uden

lige spørgsmål var bare, hvem der skulle

så

dr.s. r,i kur.rne skære andre 20

kunne

-

pct. af vo-

res reserve væk.

Et af de store spørgsmål i ELSAM
var, hvor stor en reservekraft, man skulle regne med. I 50'eme var en de1 pro-

duktionsanlæg stadig foræ[dede og slidre.

Tilmed iar anlæggene meger srore

I24.121 oanskerne optever en landsdækkende hvid jul.
Det er kun sket tre gange siden: 1 969,1 981,1 995.>>
12
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til

øt ske på elom-

- Ja, enhver

kunne jo se på forbrugs-

E.L. Jakobsen har a dr g

brugt computer på sit

arbejde, men har siden anskaffet og lært srg at
bruge en.

På

trods af dår igt syn bruges den ti

tekster, tv, mustk og fotos.

bruget med 10 pct. om året, og det betød en fordobling på sw år. Så der skul-

andre kunne se nogle enorme fordele.

i, at vi

- Hdude du dengang nogen idd 0ru,
Ituad der uille kornme

videlse. På det tidspunkt voksede elfor-

transformator, og sådan en r.ar .jo ikke
billig. svnre: især Jes Chri'rirn:en. rne n
før'st og fremmest

fremtiden, siger E.L. Jakobsen.

uille.

Så

1å

Derfor er vores udlandsforbindelser ognoget afdet, jeg helst vil huskes for i

det uar ael også det, krafiuarkerne hekt

interesseret i at gå uden om Hamburg.

De

blind-

tarm i en isoleret afkrog afEuropa.

rådet i f'emtiden?
- Men alternatiuet uar

rektør Keltsch fra Nordwestdeutsche
Kraftrverke (N\{.K) iTvskland, som var

nøjes med at have 20 pct. reservekraft

i Nord-

så

digt med meger srore invesreringer.
Men hr.is man kunne købe strøm fra
Tyskland, vilie man kunne spare meget
og iå [uld dækning ved havarier.

at vide, hvem vi var, fik vi et møgfald.

- Men

det vælte hele læsset.

servekraft var nØdvendigt. For at sikre

sad på en restaurant på hovedga-

Storringsr.r.redlem

>>

wivl

bygges noger

-

det vanske-

bygge?

- Konti-Skan-forbindelsen mellem
ogJylland r.ia Læsø blev aktuel,
fordi direktør Keltsch fra N\ØK fortalte
mig, at der foregik samraler mellem
Vattenfall, Hamburg og de sjællandske
Sverige

krafrværker

-

som altså ikke havde

været så loyale, at de havde inviteret

Jylland og Fvn med til forhandlingerne.

124.121
ELSAMs direktør,
E.L. Jakobsen,

fylder 4O år.

Elsam 50 år

Mel Gibson, amerikansk skuespiller
Tom Hanks, amerikansk skuespiller

Lena Olin, svensk skuespiller

))

))
))

lngemar Stenmark, svensk alpin skiløber ))
Mathilde Bondo, musiker (violin) og sanger
Lars von Trier, dansk filminstruktør

nord for Århus. Han har se v malet de to portraetter på væggen

stigningen, at der var brug for samarbejde. Jeg var ikke i nivl om, at det var
en kommende stor stilling, jeg gik ind
ti1.

Men det før'te så også til, at nogle

ti

venstre

om atomkraft, og det førte hurtigt til,
at kraftr.ærkerne og industrien d:rnnede
Danatom. Formålet r.ar, at man i hvert
fald ikke ville har.e staten til at bestem-

ikke syntes så godt om det, jeg lavede igen det med magt.
E.L. Jakobsen har

- Huilke tanker §orde du tlig underuejs
om den uidere uduik/ing i de nasten 28
år, du uar direktor, fi'a marrs 1956 til
deceruber l9B3?

tror nok, der skete mere, end jeg
kunne forvente, blandt andet var vækst- Jeg

altid rejst meget

og har bl.a. været Jorden rundt to
gange. Sin BO- og 85-års fødselsdag tilbragte han sammen med sin
nuværende kone om bord på et af
Elsams kæmpe kulskibe på den må-

nedlange tur til Sydafrika med ef-

en i elfor-bruget kolossal.

terfølgende rundrejse i landet. De

Brændselsindkøb i fællesskab var nær-

seneste år er parret

mest et uo\.erstigeligr problem, men så

kom der jo et par oliekriser, og det
hjalp på forståelsen af, at det var nødvendigt. Desuden begvndte man at tale

Elsam 50 år

))

ofte rejst til det

samme hotel på Kreta og har to
gange inviteret den samlede familie
på 4O personer derned i en uge.

me. Men det med atomkraft endte jo
som bekendt i ingenting.
- Jeg er også

tilbøjelig til at mene, at

direktørudvalget, som var en vigtig brik
i det hele, har yæret en besværlig klods
om benet. På den anden side må man
erkende, at det er en styreform, der inspirerer

jo ikke

til

mange gode idder. For det er

ledelse fra toppen, men derimod

ledelse ved overtalelse. Jeg

at denne frihed og

tror åktisk,

tillid til den enkelte

medarbe.iders evner har været meget ka-

rakteristisk for Elsams ledelsesform - og
jeg håber, at den også vil blive en del af
det nye selskab.
Enkelte afsnit i artiblen erjia bogen
"Elektricitetens Århundrede" og skreuet

afJy tte Th o rnd.a l, E lmus eet.
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