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Sdr. Stenderup Elektricitetsværk under krigen
Af Else Severinsen

Sdr. Stenderup Elektricitetsværk var bygget i 
1908-1909 af Burmeister og Wain, der også 
leverede dieselmotoren. Om dette har K. G. 
Astrup skrevet udførligt i Koldingbogen 1993.

Min far, H. Stevnhoved, blev bestyrer på Sdr. 
Stenderup Elektricitetsværk i 1929.

Noget af det første, der skete i min fars tid, 
var, at det besluttedes, at Bjert Strand også 
skulle have elektricitet fra Sdr. Stenderup 
Elektricitetsværk. Det var et stort projekt på 
den tid. Kort efter knækkede krumtapakslen 
på den største af de to maskiner, vi havde på 
det tidspunkt, og der var en måneds leverings
tid på en ny aksel. Men det var så heldigt, at 
møllen havde en dieselmotor, der kun blev 
brugt en eller to timer om dagen. Den blev til
koblet en dynamo, og så kørte den elektrici
tetsværket i døgndrift. Møllersvenden Johan
nes Hedegaard passede den, og han klarede 
det godt. Den nye krumtapaksel kom, og sam
tidig blev elektricitetsværket udvidet med en 
ny tilbygning og en motor, større end de to 
gamle tilsammen. Det var igen B & W, der 
både var leverandør af maskinen og ydede ar
kitektbistand. Maskinen var af mærket Ho
leby, for B & W havde kort forinden overta
get Holeby-fabrikken på Lolland. Nu var der 
tilstrækkelig maskinkraft helt frem til 2. ver
denskrig.

Brændsel
Lærer Lybecher var kasserer for Sdr. Stende

rup Elektricitetsværk og fungerede vel egent
lig også som formand. Det var mest land
mænd, der sad i bestyrelsen, og de havde da 
nok at bestille i forvejen. Lybecher var fra 
Fanø, og hans kone stammede fra en dansk
sindet familie i Flensborg.

I efteråret 1938 kom Lybecher til min far, 
efter at han og hans kone havde været på en 
længere ferie i Flensborg, og fortalte, at der 
var noget, der ulmede dernede sydpå. Hitler 
ville have krig. Han var bekymret for, hvordan 
elektricitetsværket skulle klare sig i en sådan 
situation.

Min far sagde, at det vigtigste var at have 
store mængder af solarolie (det vi i dag kalder 
diesel), og så måtte maskinerne ombygges til 
sugegas. Far vidste alt om sugegas, for han 
havde arbejdet med det under sidste krig. 
Han fik frie hænder til at forberede dette af 
den samlede bestyrelse.

Yderst på Kolding Sydhavn lå der mange 
helt nye olietanke, der var til salg. Der skulle 
på stedet bygges et stålværk. Far købte 4 olie
tanke til 6.000, 10.000, 12.000 og 15.000 liter. 
Tankene blev gravet ned i naboens mark. Det 
var så heldigt, at han var formand for Elektri
citetsværket. De blev fyldt til randen med olie, 
og de to tanke, vi havde i forvejen, blev også 
stadig fyldt op, de var vist nok på 2.500 og 
3.000 liter.

Så kom krigen, som Lybecher havde forud
set. Far havde forhørt sig, hvad det ville koste

97



Sdr. Stenderup Elektricitetsvcerk som det så ud 1908- 
1932.

at få en ingeniør til at ombygge maskinerne til 
sugegas. Det ville bliver meget dyrt, og så be
sluttede min far sig til at gøre det selv. Det 
samme gjorde man også andre steder, bl.a. på 
Brørup Elektricitetsværk. Også teglværker og 
nogle fabrikker gjorde det samme. Sugegasan- 
lægget blev stillet op på vores gårdsplads.

Den 9. april blev der lukket for al olieind
køb. Der var, så vidt jeg ved, heller ikke dis
pensation til elektricitetsværker, der jo var det 
sidste, der måtte gå i stå. Alle vore olietanke 
var fyldte, men nu gjalt det om at spare på 
hver liter. Snart kørte sugegassen, men der var 
mange kvaler til at begynde med. Til sugegas 
kan al brændsel bruges: kul, brunkul og træ. I 
den første tid blev der fyret med tørv. Vi fik en 
kontrakt i stand med en mand i Bække, han 
havde en lille lastbil med gengas, og han

kørte tørv til os fra Bække. De blev læsset af på 
gårdspladsen og i garagen. Bilen var forlængst 
skubbet hen i præstegården, hvor den var 
klodset op i laden. Senere blev tørvene læsset 
af i et stativ, der blev lavet i vejkanten overfor 
værket.

Vi fik en fast fyrbøder, der hed Ernst Pe
tersen. Han var meget samvittighedsfuld, der 
manglede aldrig brændsel. En dag gjorde han 
et “oldtidsfund” i tørvene. Tyskerne havde 
forlangt, at alle våben skulle afleveres. Far hav
de et jagtgevær, som han ikke ville af med. Det 
blev smurt ind i olie og gemt under tørvene. 
En skønne dag var Ernst nået derned i bun
ken, fandt geværet og ilede ind med det. Det 
måtte være noget fra oldtiden, der var gravet 
op af mosen. Det var netop i den tid, tyskerne 
var allermest ivrige efter at finde våben. Nu 
blev geværet puttet ind i krumtaphuset på en 
af maskinerne. Det gevær blev virkelig gen- 
nemsmurt, der var ikke en rustplet efter kri
gen.

Tørv var brugbare, men ikke det bedste. 
Normalt var der alt for meget vand og alt for 
megen aske. Jeg husker, far rejste rundt og 
købte tørv op. Han havde så en tørv med 
hjem og analyserede den i haven, den blev 
vejet, og derefter tørret og vejet igen, så havde 
han vandprocenten, så brændte han tørven i 
en lillebitte ovn, og så blev asken vejet.

Brunkul havde vistnok også været brugt 
under 1. verdenskrig, men ingen havde kend
skab til det. Nu kom det i rigelige mængder. 
Det fyldte ikke så meget, det tålte at ligge i 
regnvejr. Så det skulle prøves, men vi fik en 
del brunkul, der indeholdt en hel del svovl. 
Det generede ikke maskinerne, de brændte
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måske også en del af svovlet, men resten gik 
ud af udstødningsrørerne. Alt i haven: træer, 
buske, græs, hækkene og de nærmeste meter 
af kornmarken gik ud. Vi blev sløje, min søster 
var som en klud, så mor mente ikke, hun 
kunne komme i skole, men lægen sagde: “hun 
skal i skole, så er hun fri for svovlet så længe, 
men I må ikke forvente, hun får noget ud af 
timerne, hun skal have lov at sidde og sove”. 
Jeg husker, sølvtøjet lå pakket omhyggeligt 
ned i papir og klude, alligevel var det meget 
anløbet i løbet af få dage, og så klagede folk 
over svovllugt.

Så skiftede vi til kvas fra skoven. Der var 
ubegrænsede mængder at få i statsskoven. Det 
var det renligste, der var god brændværdi og 
kun lidt svovl, men det var ikke tørt, når vi fik 
det. Det blev hugget med økse og kørt på he
stevogn. Det var det bedste, vi fik under resten 
af krigen.

Sugegasanlægget
De tre maskiner på værket blev efterhånden 
ombygget til sugegasanlæg. På vores gårds
plads blev der stillet en tank op, diameteren 
var vist nok omtrent 2 m, og højden måske 
mellem 2 og 3 m. I toppen af denne tank blev 
der sat et dobbelt fyrspjæld. Der var en luge 
foroven til brændslet, den tog ’/s m3 eller lidt 
mere pr. gang. Når lågen var lukket, åbnedes 
den nederste luge, og brændslet faldt ned i 
fyret. Derved kom der en voldsom røg og gas 
opad, så fyrmesteren kom ned i en fart. Fra 
fyret gik der et rør på 4-5, måske 6 tommer 
ned til bunden af en stor tank på højkant, ca. 
4-5 m høj, og en diameter på 1 til I/2 meter. 
Øverst i denne tank var der en bruser, der spu

lede vand modsat gassens gang. Det var for at 
få en del af røgens og gassens tjæreindhold 
udskilt. Derefter gik gassen ind i tjæreudskil
leren. Det var en maskine, drevet af en 3-4 HK 
motor med en hurtig rotor, der piskede vand 
rundt. Derigennem skulle gassen gå for at få 
den sidste rest af tjære fjernet. Men der slap 
altid lidt med.

Fra tjæreudskilleren gik et rør ind til maski
nerne, måske 4 tommer, en vinkel og så ind i 
maskinen. I denne vinkel var der en suger og 
et spjæld. Når dette spjæld blev åbnet ud i det 
fri, blev der sat en tændstik til for at se, om 
gassen var god.

I et almindeligt fyr ønsker man, at brændsel 
bliver til kultveilte, der giver det maksimale 
udbytte. I et sugegasanlæg skal brændsel kun 
blive til kulilte, og så er udbyttet nede på en 
trediedel. Men en maskine kan ikke køre på 
kultveilte. Kulilte er ideel -  for en maskine, 
men ikke for vore lunger, de fik masser af kul
ilte.

Næsten alt kan brænde: kul, tørv, træ -  ja, 
selvjern. Vi prøvede i en periode at få brint ud 
af vand, men det gav ikke noget resultat.

Jern brænder godt, bare der er ilt nok i luf
ten. Når en smed skærer en jernstang over, 
smelter jernet ikke, det brænder, fordi det får 
tilstrækkeligt ilt. Kun asbest kan ikke brænde.

Tørvene fik en masse regn. De blev så kørt 
hen til Carl Utzon, han havde to tomme høn
sehuse, der blev fyldt, og så kørte Utzon dem 
hen til os, efterhånden som der blev brug for 
dem. Arbejdsgangen blev efterhånden sådan: 
Først blev tørvene fra mosen kørt med trille
bør eller hestevogn til fast vej, læsset og aflæs
set med greb. Så blev de læsset på lastbil også
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med greb. Senere læssede Utzon dem i sække, 
læssede sækkene på en fjedervogn med en 
lille hest foran. Hos os læssede han sækkene af 
og tømte dem i en garagen, altså med hån
den. Vi fyldte så tørvene i kurve og bar dem 
op til fyret. En arbejdsgang med et så ufatte
ligt brug af tid og arbejdskraft er det umuligt 
at forestille sig i dag.

Senere blev der bygget et tørveskur på Øs- 
terkjærs mark, måske beregnet til 200 tons. 
Det er nu gætteri. Efter krigen overtog Luzer- 
nemøllen skuret til lagerplads.

Der blev sparet så meget som muligt på 
olien, og lageret slap ikke op, der var endnu 
en lille smule tilbage, da de nye tilførsler kom 
efter krigen.

Mangel på  kobber
Der var jo mangel på alt. Det værste at mangle 
var kobber. Vi havde temmelig meget på 
lager, men det måtte kun bruges til de nød
vendige reparationer på ledningsnettet og lidt 
udvidelser. Før krigen var der mange i sognet, 
der ikke havde elektricitet, og hvis de skulle 
have installationer, måtte der luftledningsstik 
til. Det kunne være en lang stikledning. Og så 
kom selve installationen af lys, som også kræ
vede kobber. Far havde masser af ledning og 
kabel, da krigen kom. Men det blev jo mindre 
og mindre, og nogle gange måtte der siges 
nej, eller der blev sagt: “ikke nu, måske se
nere”.

Luftledninger var og har altid været kobber. 
Vi havde jo lidt forbindelse med andre selska
ber rundt om i landet. Vi fik at vide, at nogle 
var gået over til ståltråd. Det har vist nok 
aldrig været tilladt, heller ikke under krigen.

Ståltråd har meget større styrke end kobber, 
men dens ledningsevne er vel kun ca. 20%. 
Der blev brugt megen ståltråd til luftlednin
ger under krigen. Også KOH brugte det i 
nødens stund. Men det var noget af det første, 
der blev udskiftet efter krigen.

Vi havde ikke de store problemer med luft
ledningerne under krigen. En dag havde vi 
dog en kortslutning ved Bjert strand, kort ef
ter en ved det yderste Varmark, så ved Skibe
lund, så ved Lauritsminde, så et par steder i 
Stenderupskov. Vi kunne se det på tavlean
lægget, men forstod ikke et pluk af det. Det 
viste sig, det var en løsreven spærreballon 
med en slæbende wire efter sig, der havde 
ramt ledningerne i yderdistrikterne. Det var 
vinter og mørkt, og værket stod stille, og alle 
mand måtte ud at arbejde på hver sin 
strækning, men næste morgen var der strøm 
på det hele igen, trods det, vi ikke havde biler, 
man måtte cykle eller gå ud med materiale.

Motorer, kabel og ledninger kunne man få 
hele tiden, men kun hvis man afleverede 
samme kvantum kobber. Kobber kunne fås 
ved lidt handel her og der, men ellers kun på 
den sorte børs. Far købte af og til lidt. For 
mange gik den sortbørshandel ikke smertefrit 
af, der var vel 10 personer, der kom i retten, 
og de blev alle dømt, min far slap dog fri. Far 
købte en del hos produkthandlere, tror jeg, 
han skulle altid ind til produkthandleren og 
rode i hans bunker. En produkthandler måtte 
kun sælge kobber til kabelfabrikken, alt kob
ber kunne bruges efter omsmeltning. Min 
bror købte engang et par bulede tinkrus, de 
blev smeltet om til loddetin.

Der faldt en engelsk flyver ned i Mørkholt,
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Sdr. Stenderup Elektricitetsværk som det så ud under krigen. Til venstre ses tørveladen og nederst til højre bassinet til 
køling a f vand fra  maskinerne.

mine to brødre tog derned i nattens mulm og 
mørke, i sne og kulde, men heldigvis fuld
måne. De arbejdede på motoren et par timer 
og fik for en formue kobber ud af det. Dagen 
efter kom tyskerne og hentede motoren. Alle 
folk begik under krigen noget ulovligt, men 
det var nødvendigt, hvis forretningen skulle 
køre videre. Selv om alt kørte godt, var der 
hele tiden noget at rette på, noget der måtte 
laves om. Den 2. cylinders maskine, der var

indrettet til afrivningstænding, måtte laves om 
til højspændingstænding. Det virkede noget 
bedre. Det var ganske almindelige tændrør 
som i en bil ligeledes strømfordelersystemet. 
De andre maskiner fik samme slags tændrør. 
Et tændrør kunne udmærket skiftes under 
kørselen, og gamle gode tændrør var der nok 
af.

Vi manglede ikke smøreolie under krigen. 
Lageret var meget stort. Men sugegas snavser
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olien til, mere end diesel gør. Der blev lavet et 
rensningsanlæg, hvor filtrene bestod af WC 
papirruller. Det var en langsommelig rens
ning og besværlig udskiftning af filtre, men 
det var i brug under hele krigen. Der blev 
også sendt olie til Odense til genraffinering. 
Men der kom tilsyneladende ikke så meget til
bage som ønsket. Senere fik vi en olie-centri
fuge, men måske var det ikke under krigen, vi 
fik den.

Vand, og snavs
Fra tidligere tid fik værket kølevand fra to 
mergelgrave ved Østerkjær. Senere, længe før 
krigen, blev der bygget kølebassin i haven, 
fordi naboerne ville have deres mergelgrave 
fyldt op. Den smule vand, der skulle til for at 
holde bassinet fuldt, kunne vores egen brønd 
sagtens klare. Men sugegasanlægget krævede 
meget vand, og det var ikke genbrugsvand, 
som det var tidligere med maskinernes køle
vand. Nej, det gik i kloakken. Hele byens 
kloakanlæg lugtede af det. Der blev nu mon
teret en pumpe i en gammel brønd, som ikke 
havde været brugt i mange år, på en skråning 
neden for kirken. Der havde engang efter sag
net været en kilde, som løb konstant året 
rundt. Og det var rigtigt, den brønd blev 
aldrig pumpet tør.

Alt var snavset at have med at gøre. Der var 
faktisk ingen, der kunne vaske sig helt ren. 
Sæbe var rationeret, og så indeholdt den kun 
20% fedtstof, resten var fint og blødt 1er. Man 
kunne en gang imellem få 40% barbersæbe, 
men så krævedes der to rationeringsmærker. 
Dog -  folk i meget snavsede erhverv kunne få 
større ration. Når min far skulle skrive en an

søgning om en ekstra ration sæbe, glemte han 
altid at vaske hænderne først, og papiret blev 
så snavset, at ansøgningen straks blev god
kendt til os alle.

Efterkrigstiden
Det sidste år af krigen var hård ved min far. 
Han var opslidt. Sjældent fik han den søvn, 
der skulle til, arbejdet var hårdt, og proble
merne var mange. Vi kunne se på ham, han 
var træt Min ældste bror flyttede til Samsø, 
hvor han blev elværksbestyrer, han fik hurtigt 
skik på forsyningen, han brugte alle fars gode 
ideer. Men i 1946 måtte han hjem for at over
tage arbejdet efter far, der måtte holde op, da 
han var 59 år, men opslidt.

Krigen var nu forbi, der kom igen olieleve
rancer, og maskinerne var igen bygget om. 
Den gamle B & W med 2 cylindre var nu skif
tet ud til en Deutz, der var 50% større. Og den 
ældste var udskiftet til en 2 takts motor i cylin
der, den var bygget til fisketrawler. Den fik 
navnet “Stampe”, for den havde sådan en 
stampende lyd.

Efter at min bror havde overtaget værket i 
1946, fortsatte det stabilt og roligt. Han var 
hele tiden så heldig kun at have gode medar
bejdere. Der var aldrig vrøvl, hvis de blev kaldt 
op midt om natten i snestorm og skulle ud og 
hænge i en mast resten af natten. Og så fik de 
ikke engang overbetaling, for den slags var 
med i månedslønnen. En aften var min bror 
og en lærling ved stationen i hård kulde og 
sne. De sad i hver sin mast i lang tid, før de 
begge var færdige. Så viste det sig, at lærlingen 
ikke kunne kravle ned. Benene frøs sådan, at 
de ikke kunne bruges. Min bror løb hen til
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smed Koch, for at få hjælp. De havde heldigvis 
masser af reb i bilen, og de fik ham hurtigt 
hejst ned og halvvejs bar ham ind til smed 
Koch, hvor fru Koch stod med varme uldtæp- 
per og kogende gule ærter. Efter 10 minutter 
var han helt i orden igen. Den dag lærte de, at 
havde de været ude at fryse meget, så var der

ikke noget bedre, end at komme hjem til gule 
ærter.

Skete der skade på luftledninger, var det 
en regel, at de skulle ud øjeblikkelig. Var de 
alle ude at arbejde, så passede en halvvoksen 
dreng værket sålænge. Det var jo ikke lovligt, 
når han ikke var 18 år, men hvad skulle man

Barnedåb hos familien Stevnhoved på Sdr. Stenderup Elekt ricitetsværk 1952.
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dog ellers gøre. Min bror siger, hans søn har 
passet maskinerne, da han var 12 år -  i nøds
tilfælde.

Så kom den tid, da der skulle bygges en 
Lucernemølle med mange store motorer. 
Værket fik nu mangel på maskinkraft, og der 
blev udvidet endnu engang til dobbelt kapaci
tet. Det blev en Frichs maskine, der blev an
skaffet med trykladning. Tavleanlægget blev 
udvidet, apparater blev leveret fra målerværk
stedet i Kolding, og min bror monterede det. 
Nu blev Lucernemøllen tilsluttet, og værket 
kørte i sæsonen i døgndrift. Tidligere var der 
som regel nogle nattetimer, hvor batterierne 
kunne klare forbruget. Min bror sov nogle 
timer, uden at der var vagt, men der var lavet 
alarm til næsten alt. Dog kunne det tage lidt 
for lang tid at komme ned, hvis der var noget 
akut. Så spændte min bror en hængekøje op 
over den ene maskine. Det gik bedre, og da 
det blev for kedeligt, fik han Johannes Hede- 
gaard, møllersvenden, til at tage nogle timers 
nattevagt. Der var sjældent problemer, undta
gen når vinden var i nord. Så blæste der mas
ser af lucernestøv ind i filteret for trykladning, 
og støvet kunne næsten kvæle maskinen.

Da vi kom et stykke hen i halvtredserne 
pegede udviklingen nu hen på vekselstrøm. 
Nu kom køleskabe, frysebokse, elkomfurer, 
lysstofrør m.m. ud til alle hjem. Alt dette 
kunne jo udmærket fås til jævnstrøm, men var 
som regel lidt dyrere, og knap så godt. Jævn
strømmens tid var forbi. Min bror var med til 
at anbefale overgang til vekselstrøm. Værket 
stoppede i foråret 1960.
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