Vi undgik at blive el-rr'!æssigt
isoleret
Af Per Andersen
Størst betydning for det jysk/fyn-

ske el-system i de sidste 25 år
har været oprettelsen af forbindelserne til Vesttyskland, Norge

ville

vi i dag have været

el-

bindelsen mellem det store
vandkraftsystem i Norden og det

mæssigt isoleret - en mærkelig
blindtarm i en afkrog af Europa.
Heldigvis er vi nu centralt placeret mellem de to store el-områder, idet vi har de vigtige jævnstrømsforbindelser over Skagerrak til Norge og Kattegat til Sverige. Disse forbindelser til vore nabolande betragter jeg som noget
vigtigi, jeg gerne vil huskes for
fremtiden, siger direktør E.L. Jakobsen i en jubilæumssnak med

enorme el-område i Vesteuropa,

ELSAM-Posten.

og Sverige.

ELSAMs leder gennem hele peri-

oden, direktør E.L.Jakobsen er
overhovedet ikke i tvivl. Hvis vi
ikke var blevet mellemled i for-

10

i

Det var NWK (Nordwestdeutsche Kraftwerke), som i slutningen af halvtredserne foreslog, at
vi skulle arbejde sammen over
grænserne, og det var indirekte

-

NWK's skyld, at Konti-Skan-linjen

fra Sverige over Læsø til Jylland
blev en realitet. Vore venner hos
NWK fortalte os, at svenskerne
forhandlede med Hamborg om et
samarbejde over Sjælland. Vi
kontaktede straks svenskerne og
sagde, at den sag ville vi gerne
være med til at drøfte. Hesultatet
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EI"TiAM
gennem 25 a,

gerne delegeres videre til ELSAMs bestyrelse og igen videre
til direktionen.

Nogle taler om, at vi burde have
nærdemokratisk styring, hvilket
vel i den yderste konsekvens vil
sige, at to{re millioner jyder og
fynboer skulle samles og stemme, når vi f.eks. bestiller to kulskibe på Lindø værftet. For jeg
kalder det i hvert fald ikke nærdemokrati, hvis en kreds af borgere i f.eks. Kerteminde alene
skal afgøre, om der ved Risinge
eventuelt skal opføres et kra{tværk til fordel for hele JyllandFyn.

1946
l/S Vestkraft

i

Esbjerg dannes.

Værket råder over en effekt på
17 MW. I dag har værket en effekt på 490 MW.

1949
Borgmesterudvalget vedtager,
at spændingen på et fremtidigt
samarbejdsnet
150 kv

skal være

på

1950
l/S Midtkraft stiftes. Effekten er
på 45 MW. I dag er Midtkrafts
værker i Århus og Studstrup på
tilsammen 575 MW.

OS jeg mener heller ikke, at der
er tale om en højere og renere
form for demokrati, hvis der vælges et specielt repræsentantskab
for ELSAM. En sådan forsamling
vil i en lang række spørgsmål
umyndiggøre de syv kraftværkers nuværende repræsentantskaber, og den vil i praksis betyde en {usion.

E-P: * Hvad har det betydet at
have en ren politisk bestyrelse
over dig?

-

En meget stor pædagogisk udfordring. Jeg har altid
skullet lægge store tekniske og
økonomiske problemer frem på
en sådan måde, at politikerne
har haft mulighed for at træffe
ELJ:

beslutninger. Opgaven har været

sjov og ikke vanskelig. Jeg mener, at det grundlæggende i enhver sag altid kan forklares forståeligt. Og der er ingen grund
til, at politikerne også skal vide
og kunne forstå detaljerne. Politikerne skal kontrollere os teknike-

1951

Skærbækværket tages i brug.
Etfekt 65 MW - i dag har værket
492 MW.

re, men som udgangspunkt må
de kunne stole på, at det vi lægger frem, er i orden. Et sådant tillidsforhold mellem politikere og
teknikere er helt nødvendigt.

- Har politikerne ikke været
bange for, at teknikerne skulle

E-P:

rotte sig sammen?
ELJ: - Lige i starten var der nogen, der sagde sådan. Men frygFortsættes

tt

ten har været ubegrundet. Kraftværkernes direklører har vist en

absolut loyalitet over for deres
egne politikere. Jeg føler nok
snarere, at direktørerne nogle
gange har tilbøjelighed til at støtte eget selskabs interesser mere
end de fælles tekniske synspunk-

ter, og de sidder vel netop

i

direktørudvalget med begge opgaver.
Der har hele tiden været et vældig godt forhold mellem interessenterne. Her overfor har der
stået en indgroet skepsis overfor
ELSAM. Værkerne føler nok af og
fælles,

iil en vis angst for deres

forvoksede barn. Det er nok forståeligt. I dag går 70-B0o/o al
den samlede omsætning indenfor kraftværkssystemet via ELSAM på en eller anden måde.

Kernekraftdebatten

har

Sjort

mig lidt angst.
E-P: - Angst og skepsis for ELSAM. De udiryk er senere blevet
nævnt mange gange i debatten
om kernekraft, store kulhavne og
kraftværker?

ELJ:

-

Min største skuffelse har

nok været debatten om kernekraften. Det har været skuffende,
at en så stor del af befolkningen

kan komme i nagende tvivl på
grund af en usaglig, men godt
nok højtråbende argumentation.
Det har gjorl mig lidt angst for at
falde for en sådan argumentation

i sager, jeg ikke har særlig ind-

sigt

i.

E-P:- Hvad er der gået galt?
ELJ: - Da vi startede planerne
om kernekraft, syntes vi blot, der
var tale om et teknisk problem,
som vi tidligere havde løst så

mange af. Da modstanderne
dukkede op og organiserede sig,
undervurderede vi dem. Vi regnede ikke med, at de havde folkelig gennemslagskraft, fordi deres argumenter hviler på usandheder og fordrejninger. Men de
appelerede til angst, overtro og
uvidenhed - og så skete der en
masse voldsomt.
Modstanderne mod kernekraft li-

der af en generel teknologisk

tt
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