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Atomkraft i modvind 

Af Casper Andersen, lektor, Idéhistorie, Aarhus Universitet 

 

I 1985 besluttede Folketinget at udelukke atomkraft fra den fremtidige 
energiplanlægning i Danmark. Forud for beslutningen var gået en langvarig politisk og 
folkelig debat om atomkraften med Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA) 
som en af de centrale stemmer. Et interessant online-museum fortæller i dag historien 
om OOA: https://www.atomkraftnejtak.dk. Casper Andersen fortæller her en kort 
historie om OOA og atomdebatten i Danmark, en debat som igen i dag er kommet på 
dagsordenen.  
  
“Missionen er lykkes – OOA tjekker ud”, lød overskriften i Information i 27. april 2000. 
OOA – Organisationen til Oplysning om Atomkraft – blev oprettet i 1974 og missionen, 
der var lykkedes, var at holde Danmark fri for atomkraft. OOA blev en succesful 
folkebevægelse, der forenede grupper på tværs af politiske skel. Den effektive 
græsrodsaktivisme var en vigtig del af forklaringen på, at Danmark, i modsætning til de 
fleste andre europæiske lande, ikke fik atomkraft.  
 
Atomkraftoptimismen havde ellers været udtalt også i Danmark i de forudgående årtier. 
I 1955 bevilligede regeringen en stor sum til opførelsen af et atomforsøgsanlæg på 
halvøen Risø i Roskilde fjord med henblik på at ”fremme af atomenergiens fredelige 
udnyttelse til samfundets tarv”, som det hed. Atomkraft blev opfattet som et rent og 
billigt alternativ til kul og olie, og der var også store forventninger til anvendelsen af 
atomteknologi i blandt andet medicinalindustrien og i fødevaresektoren. Fremtiden var 
nærmest som selvfølge atomar.  
 
På Risøanlægget forsøgte man sig med egen reaktorudvikling men op gennem 
1960’erne strandede projekterne på tekniske og politiske vanskeligheder. I 1973 ramte 
oliekrisen Danmark og gav et nyt rygstød til atomkraftens fortalere. De pointerede, at 
olieafhængigheden havde vist sig politisk og økonomisk omkostningsfuld, og at det 
derfor var tid til for alvor at satse på atomkraft, som fremtidens energikilde.  
I 1974 havde den internationale kritik af atomkraft imidlertid også vundet fodfæste. 
1950’ernes forestilling om, at atomkraftværkerne kunne producere strøm så billigt, at  
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Fra atomkraftmarchen Stevns-København den 25.-27. august 1978. Ukendt fotograf. 
OOA’s Fotoarkiv. 
 
 
det knapt kunne betale sig at tage penge for den, holdt ikke stik – blandt andet fordi 
atomkraft krævede store opstartsinvesteringer. Nok så vigtigt var der også rejst stigende 
tvivl om atomkraftens status som sikker og ren energikilde. Kritikken gik på risikoen for 
ulykker og terror på atomkraftværkerne, på problemer med deponering af langsomt 
henfaldende radioaktivt affald samt på forbindelserne mellem udvikling atomteknologi 
til fredelige formål og til militærbrug. Græsrodsbevægelserne – der også talte 
medlemmer, der ti år tidligere havde bekæmpet atomfaren i form af atomvåben – 
samlede disse kritiske strømninger dygtigt og gjorde især spørgsmålet om atomaffald til 
en folkesag, der også gav stemme til en kritik af det mange opfattede som et 
teknokratisk ekspertvælde.  
 
Både befolkningen og det regeringsbærende socialdemokrati var dybt splittet i 
atomspørgsmålet, og i 1976 valgte regeringen at udskyde beslutningen om 
atomkraftens fremtid på ubestemt tid. Efter en langvarig debat, der især centrede sig 
om affaldsproblematikken, besluttede folketinget i 1985 at udelukke atomkraft fra den 
fremtidige energiplanlægning. Sådan har det forholdt sig siden. I europæisk 
sammenhæng er den danske udvikling relativt atypisk. Af sammenlignelige lande har 
kun Norge og Østrig heller aldrig har haft atomkraftværker i drift.  
 



 

 

   Demonstration i København mod atomkraft den 18. april 1979. Ukendte fotografer. 
   OOA’s Fotoarkiv. 



 
Diskussionen om atomkraft er dog ikke afsluttet. I 2021 udgjorde atomkraft knap 10% af 
verdens elektricitetsproduktion, hvilket er nok til at gøre sektoren til en vigtig global 
aktør. Risikoen for ulykker og terror, brugen af atomteknologi i militært øjemed samt 
affaldsproblemerne spiller fortsat en stor rolle i diskussionen. Ulykken på Fukushima-
værket i Japan i 2011 fik eksempelvis Tyskland til at igangsætte en udfasning af landets 
atomkraftskapacitet.  
 
Spørgsmålet om forurening og miljø deler dog vandene på nye måder. Mange hævder i 
dag, at de menneskeskabte klimaforandringer som følge af brugen af fossile 
brændstoffer bevirker, at vi nu står med langsomt detonerende CO2-bombe, der udgør 
en større trussel end nutidens højsikrede atomanlæg. Læg dertil at afhængigheden af 
fossile brændstoffer gør at vestlige lande afhængige af autoritære olieproducerede 
stater – en problematik der eksempelvis er tydelig i forbindelse med den russiske 
invasion af Ukraine i 2022. 
 
 
 
 
 

 

Rock mod atomkraft-festivalen ved Aarhus i 1982. Ukendt fotograf. OOA’s Fotoarkiv. 

 
 



 
 
 
Mod disse synspunkter hævder andre, at atomkraftens fortalere overser, hvor meget 
der gennem årtier er blevet investeret i udviklingen af atomkraft uden at den for alvor 
har kunnet levere varen og at de undervurderer både risiciene ved atomkraft og 
potentialet i de andre ikke-fossile alternativer som vind og sol. De hævder at 
atomkraftvejen repræsenterer en tilbagevending til en forældet 1950’er tankegang, der 
står i vejen for en mere grundlæggende diskussion af ressourceforbrug, bæredygtighed, 
risiko og vækst i fremtidens samfund. OOA er for længst lukket, men den vigtige debat 
vil utvivlsomt fortsætte de kommende år. 
 
OOA historie – på nettet og i rigsarkivet 
Hjemmesiden https://www.atomkraftnejtak.dk er en god og overskuelig ressource til 
OOA’s historie og organisationens plads i a-kraftens historie i Danmark. Den indeholder 
en tidslinje med nedslag i væsentlige begivenheder illustreret med billeder og historiske 
videoklip. Centrale kilder er også gengivet på siden og kan i mange tilfælde downloades i 
PDF-format. Siden er derfor en god undervisningsressource. Har man en dybere 
forskningsinteresse findes OOA’s arkiv ved Rigsarkivet, hvor det er frit tilgængeligt for 
forskere. Det samme gælder for organisationen Ren Energi Oplysning (REO), der blev 
stiftet i 1976, som a-kraft tilhængernes modorganisation. REOs aktuelle hjemmeside 
findes på reo.dk.   
 

Fotos er gengivet med tak fra OOA’s fotoarkiv, der kan kontaktes på mailadressen: 
OOA-arkiver@atomkraftnejtak.dk. 
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