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Elektricitetsværker på landet
Af K.G. Astrup

Mange mindre bysamfund i Koldings omegn 
havde oprindelig deres egne elektricitetsværker 
baseret på jævnstrøm. Efterhånden blev det hen
sigtsmæssigt af skifte fra jævnstrøm til veksel
strøm ved tilslutning til et højspændingsforsy
ningsselskab, her på egnen Kolding Oplands 
Højspændingsforsyning, og i denne forbindelse 
ophørte egenproduktion af elektricitet, og byg
ningerne blev brugt til andet formål.

Værkernes arkivalier er i mange tilfælde ikke 
bevaret, så det har været vanskeligt at skaffe 
oplysninger, men noget har kunnet findes i de 
gamle aviser, og der lever stadig mennesker, som 
har erindringer om værkerne.

Elektricitetsværket i Binderup
Binderup Elektricitetsværk lå på adressen Bin
derup Søndergade 20, bestyrerboligen på Bin
derup Søndergade 22.

Elektricitetsværket gik tilbage til 1908, da et 
udvalg med proprietær Chr. Lind som formand 
besluttede at etablere et sådant for Binderup by. 
I værket installeredes en større sugegasmaskine, 
der kunne drive den elektriske dynamo, et stort 
akkumulatorbatteri og en strømfordelingstavle. 
Værkets motor skulle foruden elektrisk lys og 
kraft til gårdene også levere kraft til en stor fæl
les kværn, hvor andelshaverne kunne få deres 
korn malet. Udvalget havde set på anlægget i 
Vonsild, hvor Odensefirmaet Gad og Lauritzen

havde stået for etableringen, og de fik ligeledes 
opgaven i Binderup.

Det er ikke lykkedes at finde oplysninger om 
værkets historie mellem 1908, hvor det blev sat i 
drift, og 1931, da det fik en ny ejer, elektriker 
Johan Jensen. Hans søn, ingeniør Aage Østerlid 
fortæller, at værket havde en forholdsvis ny 6- 
cylindret motor, da hans far overtog elektricitets
værket, og at møllen var i så dårlig stand, at det 
var nødvendigt at nedtage den.

I 1935 indledtes forhandlingerne om afvikling 
af egenproduktionen og overgang til veksel
strømsforsyning ved et møde den 28. oktober på 
Binderupgård. Der forelå et tilbud fra Kolding 
Omegns Højspændingsforsyning om levering af 
strøm til forbrugerne i Binderup. De tilstede
værende kautionister for Binderup Elektricitets
værk ophævede kontrakten med Johan Jensen 
om levering af elektricitet og overtog igen værket 
og gælden på 20.000 kr. Elektricitetsværkets 
maskiner blev i 1936 solgt til installatør Ander
sen i Nr. Aaby for en pris af 4500 kr. Samme 
installatør Andersen påtog sig derefter at foran
dre ledningsnet og installationer til vekselstrøm, 
KOH overtog forsyningen, og værkets bygning 
overgik derefter til boligformål.

V iu f Elektricitetsværk
I Kolding Folkeblad kan man den 21.marts 1910 
læse: »Et elektricitetsværk påtænkes anlagt for
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Binderup Elektricitetsværk, 1934. Det er bestyrerboligen til venstre og maskmbygningen til højre.

Alminde, Viuf og Dons. Det udvalg, der arbejder 
for sagen, var i lørdags i Sdr. Stenderup for at 
bese det derværende elektricitetsværk«. Udval
get må efter besøget være blevet bestyrket i tro
en, for en bestyrelsesprotokol beroende på 
Stadsarkivet i Kolding fortæller, at der den 4. maj 
1910 var stiftende generalforsamling i Viuf Øvel

seshus angående bygning af et elektricitetsværk. 
33 medlemmer tegnede sig, og en bestyrelse be
stående af gårdejerne Rasmus Petersen, J. Poul
sen, P. Andersen, H.L. Ravn og V. Hansen blev 
valgt.

I juli 1910 påtog bestyrer Buemann ved Kol
ding Elektricitetsværk sig at være ledende konsu-
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lent for et honorar af 675 kr., og i juli blev der 
truffet aftale med Burmeister & Wains rejsende, 
hr. Dahlsteen om leverance af en 28-33 Hk die
selmotor frit opstillet og igangsat for 9.670 kr.

Den 5. december 1910 kan Kolding Avis med
dele, at »Viuf Elektricitetsværk sendte lørdag 
aften for første gang sit lys ud i byen. Tilbage står 
endnu at installere elektromotorerne, men det 
vil ske i løbet af næste uge«.

Under Første Verdenskrig var der problemer 
med at skaffe olie. Elektricitetsværket får i 1917 
et tilbud fra elektriker Jensen i Agård om at få 
strøm fra Viuf Mølle, og det tager man imod. 
Hver andelshaver var desuden pligtig til at afle
vere sine petroleumskort »hvorefter der så vidt 
muligt leveres elektrisk strøm«. I oktober 1917 
må enhver andelshaver kun anvende to 16 lys 
lamper i henholdsvis lejlighed og udhus.

En udvidelse af værket lykkes ikke i 1918, men 
først i 1924, da bestyrelsen indkøber en 50 Hk 
B&W-dieselmotor fra Kerteminde Elektricitets
værk for 13.500 kr. Værket arbejder herefter støt 
i de kommende år, indtil Anden Verdenskrig 
nødvendiggør en midlertidig tilslutning til 
KOHs ledningsnet via en omformer. Strømpri
serne er også meget høje - i februar 1942 fastsat 
til 110 øre/kWh for lys og 55 øre/kWh for kraft.

I 1947 vedtages det ved en ekstraordinær 
generalforsamling at bortforpagte elektricitets
værket til Johs. Jensen i Agård. 42 stemmer var 
for, 7 imod. I de følgende år overvejes det med 
mellemrum at slutte sig til KOH, få vekselstrøm 
og dermed kunne forsyne fjernere liggende for
brugere, men først i slutningen af 1960 sker det. 
I 1954-55 var det samlede salg til forbrugerne 
106.000 kWh fordelt med 40% til lys og 60% til 
kraft.

Binderup Elektricitetsværk dieselmotor. I  baggrunden besty
reren.

Elektricitetsværkets maskinbygning fra 1910 og 
den ca. 1930 byggede bestyrerbolig ligger stadig 
på adressen Storegade 72, men er i dag indretter 
til erhvervsformål.

Som kuriosum kan nævnes, at maskinhallen 
har haft en udsmykning, der næppe har været 
almindelig på et landværk. Der har på østgavlen
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inde i hallen været et stort billede af guden Thor 
på sin kærre, trukket af to gedebukke, og fra 
Thors hammer springer store lyn. Afbildningen 
havde, efter hvad der fortælles, en afvigelse fra 
naturen, idet gedernes horn vendte fremad. Bil
ledet, der ikke mere kan ses, var udført af en 
lokal kunstner ved navn Hecht. En vej i Viuf er 
opkaldt efter ham.

Bramdrup Elektricitetsværk
Kolding Folkeblad skriver den 13. april 1916: 
»Bramdrupdam og Bramdrup by vil fra 1. okto
ber få elektrisk lys fra eget værk, idet vindmøllen 
i Bramdrup skal levere strømmen. Starup og 
Nebel vil ligeledes fra 1. oktober få elektrisk lys 
fra værket i Agård, mens Harte endnu ikke har 
taget bestemmelse om, hvad man vil«. Kolding 
Avis skriver dagen efter: »For Bramdrup bys og 
for Bramdrupdams vedkommende skal værket 
installeres i Bramdrup Mølle. I den anledning vil 
den derværende 25 Hk råoliemotor blive supple
ret med en lignende maskine af samme størrelse. 
Anlægget skal udføres som 3-leder 2x220 Volt og 
bliver bygget så stort, at senere udvidelser af det 
projekterede ledningsnet vil kunne foretages 
uden vanskelighed«. Arbejdet med husinstallati
onerne blev overdraget firmaet Jens Grønlund, 
Kolding og elektromotorerne skulle leveres af 
samme firma fra Th. B. Thrige, Odense og luft
ledningsanlægget af ingeniørerne R. Due Peter
sen og Krüger, Svendborg.

Bramdrup Mølle ejedes fra 1904 til 1943 af 
møller Chr. Hansen. Efter Hansens død ophørte 
elektricitetsproduktionen, og forsyningen over
toges i 1944 af KOH samtidig med, at man over
gik til vekselstrøm. Især i værkets senere år var

der kritik af, at det ikke havde tilstrækkelig 
maskinkraft.

Kilder:
Foruden de i teksterne forekommende henvisninger til Kol
ding Avis og Kolding Folkeblad med oplysninger om værkerne 
og initiativtagere til disses etablering, er det modtaget materia
le, herunder billeder, fra følgende:
Ingeniør Aage Østerlid, Fremmelev. Billeder og oplysninger 
om Binderup Elektricitetsværk og Mølle.
Installatør Jens K. Jensen i Aagaard har berettet om maskinin
stallationer og bygninger vedrørende Viuf- og Bramdrupvær- 
kerne.
Lokalhistoriker Aage Kyed, Stationsvej i Viuf om Viuf Elektrici
tetsværk og udsmykningen i maskinhallen.
Fru H. Sørensen, Asen, Bramdrup om Bramdrup-værket. 
Bramdrupdam Hal-avis, 1983.
KOH el-energisk i 75 år. Af liniemester Jørgen Ovesen.
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