
Hvorfor er Energikrisen 1973 et
vigtigt tema?

Signalement

I 1973 brød der krig ud mellem Israel og Syrien/Egypten.
For første gang brugte Syrien, Egypten og andre arabiske
lande olien som trussel over for Israel. De arabiske lande
truede med at stoppe for olie til lande, der samarbejdede
med og støttede Israel. Samtidig satte de prisen på olie vold-
somt op. Det var et effektivt virkemiddel, for de arabiske
lande havde stort set monopol på olie. Det gik hårdt ud
over eksempelvis Danmark, hvor olie stod for ca. 90 % af
energiforbruget. Derfor blev privat bilkørsel om søndagen
forbudt for en stund, og Danmark måtte sadle om energi-
mæssigt og blandt andet satse på naturgas og olie fra Nord-
søen samt vindenergi.

Begrundelse

Energikrisen 1973 er historien om Danmarks forhold til og
afhængighed af omverdenen – i dette tilfælde de oliepro-
ducerende lande. Krisen betød, at Danmark måtte handle
anderledes på energiområdet, og olie, naturgas og vinde-
nergi kom på den danske energidagsorden.

Der affødte en række – til tider voldsomme – diskus-
sioner om de forskellige energiformer. Centralt i debatten
stod i 1970’erne og 1980’erne atomkraft, som Folketingets
flertal endte med at skrinlægge planer om i 1985.

Perspektiver

• Danmarks forhold til og afhængighed af andre lande
• højkonjunktur og lavkonjunktur i Danmark, betydning

for økonomien
• Danmark og energi (naturgas og olie)
• atomkraft
• alternativ energi
• vindenergi
• klimaforandringer

Om undervisningen

Undervisningen kan passende tage udgangspunkt i klima-
forandringer og Klimatopmødet i København i 2009.

Hvilke resultater blev der opnået på topmødet? Der kan
efterfølgende ses på energiformer, især de fossile brænd-
stoffer. Herefter kan der kastes blikke tilbage og se på
 energikrisen i 1973. Hvad forårsagede den osv.? Hvilke
kon se kvenser fik den?

Aktiviteter

4 Reportage. Læs i bogen om de bilfrie søndage under
energikrisen. Eleverne skal forestille sig, at de er journa lister,
der skal skrive en reportage. De skal bruge mange sanser,
når de skriver artiklerne: Lugtesans, synssans, høresans
m.m.

4 Interviewe bedsteforældre eller andre ældre i familien
om energikrisen i 1973. Hvad kan de huske? Lad eleverne
fortælle om deres interviews i klassen. Diskutér derefter,
hvor pålidelige kilderne er.

4 Lav en afstemning om atomkraft i klassen. Lav en pro-
centvis opgørelse. Diskutér derefter, om det er fornuftigt at
indføre atomkraft. Brug evt. afsnittet og udtalelser i bogen

til at perspektivere debatten.

4 Undersøg (bøger, Internettet m.m.) om alternative
energiformer. Vurdér, om de er bud på fremtidens energi.
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www-vide mere om energi og aktuel
 klimadiskussion

www.1tonmindre.dk – gode ideer og råd til, hvordan man
kan nedbringe CO2-udledning

www.akraft.dk – hjemmeside af tilhænger af atomkraft

www.cop15.dk – om klimatopmødet i København i 2009

www.dmi.dk – Danmarks Meteorologiske Institut med alt
om vind, vejr og klima

Energikrisen 1973 
(7.-9. klasse)

Side  2 2

www.dn.dk – Danmarks Naturfredningsforening har
sider om klima og miljø:

www.emu.dk/tema/klima – her er der tema om klima

www.faktalink.dk – skolen eller det lokale bibliotek har
formentlig købt adgang til dette site, hvor der er masser af
artikler om miljø, klima, energipolitik m.fl.

www.galathea3.dk – skibet ‘Vædderen’ sejlede jorden
rundt i 2006-07 og undersøgte blandt meget andet miljø
og klima

www.global-klima.org – her er der info om klimaforan-
dringer

www.kemin.dk – Klimaministeriets hjemmeside

www.klimadebat.dk – site med debat om klima,
 klimaændringer og global opvarmning

www.klimakaravanen.dk – godt site med aktiviteter,
materialer og oplevelser 

www.klimaundervisning.dk – undervisningsbøger om
klima

www.managenergy.net/kidscorner/da/o11/o11.html
– EU har lavet en hjemmeside om klima og  klima -
ændringer for børn og unge

www.naturgasfakta.dk – hjemmeside, hvis du vil vide
mere om naturgas

www.oliekrise.dk – privat, men meget grundig og
 debatterende hjemmeside om mulig oliekrise

www.skoleduel.dk – masser af oplysninger, aktiviteter og
opgaver om energi


