
 

 1

Dynamoen 
 i dansk fødevare-

produktion 
 

Rapport, 31. marts 2007  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Museet på Sønderskov, Linda Klitmøller 

Elmuseet, Jytte Thorndahl 
Poul la Cour Museet, Povl-Otto Nissen. 

Dynamoen i dansk fødevareproduktionen 
 



 

 2

Indholdsfortegnelse 
 
Indledning        1 
Projektets formål og problemformulering   3 
 Projektets formål    3 
 Problemformulering    3 
Den valgte metode     3 
Om Forsøgsmøllen og DVES af Povl-Otto Nissen: 
De elektriske forudsætninger for dynamoen   4 
 Ørsteds opdagelse    4 
 Faradays opdagelse af induktion   5 
 Dynamoprincippet    6 
Elektrisk lys – buelyset     7 
Elværker      7 
Udviklingen i Askov – den første strømproducerende vindmølle  8 
 Kratostaten     8 
 Knaldluftslyset – et trin på vejen   12 
Dansk Vind Elektrisitets Selskab, DVES   13 
 Tidsskrift for Vindelektrisitet   21 
Forsøgsmøllens og DVES’s aktiviteter    22 
Undervisningsmaterialet     22 
Mejerister på kurser for ”Ejere og Passere af smaa Elværker”  22 
Kursusplaner for Ejere og Passere    23 
Kursus til uddannelse af ”Landlige Elektrikere”   30 
Elværker med installationshjælp fra DVES   33 
Kilder      37 
Om slagterier af Jytte Thordahl: 
Slagterier      38 
Skive Andelsslagteri     42 
’De Samvirkende Danske Andelssvineslagterier’ og slagteriernes konsulenter 44 
Litteratur      46 
Om mejerier af Linda Klitmøller: 
Indledning      48 
Dansk Mejeristforening og Mælkeritidende   49 
Ladelund og Dalum Mejeriskoler    53 
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab   54 
Landøkonomisk Forsøgslaboratorium    55 
Elektrificeringen af de enkelte mejerier    56 
Firmaer      60 
Aktører      62 
Litteratur og kilder     63 
Bilag      65 
 



 

 3

 
Som Himlens lys gør lyst for vort Øje, 
så Tanken tændes af Lyset fra det Høje 

Poul la Cour 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dynamoen i dansk fødevareproduktion, 
 
 
 
 
Indledning 
 
Titlen på dette projekt er bevidst valgt med flertydig dybde. 
 
Projektet handler om at undersøge og beskrive indførelsen og anvendelsen af den decen-
trale elektricitetsproduktion i landområderne i Danmark fra 1880 til 1920. 
Dette skete i betydelig udstrækning i nær tilknytning til landbruget og dettes forarbejd-
ning af fødevarer, såsom mælk, smør, kød, margarine og kornprodukter. 
 
Med ordet ”Dynamoen” i titlen er der fokuseret direkte på det elektriske apparat, som 
kan omdanne mekanisk arbejde til elektricitet. Hvornår og hvordan blev den taget i an-
vendelse i Danmark? Hvad var forudsætningen for, at det kunne lade sig gøre? Hvilken 
betydning fik det? 
 
”Dynamoen” kan lige så vel opfattes som synonym for de personer, hvis visioner og 
praktiske handlinger satte udviklingen i gang. Her tænkes først og fremmest på Poul la 
Cour (1846-1908), opfinder, vindmøllepioner og højskolelærer i Askov, men andre per-
soner var også aktive i processen. 
 
Man kan inden for den angivne tidsramme fornemme en generel ”dynamovirkning” i 
samfundet som helhed i form af den teknologioptimisme, der bredte sig i kølvandet på 
de store naturvidenskabelige og teknologiske opfindelser i løbet af det 19. århundrede. 
Dette faldt i Danmark sammen med parløbet mellem højskolebevægelsen og andelsbe-
vægelsen i landbruget. 
Denne mentale dynamovirkning blev kraftigt forstærket ved etableringen af Dansk Vin-
delektrisitets Selskab, DVES, 1903. Se mere om dette, side 13, hvor en række af de 
mentale ”menneskedynamoer”, der var med til at skabe udviklingen, er præsenterede. 
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Den mentale igangsættende dynamovirkning er analog til det elektromagnetiske dyna-
moprincip, som blev opfundet i 1854 af danskeren Søren Hjorth, men som først i 1866 
blev udviklet til praktisk anvendelse af Werner von Siemens. 
En lille smule naturlig ”medfødt” magnetisme i støbejern, den såkaldte ”remanente 
magnetisme”, kan ved anvendelse som jernkerne i en dynamos spoler frembringe en 
elektrisk strøm, som forstærker den nævnte magnetisme, som så efterfølgende bliver i 
stand til at frembringe en endnu stærkere strøm. 
 
Her kan Poul la Cour opfattes som et af de igangsættende grundkim i Danmark, da han 
med historien som drivkraft indførte naturvidenskaben i folkehøjskolens idémæssige 
ramme. Hans virke i det - også i andre henseender - åndelige kraftcentrum i og omkring 
Askov og Ladelund fik en lang række praktiske betydninger ved at inspirere andre idé-
rige og initiativrige folk. 
Det var Poul la Cour, som i 1891 fik etableret det første vindelektricitetværk i Danmark, 
og som allerede i 1892 opfandt et apparat til kraftudjævning, kaldet Kratostaten. Denne 
teknik blev hurtigt taget i anvendelse til elektricitetsproduktionen, men også på flere 
mejerier til forbedring af jævnheden i centrifugernes rotation. Der blev derved konstate-
ret en påviselig forbedring af smørudbyttet, hvilket kan dokumenteres ved flere samti-
dige mejeristers udtalelser. 
 
Det bør bemærkes, at Kratostaten fra starten blev produceret og forhandlet af Konstan-
tin Hansen & Schrøders Maskinfabrik i Kolding. Denne virksomhed har efterfølgende 
udviklet sig til Danske Mejeriers Maskinfabrik. Det er således bemærkelsesværdigt, at 
der allerede inden den egentlige og decentrale elektrificering fra omkring århundredskif-
tet har været kontakt og udveksling af teknologi mellem Poul la Cour på Askov Højsko-
le og landbrugets tiltagende industrielle forarbejdning af fødevarer. 
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Projektets formål og problemformulering, som den fremgår af ansøgningen til 
Kulturarvsstyrelsen, som er indsendt af Egnsmuseet Sønderskov før 1.oktober 
2005: 
 
Formål: 
At få belyst aktørerne og netværket omkring dansk fødevareindustris egen produktion af 
elektricitet i perioden 1880-1920, og deres betydning for Danmarks elektrificering. Ved 
periodens start var der kun ganske få virksomheder – omkring 720 – som anvendte 
dampkraft, og dermed havde muligheden for at lade dampmaskinen trække en dynamo 
til elektricitetsproduktion. I 1914 var dette antal steget til næsten 16.000 virksomheder. 
Fødevareindustrien udgjorde en forholdsvis stor procentdel af disse virksomheder. 
 
Problemformulering: 
”Projektet skal undersøge introduktionen og udbredelsen af elektricitet på danske meje-
rier, især i landområderne. Hvem tog initiativet? Hvor kom inspirationen fra? Hvad be-
tød elektrificeringen for dansk mejeridrift, og hvordan spredte elektrificeringen sig til 
andre brancher indenfor dansk fødevareindustri som margarinefabrikation og slagterier? 
Hvem var med og hvem valgte fra? Hvilken rolle spillede de relevante uddannelsesste-
der? Og var der en sammenhæng mellem mejeriernes elektrificering og fremkomsten af 
de første offentlige elværker på landet og i landsbyerne? De netværk og aktører, som er 
opstået omkring disse fødevareindustrier og indførelse af el skal indkredses og undersø-
ges for at forstå, hvorledes den elektriske teknologi spredte sig fra 1880 til 1920 såvel 
indenfor fabrikkerne som til offentlig elforsyning. Herunder også statens og uddannel-
sesstedernes rolle i denne udvikling.” 
 
Den valgte metode for den historiske dokumentation: 

- arkivstudier af virksomhedsarkiver fra mejerier, slagterier og margarinefabrikke-
rarkivstudier af brancheforeningsarkiver fra især mejeriforeningerne 

- arkivstudier af Poul la Cours arkiv, som findes på Poul la Cour Museet, som og-
så omfatter DVES’s arkiv og de kurser, som har været afholdt i selskabets regi. 

- arkivstudier fra de maskinfabrikker, som leverede maskiner til fødevareindustri-
en. Mejerierne og margarinefabrikkerne købte i stor udstrækning identiske ma-
skiner hos de samme leverandører. 

- trykte kilder: Mælkeritidende, Landøkonomisk Tidsskrift m.fl. samt Tidsskrift 
for Vindelektrisitet, Elektronisk Tidsskrift og Ingeniørforeningens Tidsskrift, 
statistikker over elforsyningen i Danmark m.v. 

 
 
Første afsnit om Forsøgsmøllen og Dansk Vind-Elektricitets Selskab, DVES, er beskre-
vet med udgangspunkt i Poul la Cour Museets arkiv af Povl-Otto Nissen,  
Poul la Cour Museet. 
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De elektromagnetiske forudsætninger for dynamoen: 
Der findes mange indikationer på, at kendskabet til såvel magnetisme som elektricitet er 
meget gammel. Man har i begge tilfælde naturligt nok fokuseret på det, der var anled-
ningen til, at man overhovedet kunne få øje på de specielle egenskaber, nemlig tiltræk-
ningen og frastødningen. 
Der findes beskrivelser af, at man allerede 2600 f.kr. i Kina anvendte magnetjernsten 
som kompas på landjorden, mens det formentlig først er taget i anvendelse i større ud-
strækning til søs omkring år 1300. Parallelt hertil kunne den græske filosof Thales om-
kring år 600 f.kr. omtale naturmaterialet ”elektron”, der anvendt som smykker kunne til-
trække støvpartikler, fnug, hår og garn. Det græske ”elektron” er det, vi på dansk kender 
som rav. Men det græske ord ”elektron” er gået ind og er blevet grundstamme for be-
skrivelser af alt, som har med elektricitet at gøre. I dag er en elektron navnet på den par-
tikel, som - når den bevæger sig - udgør den elektriske strøm. 
De elektriske egenskaber ved rav og andre stoffer, såsom svovl, er et overfladefæno-
men, som kan frembringes ved gnidning. Fænomenet blev i første omgang anvendt som 
underholdning, idet man ved automatisering af gnidningen kunne frembringe ret høje 
spændinger og dermed elektriske stød og ligefrem gnister, de såkaldte elektricérmaski-
ner. En forudsætning for at komme videre var naturligvis, at man kunne skelne mellem 
de to typer af tiltrækning og frastødning, altså den magnetiske og den elektriske. Dette 
blev på udmærket vis gjort første gang i år 1600 af William Gilbert, som var livlæge for 
den engelske dronning Elisabeth.  
Alligevel gik der mange år før man kunne lave elektrisk strøm med en dynamo. 
 
Ørsteds opdagelse 
Det er klart, at den teknologiske indsigt i, at mekanisk bevægelsesenergi skulle kunne 
omdannes til elektrisk energi, fik sit startskud, da Hans Christian Ørsted (1777-1851) 
med sit berømte forsøg i 1820 opdagede koblingen mellem elektrisk strøm og magne-
tisme. Det grundlæggende naturfænomen er, at enhver elektrisk strøm – dvs. elektriske 
ladninger, der bevæger sig – er omgivet af et cirkulært magnetfelt i rummet vinkelret på 
den retning, som ladningen bevæger sig i, sædvanligvis ledningens retning. Det betyder, 
at en magnetnål i nærheden af den strømførende ledning vil forsøge at stille sig på tværs 
af ledningen. I skolen lærer vi dette som den såkaldte højrehåndsregel eller tommelfin-
gerregel: 
 
 Læg højre hånd tæt ved led-
ningen med fingerspidserne i 
strømmens retning (fra + mod -
) og håndfladen vendt mod led-
ning og magnetnål.  Nordpolen 
vil da slå ud til tommelfingersi-
den. 
 
 
 
 

         Figur 1: Højrehåndsreglen, fra Tidsskr. f.Vindelektr., maj 1907 
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For at kunne beskrive magnetfeltet har man defineret dettes positive retning som den vej 
en magnetisk nordpol vil blive skubbet/trukket. Fænomenet betyder også, at to parallelle 
strømførende ledninger med samme strømretning vil tiltrække hinanden, og at de vil 
frastøde hinanden, når deres strømretninger er modsat rettede. 
  
Meget hurtigt efter offentliggørelsen af Ørsteds 
opdagelse, fandt den franske gymnasielærer 
Andrés Ampère, at konsekvensen af dette var, at 
en strømførende ledning opviklet som en spole 
virker som en stangmagnet med henholdsvis en 
nord- og en sydpol i hver sin ende. Den såkaldte 
Ampères Solenoide. Med denne opdagelse lå 
vejen åben for udviklingen af såvel telegraftek-
nologien som for en videre udforskning af kob-
lingen mellem magnetisme og elektrisk strøm. 

Figur 2: Spolemagntisme, fra Tidsskr. f. Vindelektr. Maj 1907 

Faradays opdagelse af induktion 
Denne videre udforskning tog sin begyndelse, da Michael 
Faraday (1791-1867) blev ansat som assistent for Humphry 
Davy (1778-1829) på The Royal Institution i London. Fa-
raday var den første som eksperimentelt påviste, at det var 
muligt ved hjælp af den magnetiske kobling at inducere 
spændingsvariationen i en strømkreds over i en anden 
strømkreds, - i princippet en transformator. Hans eksperi-
menter førte i 1831 til formuleringen af lovene for den 
elektromagnetiske induktion, hvilket også betød, at man 
med mekanisk bevægelse af magnetfelter og ledninger i 
forhold til hinanden kunne frembringe en elektrisk strøm. 
Derefter lå vejen åben for konstruktion af egentlige dyna-
moer og generatorer. 
Figur 3: Påvisning af Induktion, tegning  fra  la Cours og Appels "Historisk Fysik II" 

Den første dynamo 
Allerede kort tid efter opdagelsen af induktionen konstrue-
rede den parisiske instrumentmager Pixii en såkaldt magne-
to-elektrisk maskine, hvor en hesteskomagnet blev roteret 
rundt foran nogle spoler, hvori der blev induceret en spæn-
ding, og som derfor kunne levere strøm. Det ændredes si-
den til omvendt, at spolerne bevægede sig foran faste mag-
neter, og det blev nødvendigt/hensigtsmæssigt at opfinde en 
strømvender (kommutator) på den roterende aksel for at 
kunne aftage jævnstrøm. Den videre udvikling var, at mag-
neterne også blev erstattet af spoler, som fik fødestrøm til 
magnetismen fra et batteri.  
Figur 4: Den første dynamo, grafik fra Historisk Fysik II. 
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Dynamoprincippet 
Som aktør i denne udvikling må nævnes tyskeren Werner von Siemens (1816-1892). I 
1866 udviklede han en dynamo baseret på den såkaldte ”remanente magnetisme”. Det 
har imidlertid vist sig, at danskeren Søren Hjorth allerede fik engelsk patent på dette 
dynamoprincip i 1854, eng. pat. nr. 2198. Poul la Cour henleder opmærksomheden på 
sagen med en artikel om Søren Hjorth i sit Tidsskrift for Vindeletrisitet, 2. hæfte, marts 
1907, og han følger det op med en nærmere beskrivelse af dynamoen og elektromotoren 
i 3. hæfte, maj 1907. Poul la Cour henviser til en artikel af cand.polyt. ingeniør Sigurd 
Smith i tidsskriftet ”Elektroteknikeren”, 25. januar 1907 om ”Søren Hjorth, Dynamo-
princippets Opfinder”. Søren Hjorth er i øvrigt kendt som den ”sekretær Hjorth”, der 
spillede en stor rolle som initiativtager i forbindelse med etableringen af den første jern-
bane i Danmark. 
 

 
Figur 5: Søren Hjorths "batteri" , dynamo.   Figur 6: Elmotor/dynamo, anno 1907 

 
Et andet dynamoprincip med spolen viklet op på et ringformet anker udvikledes også i 
denne periode og blev kendt i 1872 som Grammes ring. En maskine af denne type blev 
Danmarks første dynamo, da det danske søminevæsen indkøbte en sådan i 1874. Zéno-
be-Théophile Gramme var en belgisk instrumentmager, som levede (1826-1901). 
 

 
Figur 7: Dynamo og elmotor, baserede på "Grammes Ring", grafik  fra "Den elektriske ABC" i 
Tidsskr. f. Vindelektr.,  maj1907.  
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Elektrisk lys – buelyset. 
De første bestræbelser på at skaffe sig vedvarende elektrisk lys var baseret på kendska-
bet til elektriske gnister frembragt af elektricérmaskiner og lagret på Leydnerflasker. 
Men buelyset kom på banen ved et naturforskermøde i Géneve i 1820, og da Humphry 
Davy (1778-1829) i 1821 tog et batteri på 2000 galvaniske elementer - som jo er baseret 
på elektrokemiske processer - i anvendelse, kunne der laves en længerevarende lysbue. 
Ved at sætte mange celler i serie og parallel kunne spændingen blive høj nok og strøm-
styrken stærk nok til kulbuelamper. Kulbuelyset blev senere i Danmark især anvendt til 
medicinsk lysbehandling (Finsen), ligesom det anvendtes som kraftig lyskilde i film-
fremvisere i biograferne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8: Til venstre: Forsøgsmøllen/la Cour Museets kulbuelampe, foto p-o.n. 

Figur 9: Til høsjre: Buelysmekanisme fra en filmfremviser, foto p-o.n. 

Efter opdagelsen af den elektromagnetiske induktion blev de høje spændinger frembragt 
af induktionsapparater, opkaldt efter den franske instrumentmager og konstruktør  Da-
niel Ruhmkorff (1803-1877). De blev fortrinsvist anvendt til røntgen og til katodestrå-
ler, som efterhånden udvikledes til lysstofrør og TV-skærme. 
 
Elværker 
Et egentlig elværk så først dagens lys i 1882, da Thomas Alva Edison (1847-1931) hav-
de udviklet en anvendelig og nogenlunde holdbar glødelampe. Edisons elværk bestod af 
6 dynamoer trukket af hver deres dampmaskine. I Danmark var der efterfølgende ho-
vedsageligt private virksomheder, der var først på banen med eget elektricitetsværk. De 
første offentlige elværker i Danmark etableredes i 1891 i Køge og Odense. København 
kom med i 1892 med 4 damptrukne dynamoer i kommunens elværk i Gothersgade. Der 
var endnu lang vej til, at landområderne kunne forsynes med elektricitet fra elværkerne i 
byerne, da jævnstrøm tabes ret hurtigt i lange ledninger. 
 
Dette var situationen, da meteorologen og opfinderen, højskolelærer Poul la Cour i 
Askov i 1891 fik idéen til at lade en vindmølle producere elektricitet. Ganske vist var 
der beregninger, der viste, at det ikke kunne svare sig. Man måtte have en lagringsmu-
lighed til vindstille perioder, men den bedst kendte lagringsmetode i akkumulatorer af 
bly var for dyr. De hollandske kornmøller og de amerikanske vindroser til vandpump-
ning var heller ikke effektive nok til formålet. 
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Udviklingen i Askov – den første strømproducerende vindmølle 
Når Poul la Cour fik mulighed for at udvikle sin idé, var det fordi han havde løst lag-
ringsproblematikken. I stedet for blyakkumulatorer valgte han den langt billigere løs-
ning at adskille vand til brint og ilt ved hjælp af den elektriske strøm fra jævnstrømsdy-
namoen. Der bobler brint op ved den negative elektrode og ilt op ved den positive. Luft-
arterne skulle blot gemmes i store lagertanke. Møllen, der trak dynamoen med en lodret 
aksel ned gennem tårnet, fik også et helt andet udseende end de kendte. Det lykkedes i 
januar 1891 med hjælp fra broderen Jørgen Carl la Cour (1838-1898) at få indenrigsmi-
nisteren gjort interesseret, og staten stillede 4000 kr i udsigt for Poul la Cour som støtte 
til en opfindelse. Allerede i maj 1891 stod møllen færdig på et areal umiddelbart syd for 
Askov. Bygningen af møllen blev forestået af møllebygger N.J. Poulsen fra Esbjerg. 
 

 
Figur 10: Vindelektricitetsværket i Askov, kaldet "Lysmøllen", den første el-producerende vind-
mølle uden for USA, 1891. Indskannet fra glasplade, la Cour Museets arkiv. 

Kratostaten 
Den opfindelse, der var nødvendig at gøre, kom til at hedde Kratostaten. 
Sagen er den, at der er så store variationer i vindhastighederne, der påvirker en mølle, at 
den løber ujævnt. Det belaster såvel remtræk som dynamo på en uhensigtsmæssig måde. 
Dette kunne kratostaten udjævne til en konstant rotation ved – populært sagt - at gemme 
energien fra de kraftige vindstød midlertidigt ved at løfte et tungt lod i tyngdefeltet. Når 
vinden løjede af, leverede loddet energien tilbage til systemet ved at sænke sig. De al-
lerkraftigste vindstød blev dog ”smidt væk”. Dels ved at klapperne på vingerne kunne 
give efter, og dels ved at der et sted i systemet var indbygget en mulighed for at rem-
trækket kunne glide på en kontrolleret måde. 
 
Det viste sig ret hurtigt efter opfindelsen i 1891-92, at kratostaten løste sin opgave så 
godt, at den også kunne gøre trækket fra en dampmaskine mere jævn. Da dampmaskiner 
allerede var taget i brug på mejerierne til at trække centrifuger og smørkerner, blev kra-
tostaten taget i brug på mange mejerier med en øget produktion af smør som resultat.  
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Figur 11: Fire forskellige versioner af Kratostaten. Øverst til højre trækker den en centrifuge. Ne-
derst til højre trækker den en dynamo. Figuren nederst til venstre er den type kratostat, der an-
vendtes til dampmaskiner, altså på mejerierne. 

 
En nærmere beskrivelse af la Cours forsøg med at udvikle Kratostaten samt efterfølgen-
de afprøvning ved statens landøkonomiske konsulentkontor fremgår af et særtryk af 
Tidsskrift for Landøkonomi (Kjøbenhavn 1892), hvor der er gengivet et foredrag, ”Re-
gulering af Vindkraft og andre Kraftmaskiner”, som Poul la Cour holdt den 5. oktober 
1892 i det kgl. Landhusholdningsselskab. I samme tidsskrift er trykt en ”Betænkning til 
Indenrigsministeriet” givet af statskonsulent H. F. K. Dencker, efter en analyse af smør-
udbyttet ved nogle kontrollerede sammenlignende forsøg over Kratostatens regulerings-
evne i forhold til dampmaskinernes traditionelle centrifugalregulatorer. Anledningen 
var, at la Cour, som havde fået 4000 kr. til sin opfindelse i 1891 og yderligere 6000 kr. i 
1892, nu yderligere søgte midler til at fortsætte forsøgene i 1893 og 94. Forsøgene blev 
gennemført dels på Kolding Andelsmejeri og dels på Vejstrup-Hejls Andelsmejeri. 
Mælkeanalyserne blev foretaget af professor V. Steins laboratorium. Forsøgene viste en 
pæn forøgelse af smørudbyttet ved anvendelse af Kratostaten, og efterfølgende kunne t 
Konstantin Hansen & Schrøders Maskinfabrik i 1893 reklamere med nedenstående an-
befalinger fra flere mejerier. 
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Figur 12: Anbefalinger, et dokument i Poul la Cour Museets arkiv. 

 
Mejeristerne, som udtaler sig på denne anbefaling for kratostaten er: 
P.K. Poulsen Sloth, Bestyrer, Mejeriet ”Buurgaarden”, Illum pr. Varde, 5/5 1893. 
Niels Mikkelsen, Mejeribestyrer, Ulkær Mejeri, 13/5 1893. 
Esper Andersen, Mejeribestyrer, Jebjerg, i juni 1893. 
A. Jensen, Bestyrer, Tersløse Mejeri pr Sorø, den 19. juni 1893. 
P. Jensen, Mejeribestyrer, Mejlby pr. Lintrup, den 29. juni 1893. 
Mosberg, Tobøl Mejeri pr. Holsted, den 5. Juli 1893. 
R. Petersen, Bestyrer, Kolding Mejeri, den 12. juli 1893. 
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I et andet dokument fra Poul la Cour Museets arkiv, ”Udtog af senere Anbefalinger”, 
findes andre tre anbefalinger fra følgende: 
 
1. S. Lunøe, Aktieselskabet ”Kollindsund”, Fannerupgaard, den 23/10 1894. Der er 
i anbefalingen tale om en vandmølle, som trækker en centrifuge. Der er således tale om 
mejerivirksomhed og andet, hvor kratostaten har gjort god fyldest. 
 
2. Chr. N. P. Kullmann, Gudhjem Mølle, den 25/10 1894. Dette er en vindmølle, som 
også er omtalt i Poul la Cours første rapport om vindforsøgene, ”Forsøg angaaende 
Vindkraftens Anvendelse I”, Kolding 1895. Med rapporten følger et sæt tegninger, Plan 
1, 2, 3 og 4, hvor de tre første planer er tegninger af møllen, og plan 4 er tegninger af 
kratostaten. Disse tegninger har dannet grundlag for rekonstruktionen af kratostaten, 
som nu befinder sig i Poul la Cour Museet, og fronttegningen fra plan 4 er også anvendt 
som et af museets bannere. Se endvidere ”Kratostaten – En opfindelse af Poul la Cour”, 
ISBN 87-988859-2-8. 
 
3. R. Schmidt, Sortedams Dampmølle, Kjøbenhavn, den 25/10 1894. 
Schmidt skriver bl.a.  
”Ved Nærværende beder jeg Dem at modtage min forbindtligste Tak for den mig i sin 
Tid givne Tilladelse til at anvende deres Kratostat til Gangen i min herværende elektri-
ske Lysmaskine, samt for Deres velvilligt ydede Assistance til Øjemedets Opnaaelse.  
Som De vil erindre, arbejder Dynamoen normalt ved 110 Volt & 22-25 Ampère og er 
beregnet til at give Lys for 70-80 Glødelamper, hvoraf der er ca. 50 Stk. 16 Lys og 9 – 
25 Lys i stadig Virksomhed under den Arbejdstid, hvori kunstigt Lys paakræves; - i 
nærværende Tid 12-14 Timer af Døgnet ……”.  
 
Det fremgår, at det her er tale om en dampmaskine, hvor kratostaten hjælper maskinen 
med at komme lettere over ”dødpunkterne” med en mere jævnt lys til følge. 
Vi ser altså her, at Poul la Cours rådgivning vedrørende elektricitet allerede forekom, 
mens han endnu gik og tumlede med elektrolysen og knaldluftlyset i Askov. Dette var 
cirka 10 år tidligere end starten på Dansk Vind-Elektrisitets Selskab (DVES) og de elek-
triske vindkraftværker. Men først i oktober 1901 blev oplysningen vedrørende elektrici-
tets på opfordring sat i system med etableringen af ”Kursus for Ejere og Passere af smaa 
Elværker” ved forsøgsmøllen. Fra 1904 etableredes også en egentlige vindelektrikerud-
dannelse. Se videre om disse kurser nedenfor. 
 
For kratostatens vedkommende blev der oprettet et selskab, og Poul la Cours patent på 
kratostaten, som blev stillet til rådighed for potentielle brugere for et symbolsk beløb på 
1 krone.  
I praksis blev det oftest Konstantin Hansen & Schrøders Maskinfabrik i Kolding, der 
kom til at stå for udførelsen. Dette firma udviklede sig senere til De Danske Mejeriers 
Maskinfabrik. Mere om det senere. 
 
 
 
 
 
 



 

 14

Knaldluftslyset – et trin på vejen 
Efter mange eksperimenter med elektrolysen lykkedes det først for Poul la Cour at få 
den praktiske anvendelighed til at fungere i oktober 1894 i sit private hjem, og i januar 
1895 installerede han de første knaldluftlamper i foredragssalen og spisestuen på Askov 
Højskole. Knaldluft er betegnelsen for netop den blanding af ilt og brint, som opstår i 
forholdet 1:2 ved elektrolyse af vand, og som er meget eksplosionsfarlig. De to luftarter 
skulle derfor holdes adskilte, først i to lagertanke på forsøgsmøllens grund, og videre 
cirka 300 meter frem til højskolen i hver sit blyrør, hvor der også blev etableret nogle 
tanke før den videre fordeling til lamperne inde i skolen. Fordelen var mærkbar og sen-
sationel. Tællelys og petroleumslamper blev erstattet af et klart hvidt lys fra det zirko-
nium-holdige glødeobjekt i lamperne, som havde en styrke som lyset fra 40 stearinlys 
(normallys). 
Højskolen blev på denne måde forsynet med brint og ilt til belysning i 7 år fra 1895 til 
1902, hvor man skiftede over til elektrisk lys. 
 
At denne form for energilagring af vedvarende energi også betød en miljømæssig for-
bedring, idet der ved forbrændingen igen dannes vand som forbrændingsprodukt, hæf-
tede man sig ikke så meget ved den gang. Men i lyset af det nutidige fokus på brinttek-
nologien som den, der skal rette op på denne verdens forureningsproblemer og globale 
opvarmning, bør det i dag bemærkes, at danskeren Poul la Cour allerede viste løsningen 
på dette problem for 115 år siden i Askov. 
 

 
 

 
 

Figur 13: Til venstre et elektrolyseapparat til adskillelse af vand til ilt og brint. I midten "Den elek-
trolytiske kælder", elektrolysekarrene befinder sig under trælågene. Til højre en grafik, der viser 
den anvendte "Knaldluftslampe".  De to fotos findes i la Cour Museets arkiv.  Grafikken stammer 
fra ”Menneskeaandens Sejre” af Helge Holst og Poul la Cour. 

 
I relation til formålet med denne rapport om elektrificeringen af fødevareproduktionen i 
Danmark har denne side af historien kun en fundamentskabende betydning, idet sensa-
tionen med brintlyset skabte den offentlige opmærksomhed, som gav grundlag for udvi-
delsen af forsøgsmøllen med en større mølle på en stenbygning i 1897. Det bør bemær-
kes, at stenbygningen er tegnet af den berømte arkitekt P. V. Jensen-Klint, vistnok hans 
første hus. Bygningen rummer i dag Poul la Cour Museet. Det var her Poul la Cour ud-
førte de banebrydende målinger på de aerodynamiske kræfter omkring vindmøllevinger 
ved hjælp af et par vindtunneler og sin kratostat. I den nye bygnings kælder var der også 
ved siden af elektrolyseapparaterne blevet plads og råd til et batteri af akkumulatorer 
med en maksimal spænding på 110 volt jævn. 
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Figur 14: Til venstre, et postkort af Forsøgsmøllen fra 1897. Den 6-vingede keglerotor blev leveret 
af møllebygger Chr. Sørensen fra Skanderborg. Tilhøjre: Forsøgsmøllen, som den så ud i år 1900, 
hvor fotoet pryder la Cours forsøgsrapport, Forsøgsmøllen I og II. 

La Cour og møllebygger Chr. Sørensen havde indledningsvist et godt samarbejde om-
kring de aerodynamiske målinger på små møllemodeller. Men da ”Keglevindfanget” i 
praksis viste sig for tungt i stor størrelse, måtte det udskiftes. Dette gav anledning til en 
bitter strid mellem Sørensen og la Cour, men krisen for Forsøgsmøllen blev vendt til 
den positive udvikling, som er beskrevet i det følgende. Om denne dramatiske del af hi-
storien kan læses nærmere i ”Poul la Cour og vindmøllerne”, Polyteknisk Forlag 2003, 
eller i artiklen ”Det teknologiske og oplysende kraftcentrum i Askov”, side 9-15, i 3. år-
gang af  ”Kapitler af vindkraftens historie”, ISBN 87-989008-5-4.  
 
Dansk Vind Elektrisitets Selskab, DVES 
Efter at forsøgsmøllen var gået over til at fungere som rent elektricitetsværk fra 1902 
med levering af elektricitet også til andre brugere end højskolen, var det næste betyd-
ningsfulde skridt i retning af at udbrede kendskabet til elektricitet i landområder, såvel 
som til den konkrete etablering af de små decentrale elektricitetsværker, oprettelsen af 
Dansk Vind-Elektricitets Selskab, DVES. Selskabet blev stiftet ved et møde i Køben-
havn den 28. oktober 1903 af 22 mænd, Poul la Cour medregnet. 

 
Figur 15: Oversigten over stifterne er en indskanning fra 1. Hæfte af Tidsskrift for Vindelektrisitet, 
januar 1904. 
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Personkredsen bestod af personer på betydningsfulde poster i samfundet, men afspejle-
de klart selskabets oplysende og rådgivende funktion i forhold til en elektrificering af 
landdistrikterne. 
En kort præsentation af de øvrige 21 mænd vil derfor være relevant:  
 
Lensgreve C.J. F. Ahlefeldt- Laurvigen (1844-1917), politiker og godsejer. 
Han var ved selskabets oprettelse i 1903 en af landets største jordbesiddere, ejer af grev-
skabet Langeland og stamhusene Ahlefeldt og Lundsgård. Han havde fra 1874 været 
formand for Langelands landøkonomiske forening, og i perioden 1902-1911 var han 
formand for De Samvirkende Landboforeninger i Fyns Stift. Fra 1883 til 1910 var han 
medlem af Landstinget, og i perioden 1902-08 var han medlem af Det Kongelige Dan-
ske Landhusholdningsselskabs (LHS) bestyrelsesråd. 
 
Jacob Appel (1866-1931), politiker og højskoleforstander. 
Som søn af Cornelius Appel tilhørte han nærmest fra fødslen kredsen omkring Askov 
Højskole. Dette fik betydning for hans uddannelse. Ludvig Schrøders og især faderen 
Cornelius Appels uvilje mod ”den sorte skole” afholdt ham fra at gå eksamensvejen. I 
stedet gennemførte han en femårig fri uddannelse ved Polyteknisk Læreanstalt. I 1890 
blev han lærer i matematik ved Askov Højskole og senere Poul la Cours assistent ved 
Forsøgsmøllen. I 1899 blev han medbestyrer af Askov Højskole og i 1908 blev han sko-
lens forstander. Fra 1910-1913 var han minister i Klaus Berntsens regering, og i 1920 
trådte han igen ind i politik, denne gang som undervisningsminister, fra 1922 både som 
undervisnings- og kirkeminister. Han var minister frem til 1924. I 1928 overlod han for-
standerposten på Askov Højskole til J. Th. Arnfred, som havde efterfulgt Poul la Cour 
på Forsøgsmøllen. 
 
Carl Adolph Rothe Bech (1847-1920), godsejer 
Han var oprindelig uddannet cand. polit. (1870), men efter at han i 1873 havde købt 
godset Engelsholm ved Vejle, lærte han landvæsen på Tirsbæk og blev aktiv landmand. 
Allerede i 1878 blev han formand for Vejle Amts Vesteregns Landboforening; en post 
som han beholdt til 1893, hvor han blev formand for Foreningen af Jyske Landbofor-
eninger. Denne post opgav han i 1909, hvor han blev præsident i LHS, en post som han 
beholdt til 1919. I 1879 var han blevet valgt til repræsentant i Det Danske Hedeselskab 
og i perioden 1907-1909 var han formand for repræsentantskabet. Fra 1909 til 1912 var 
han direktør i Hedeselskabet.  
 
Marcus Peter Blem (1848-1915), politiker, kreditforeningsdirektør og landmand. 
Han købte i 1873 gården Engegård i Nylars på Bornholm og var fra da selvstændig 
landmand. Samme år blev han taksationsmand for Østifternes Kreditforening, i 1890 
blev han medlem af repræsentantskabet i Østifternes Kreditforening, og i 1907 blev han 
direktør i selskabet.  
Han var medstifter af Bornholms Andelssvineslagteri , hvis første formand han blev i 
1896. I 1898 blev han formand for De Samvirkende Danske Andelssvineslagterier og 
året efter formand for Andelsudvalget. Han fratrådte disse poster i 1908 for at koncen-
trere sig om arbejdet som direktør i Østifternes Kreditforening. 1881-1909 var han med-
lem af Folketinget for Rønnekredsen. 
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C.V. Birk (1859-1912), maskiningeniør, statskonsulent. 
Han var af uddannelse klejnsmed og uddannede sig efterfølgende til maskiningeniør på 
Polyteknisk Læreanstalt. I 1880’erne drev han en omfattende konsulentvirksomhed på 
landbrugsmaskinområdet, især på mejeriområdet. Han konkurrerede, men tabte til Den-
cher om stillingen som statskonsulent på redskabs- og maskinområdet. I de følgende år 
arbejdede han som ingeniør på forskellige maskinvirksomheder. Ved statskonsulent 
Denckers død i 1898 blev han hans efterfølger. Han skulle ifølge sin instruks holde sig a 
jour med redskaber og maskiner til markens og afgrøderne behandling, men kom i de 
første år mest til at beskæftige sig med maskinanlæggene på mejerierne. Han udarbej-
dede vejledningen til ”kontrolfyringen” og foranledede, at mejerierne gik over til at an-
vende spilddampen til vandopvarmning, hvilket gav en langt bedre fyringsøkonomi, og 
banede vejen for dynamoens udbredelse på mejerierne. 
 
Peter Berend Feilberg (1835-1925), kulturtekniker. 
Han var i 1856 som en af de tre første i Danmark blevet optaget på Polyteknisk Lærean-
stalt til at gennemgå det 2-årige landbrugsstudium. Efter endt uddannelse blev hans vir-
kefelt grundforbedring.  Han var i 1862 med til at udtørre Sjørring sø, og i 1863-66 fo-
restod han udtørringen af Næsbyholm Sø i Skåne. Hans livsværk var udtørringen og 
kultiveringen af Søborg Sø i Nordsjælland 1872-1896. Fra 1896 til 1910 var han besty-
rer af Søborggård. 
Fra 1882 til 1898 var han medlem af LHS bestyrelsesråd. 
 
Gustav Adolph Hagemann (1842-1916), ingeniør og industrileder. 
Han var af uddannelse ingeniør og havde i flere år arbejdet i udlandet, da han af C.F. 
Tietgen i 1872 blev tilknyttet A/S De danske Sukkerfabrikker som en slags ”overkemi-
ker”. Fra 1882 til 1897 var han teknisk direktør i De danske Sukkerfabrikker. I 1898 
blev han bestyrelsesformand i De Danske Sukkerfabrikker og samtidig blev han på Ti-
etgens ønske bestyrelsesformand i Burmeister & Wain. 
Han havde i 1892 været aktiv ved stiftelsen af Dansk Ingeniørforening, og han blev for-
eningens første næstformand og dens formand 1895-98. I 1902 blev han udnævnt til di-
rektør for Polyteknisk Læreanstalt, hvor han styrkede undervisningen i elektroteknikken 
og den landbotekniske kemi. Stillingen som direktør for Polyteknisk Læreanstalt be-
holdt han til 1912. 
 
Carl Hansen (1870-1940), redaktør og politiker. 
Han blev uddannet ved landbruget og i 1891 overtog han den fædrene gård, som han 
beholdt til 1899. I den periode solgte han de spredt liggende lodder fra og beholdt kun 
bygningen og de omliggende 3 ha. Kort sagt han reducerede ejendommen fra at være en 
gård til at blive et husmandssted. Han var først og fremmest andelsbevægelsens mand. 
Fra 1893 til 1903 var han formand for Skive Landsogns Mejeri 1893-1903, og fra 1900 
til 1906 var han formand for De Samvirkende Jyske Mejeriforeninger. Desuden var han 
fra 1900 til 1906 medlem af Andelsudvalget. Han stod bag oprettelsen af Husmandsfor-
eningen Fremad, hvis formand han var i perioderne 1901-1907 og 1936-38.  
I 1902 blev indvalgt i Folketinget for Skivekredsen og i 1906 fik han dannet et garant-
selskab af venstremænd til køb af Skive Folkeblad, hvis redaktør han var 1911-1940 
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Hans Frederik Hansen (1854-1921), forsøgsleder og statskonsulent i plantekultur. 
Han var af uddannelse landbrugskandidat og blev i 1884 ansat som lærer ved Askov 
Højskole. Året efter købte han Øster Havgård i Askov, og her grundlagde han statens 
første planteavlsforsøgsstation i Jylland. Ved forsøgsvirksomhedens omlægning i 1893 
udnævntes han til forsøgsleder og statskonsulent i plantekultur for Jylland. Han holdt nu 
op med at være lærer på Askov Højskole. Fra 1903 til sin død i 1921 var han formand 
for Kolding Omegns Landboforening, derudover sad han i bestyrelsen for De Samvir-
kende Jyske Landboforeninger, var medlem af bestyrelsen for De Samvirkende Danske 
Landboforeninger og var medlem af Landbrugsrådet og Vildmosekommissionen.  
 
Povl Hansen (1856-1934), højskoleforstander. 
Han var et barn af den danske folkehøjskole. 1874-75 var han elev på Askov Højskole, 
de følgende vintre var han elev på Vallekilde Højskole, derefter var han igen et par vint-
re elev på Askov Højskole, og i 1881 blev han ansat på Vallekilde Højskole som lærer. 
Ved Ernst Triers død i 1892 blev han forstander for Vallekilde Højskole og i 1900 købte 
han sammen med sin bror skolen. 
 
Svend Høgsbro (1855-1910), højesteretssagfører, minister. 
Som søn af Sofus Høgsbro havde han fra fødslen en nær tilknytning til Askov Højskole. 
Han tog juridisk embedseksamen i 1879, blev overretssagfører i 1881 og højesteretssag-
fører i 1889. Han huskes i dag mest for hans stærke engagement i andelssagen. I 1892 
blev han bestyrelsesmedlem i Fællesforeningen for Danske Brugsforeninger, fra 1898 
var han foreningens repræsentant i Andelsudvalget, hvis sekretær han var fra 1898 til 
1908. Han blev i 1895 valgt til Folketinget, og fra 1905 til 1908 var han minister for of-
fentlige arbejder, derefter var han justitsminister i et år.  
 
Jens Jensen-Sønderup (1862-1949), minister. 
Han nåede aldrig at få nogen formel uddannelse, da der tidligt var brug for ham hjemme 
som bestyrer af den fædrenegård, som han overtog allerede i 1886. Hans vej ind i politik 
gik over lokalpolitik. Han var sognefoged fra 1893 til 1896 og sognerådsformand fra 
1893 til 1906. Andelssagen stod især hans hjerte nært, og fra 1898 til 1908 var formand 
for andelsmejeriernes gensidige ulykkesforsikring. 1896 blev han medlem af Folketin-
get og i 1901 blev han medlem af Finansudvalget. 1908-09 var han trafikminister, deref-
ter næstformand i Folketinget og fra 1910 til 1913 var han indenrigsminister. I 1920 
trådte han ud af Rigsdagen og fra 1921 til 1932 var han administrerende direktør for 
Kongeriget Danmarks Hypoteksbank.  
 
Johannes Lauridsen (1847-1920), gårdejer, fabrikant, nationalbankdirektør. 
Johannes Lauridsen var uddannet landmand, og i 1877 overtog han den fædrene gård 
Grønvang i Vejen. Her anlagde han i 1878 et cikorietørreri. Det blev i 1889 udvidet til 
at blive Cikoriefabrikken Nørrejylland. I 1897 var han initiativtager til oprettelsen af 
Margarinefabrikken Alfa, hvis første direktør han også blev. I 1902 solgte han Nørrejyl-
land til De Danske Cikoriefabrikker, hvor han efterfølgende fik stillingen som teknisk 
direktør i koncernen. I 1902 tog han initiativet til oprettelsen af Banken for Vejen og 
Omegn og i 1907 til Tagpapfabrikken Phønix. I 1907 blev han valgt til Landstinget, og i 
1908 blev han kongevalgt landbrugskyndig direktør i Nationalbanken. 
Som landmand havde især mejeribruget hans interesse. Han havde allerede i 1880 opret-
tet et privat fællesmejeri. I 1891 tog han initiativet til oprettelsen af Vejen Andelsmejeri, 
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hvis første formand han blev. I den egenskab var han i 1894 medstifter af Ribe Amts 
Mejeriforening, hvor han sad i bestyrelsen fra 1894 til 1905.  
Johannes Lauridsen var knyttet nært til Askov Højskole og Poul la Cour, som ved opret-
telsen af A/S Margarinefabrikken Alfa blev aktionær og bestyrelsesmedlem. 
 
Johannes Leegaard (1845-1922), inspektør 
Han blev færdig som landbrugskandidat i 1873 og de efterfølgende år arbejdede han 
først i en kort periode ved jernbaneanlæg, så var han en tid lærer på Høng Højskole ,og 
derefter lærte han under professor Segelckes mejeribrug både på Gjeddesdal og hos 
Hanne Nielsen på Havartigården. Han blev 1875 mejeriassistent først på Sydsjælland, 
senere i Thy. I 1878 blev han tilknyttet docent Fjords forsøgsvirksomhed. Fra 1882 til 
1886 boede han med sin familie på Ladelundgård. Som forsøgsassistent arbejdede han 
primært med mælkens næringsværdi, mælkens afregning og pasteurisering af mælk. I 
1886 blev han tilbudt og accepterede tillingen som inspektør på gården Rosvang (den 
udtørrede Sjørring Sø). Her fandtes en stor malkebesætning, og han var i mange år for-
mand for Thisted Amts Mejeriforening samt censor ved afgangsprøverne på Ladelund 
Mejeriskole. Han var fra 1894 til 1909 landvæsenskommissær og medlem af LHS’s be-
styrelsesråd.  
 
Niels Pedersen (1851-1911), landbrugs- og mejeriskoleforstander. 
Han blev landbrugskandidat i 1877 og straks derefter blev han bestyrer af Ludvig 
Schrøders gård og lærer i naturfag på Askov Højskole. I 1879 købte han Ladelundgård i 
Malt Sogn og oprettede her Jyllands første grundtvigske landbrugsskole. Niels Peder-
sens store interesse var mejeribruget og fra 1882 var skolen forsøgsstation under Land-
økonomisk Forsøgslaboratorium. Niels Pedersen var levende interesseret i forsøgsvirk-
somheden og en aktiv deltager i en række mejeriforsøg, som dels blev udført i skolens 
mejeri dels på Brørup Mejeri og i Johannes Lauridsens fællesmejeri. Det førte i 1887 til 
at han som den første i landet oprettede et fem måneders teoretisk kursus for mejerister. 
Han var fra 1886 til 1903 formand for Kolding Omegns Landboforening, fra oprettelse i 
1894 til sin død i 1910 var han formand for Ribe Amts Mejeriforening og fra 1894 til 
1910 næstformand i De samvirkende Jyske Mejeriforeninger.         
 
Jørgen Petersen (1854-1908), landbrugsskoleforstander. 
Han blev landbrugskandidat i 1882, derefter var han i et år tilknyttet Testrup Højskole. 
Fra 1883 til 1885 var han ansat som lærer på Ladelund Landbrugsskole, hvorefter han 
blev assistent ved Landøkonomisk Forsøgslaboratorium. I 1886 købte han Christen 
Kolds gamle højskole og oprettede her i et nært samarbejde med Hans Appel Dalum 
Landbrugsskole. I 1889 blev skolen udvidet med en mejeriskole, og allerede fra starten 
har skolen en nær forbindelse til Dansk Mejeristforening, idet Hans Appel i en årrække 
er sekretær i foreningen og redaktør af Mælketidende. 
Jørgen Petersen var med til at oprette Odense Omegns landboforening i 1898 og han 
blev foreningens første formand. Han var bestyrelsesmedlem i De Samvirkende Fynske 
Landboforeninger og havde sæde i LHS bestyrelsesråd. 
 
Ludvig Schrøder (1836-1908), højskoleforstander. 
Han tog teologisk embedseksamen i 1860, og blev et par år efter Sofus Høgsbros efter-
følger som forstander for Rødding Højskole. Efter nederlaget i krigen 1864 lukkede 
skolen, og i 1865 flyttede han sin skolevirksomhed til Askov. Skolen blev landets fø-
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rende folkehøjskole og i 1878 blev den omdannet til Askov Udvidede Højskole med 
Poul la Cour som lærer i naturfag. 
I en kort periode fra 1886 til 1890 var Ludvig Schrøder medlem af Landstinget. På sine 
ældre dage blev han stærkt optaget af Hedeselskabets virksomhed, og i 1890 blev han 
medlem af repræsentantskabet. Ved Dalgas død i 1894 blev han medlem af Hedeselska-
bets tremandsbestyrelse. 
 
Knud Sehested (1850-1909), godsejer, landbrugsminister. 
Han tog juridisk embedseksamen 1874, og i 1876 blev han volontør i Indenrigsministe-
riet, hvor han i 1878 blev udnævnt til assistent, i 1886 fulgte udnævnelsen til fuldmæg-
tig og i 1893 blev han kontorchef. I 1894 blev chef for det nyoprettede landbrugsdepar-
tement, og i 1896 blev han udnævnt til landbrugsminister, den første i Danmark. Posten 
som landbrugsminister havde han kun i et år. I 1898 blev han valgt til præsident for 
LHS. 
 
Heinrich Valentiner (1834-1921), godsejer. 
Han startede sin karriere som landmand i 1857, først som ejer af Sallerupgård ved Vor-
dingborg, og fra 1868 også af Gjeddesdal, hvis rang som mønstergård han opretholdt og 
videreudviklede. Han var foregangsmand på mejeribrugets område, og en lang række af 
Th. Segelckes og Niels Fjords mejeriforsøg fandt sted på Gjeddesdal. Han var fra 1872 
til 1911 medlem af LHS bestyrelsesråd, formand for Københavns Amts Landboforening 
fra 1879 til 1892, formand for De Samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift fra 
1890 til 1908 og tillige medlem af De Samvirkende Danske landboforeningers forret-
ningsudvalg. 
 
Niels Jensen Villemoes (1849-1934) er født Hjermhede.  
I 1879 forpagtede Niels Villemoes Skærum Mølle ved Vemb. Denne vandmølle ejedes 
på det tidspunkt af familien Valeur på godset Nørre Vosborg. Til møllen hørte et lille 
højovnsteglværk. Niels Villemoes, der havde studeret teglværksdrift syd for grænsen 
(Kongeåen), udviklede derefter et fuldt moderne teglværk ved Skærum Mølle, og satte 
sammen med sin broder og fætteren Peter Thrige (bror til Thomas) mange andre projek-
ter i gang. I 1905 fik Niels Villemoes tilbud om selv at købe Skærum Mølle komplekset, 
hvor der i mellemtiden også var blevet oprettet et mejeri. Stedet har så været i familiens 
eje indtil 1986, hvor det blev overtaget af den selvejende institution Folkeuniversitets-
centeret. Teglværket fungerede frem til 1957 og er nu historisk præsenteret i form af et 
teglværksmuseum i den gamle smedje, ligesom der i Per Kirkebys tegldesign er bygget 
et kombineret geologisk museum og astronomisk observatorium. 
Noget tyder på, at Niels Villemoes og Poul la Cour har kendt hinanden allerede fra de 
unge år. 
Af Tidsskrift for Vindelektricitets fremgår det, at Niels Villemoes, som medstifter af 
Dansk Vindelektrisitets Selskab, også var med til at nedlægge selskabet i 1916, da det 
havde løst sin opgave. Han døde 9. maj 1934 på Skærum Mølle, 84 år gammel. 
 
Ib Windfeld-Hansen (1845-1926), ingeniør, belysningsdirektør. 
Han blev cand. polyt. i 1871, og efter at have arbejdet som ingeniør ved en række an-
lægsopgaver rundt om i landet blev han 1877 ansat som assistent for gasværksbestyrer 
Howitz ved opførelse af Østre Gasværk i København. Efter afslutningen af byggeriet 
blev han 1879 teknisk fuldmægtig ved gasværket. Han stod i 1889 bag en indstilling til 
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Københavns Borgerrepræsentation om oprettelsen af et elværk, og i 1892 blev han 
driftsbestyrer ved det nyopførte elektricitetsværk i Gothersgade. Fra 1896 til 1920 var 
han direktør for Københavns Belysningsvæsen.  
Han var i perioden 1896-1909 docent i elektrofysik ved Polyteknisk Læreanstalt. Han 
var læreanstaltens første lærer i dette fag. Han var med til at stifte Elektroteknisk For-
ening, hvis første formand han var 1903-08. Fra 1910 til 1913 var han formand for 
Dansk Ingeniørforening. 
 
En række af DVES første medlemmer tilhørte således kredsen omkring Askov Højsko-
le, andre havde en central placering i forhold til andelsbevægelsen, en del tilhørte ledel-
sen i Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab (LHS) og mange havde en cen-
tral placering i dansk mejeribrug. Polyteknisk Læreanstalt, som stod for uddannelsen af 
ingeniørerne var repræsenteret med henholdsvis læreanstaltens direktør og docent i 
elektrofysik.  
 
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs forbindelse til Poul la Cour og For-
søgsmøllen havde dybe rødder. Poul la Cours bror Jørgen Carl la Cour havde i 1868 op-
rettet landets første grundtvigske landbrugsskole i Lyngby, hvor Poul la Cour også selv 
har undervist i perioder. I 1875 blev J. C. la Cour valgt til sekretær i LHS, en post som 
han forstod at udnytte maksimalt. Fra 1891 og til sin død i 1898 var Jørgen Carl la Cour 
præsident for LHS. Fra slutningen af 1870’erne og frem til sin død i 1898 var han ube-
stridt den person i landet, som havde størst indflydelse på landbrugets udvikling. Han 
var arkitekten bag statsstøtten til Forsøgsmøllen i Askov og han stod bag LHS’s interes-
se i at undersøge elektricitetens muligheder i forhold til landbruget.  
 
Allerede i 1894 stod Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab for en undersø-
gelse af muligheden for at anvende elektricitet som lys- og kraftkilde i landbruget. Her 
tænkte selskabet primært på de store landbrug, hvor man efterhånden fik en dampma-
skine til at trække diverse maskiner. Mange landbrug havde hidtil klaret sig med 
hestegang som drivkraft eller tagmøller med direkte remtræk til maskinerne til 
tærskning og kværne til forarbejdning af foder. Konklusionen var, at hvis man valgte at 
indlægge elektricitet skulle man også investere i en dyr akkumulator, hvilket forsinkede 
udviklingen noget. Senere tog selskabet emnet op igen, og da Poul la Cour i oktober 
1901 holdt det første kursus for ejere og passere af små elværker, gav LHS statsstøtte til 
mejerister, som ville følge dette kursus. Forsøgsmøllen fik endvidere en særskilt 
bevilling på støtte fra Indenrigsministeriet på 1000 kr. årligt til gennemførelse af de to 
typer kurser: Kursus for Ejere og Passere og Kursus for Landlige Elektrikere. 
 
Fra omkring 1903 blev der også etableret elværker i tilknytning til vandmøller og egent-
lige vindelektricitetsværker med støtte og rådgivning fra forsøgsmøllen og Dansk-
Vindelektrisitets Selskab. 
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Poul la Cour blev valgt til selskabets formand, og der blev ansat en ingeniør, cand.polyt. 
Jacob Bjerre, til at udarbejde planer og tegninger samt rådgive bygherrer ved etablerin-
gen af de små decentrale elværker, hvor drivkraften enten var vand eller vind samt en-

kelte dampmaskiner. 
Et besøg af ingeniøren kostede 20 
kr. Hvis der skulle foretages opmå-
ling, udarbejdes en plan og over-
slagsberegning var prisen yderligere 
1% af overslagssummen.  
Når værket var etableret var betalin-
gen yderligere 1% i afgift for brug af 
la Cours strømregulering. Denne re-
gulator var en kombination af den 
Automatiske Nøgle (la Cour nøglen) 
og vippeforlaget, som godt kan be-
tegnes som modificeret kratostat til 
formålet. La Cour havde opnået pa-
tent på denne kombination, som 
gjorde, at møllens elproduktion og 
opladningen af akkumulatorbatteriet 
stort set kunne passe sig selv. La 
Cour overdrog patentrettighederne 
til selskabet mod, at selskabet ville 
afholde udgifterne til dets oprethol-
delse. 
 
Figur 16: De første bestemmelser for sel-
skabets aktiviteter, indskannet fra 
Tidsskr. f. Vindelektr., januar 1904. 

 

 
Figur 17: Til venstre en grafik, der viser patentet: Vippeforlag-dynamo-autonatnøgle-akkumulator, 
som stort var selv  passende. Til højre vises det samme i praksis i For-
søgsmøllens maskinhal. 

 
Sidst i Poul la Cours officielle beskrivelse af DVES’s aktiviteter er omtalt to typer kur-
ser: Et kursus for ”Ejere og Passere”, som allerede var begyndt i oktober 1901 samt et 
længere kursus for ”landlige Elektrikere”, som først påbegyndtes sommeren 1904. 
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Tidsskrift for vindelektrisitet 
Som et led i dette arbejde udgav Poul la Cour selv et ”Tidsskrift for Vindelektrisitet”, 
som er en kombination af grundlæggende information om elektricitet i almindelighed og 
en rapportering af udviklingen på området. (Bemærk den oprindelige stavemåde med ’s’ 
i stedet for ’c’). Man kan bl.a. læse om de første vindelektricitetsværker og andre decen-
trale elværker efterhånden som de bliver installeret med assistance fra forsøgsmøllen i 
Askov. 
I første nummer af tidsskriftet fra januar 1904 er også trykt en medlemsliste over de til 
den dato indmeldte medlemmer. Listen tæller allerede på det tidspunkt 134 medlemmer, 
private såvel som en del virksomheder. I senere numre af tidsskriftet forekommer lister 
over deltagere i kurserne til uddannelse af ”Landlige Elektrikere” samt over deltagerne i 
de kortere ”Kursus for Ejere og Passere”. Det er bemærkelsesværdigt, at rigtig mange 
mejerifolk deltog i det sidstnævnte kursus, mens enkelte også lod sig uddanne til landlig 
elektriker. 
 
 

 
 
Figur 18: Ti venstre: Forsiden af Tidsskrift for Vindelektrisitet. Til højre: Diplomet for bestået del-
tagelse i kursus til Landlig Elektriker. 
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Forsøgsmøllens og Dansk Vind-Elektricitets Selskabs aktiviteter. 
 
Disse kan kort nævnes som 
1. Kursus for Ejere og Passere af smaa Elektricitetsværker. 
2. Kursus for landlige Elektrikere, såvel teori som praksis. 
3. Rådgivning og projektering vedrørende etablering af små elværker. 
 
Selv om la Cour op gennem 1890erne arbejdede med knaldluftslyset på højskolen, holdt 
han naturligvis vågent øje med udviklingen, og allerede inden forsøgsmøllen i 1902 
overgik til et egentligt vindkraft-elværk, var han parat med et videreudviklingsprogram, 
der fik afgørende betydning for elektricitetsudviklingen i Danmark. 
La Cour har helt klart følt et behov for at dele ud af erfaring og viden om den nye og for 
mange helt ukendte energiform, elektricitet, og han var begyndt at afholde kurser heri 
allerede inden dannelsen af Dansk Vindelektrisitets Selskab i 1903. I museets arkiv har 
vi fundet flere håndskrevne kursusplaner, den første fra 1901. Se nedenfor. 
 
Undervisningsmaterialet 
Fra 1902 findes i Poul la Cour Museets arkiv et uopskåret ark med 16 sider af Poul la 
Cours ”Grundrids til Elektricitetskursus paa Forsøgsmøllen”, trykt som manuskript på 
Konrad Jørgensens Bogtrykkeri i Kolding. Indholdet er en kortfattet og præcis, men 
fyldestgørende og forståelig gennemgang af de elektriske begreber, måleenheder og 
forhold i øvrigt: Spænding, modstand, strømstyrke, wattforbrug, ledningstab, målein-
strumenter, induktion, elektromotoren, dynamoen, glødelampen, buelampen og akku-
mulatoren. Denne tekst, der her er uden illustrationer, selvom der henvises til dem, har 
sikkert været brugt som undervisningsmateriale i de nævnte kurser. Den har også dannet 
grundlag for de mere bredt skrevne kapitler, ”Den elektriske ABC”, i Tidsskrift for 
Vindelektrisitet fra 1904 og frem, hvor der også er kommet illustrationer med. 
I øvrigt findes der i arkivet en lille lommebog med de opgaver, som har været anvendt 
på kurserne. 
 
Mejerister på kurser for ”Ejere og Passere af smaa Elværker” 
Foruden 3-måneders kurserne for landlige elektrikere, som først startede sommeren 
1904, blev der allerede fra oktober 1901 gennemført et kurser for ”Ejere og Passere af 
smaa Elværker” ved forsøgsmøllen. Kurserne var typisk af en uges varighed.  
 
Vilkårene for deltagelse i kurset fremgår af en annoncering i tidsskriftet fra juli 1906: 
”ELEKTRISITETSKURSUS for Ejere og Passere af smaa Værker agtes afholdt paa 
Forsøgmøllen, Askov, Vejen, fra 17. September. (Ankomst til Vejen KL 4½ Eftm.) til 22. 
Sept. (Middag). Betaling 20 Kr. for Kost, Logi og Undervisning. Sengetøj sendes i Ti-
de.” 
 
 I sin forsøgsrapport Forsøgsmøllen III og IV fra 1903 behandler Poul la Cour spørgs-
målet om, hvorvidt folk i almindelighed forstår ”Elektriciteten til Husbehov”. Han ud-
trykker sig optimistisk med hensyn til, at folk på landet bliver i stand til at bruge den. 
Folk på landet er vante til selv at stå for meget af det, som folk i købstæderne rekvirerer 
specialister til! Men eftersom kendskabet til elektricitet var ”fremmed for næsten alle 
udenfor Fagmændenes Række” er der derfor ”ganske naturligt bleven spurgt efter Vej-
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ledning og forlangt smaa Kursus for Folk, der interesserede sig derfor, og som skulle 
have med Elektriciteten at gøre”. 
 
Bemærkelsesværdigt er det – som også la Cour gør opmærksom på -, at den overvejen-
de del af kursisterne på disse kurser var mejerister eller mejeribestyrere. Dette indikerer, 
at mejerierne i realiteten var det første sted i mange landsbysamfund, hvor folk først 
lærte elektriciteten at kende. 
Eftersom mejerierne i forvejen havde dampmaskiner som drivkraft, var det forholdsvis 
let også at lade den trække en dynamo. I en række tilfælde blev den slags installationer 
foretaget efter rådgivning fra Forsøgsmøllen, eller de blev udført af folk, som var ud-
dannet på den anden type af Forsøgsmøllens kurser, nemlig uddannelsen til Landlig 
Elektriker. Den tre måneders teoretiske elektrikeruddannelse på Forsøgsmøllen blev al-
tid fulgt op af en fase med praktisk installationsarbejde et eller andet sted i landet. 
 
La Cour ønskede ikke, at mejerierne skulle udvikle sig til egentlige elværker, men anbe-
falede egenproduktionen af elektriciteten for renlighedens skyld. Han ønskede, at der 
”foruden den Hær af Dampskorstene, som Mejerierne har plantet ud over vort Land” 
også skulle komme ”en tilsvarende Hær af Vejrmøller med tilhørende Elektricitetsvær-
ker”. 
 
I den foreliggende indbundne samling af Tidsskrift for Vind Elektrisitet er kun beskre-
vet 6te, 7de, 8de, 9de og 10de kursus for ”Ejere og Passere” med navnelister. Kurserne 
videreførtes efter en kort pause også efter la Cours død. De forudgående 5 kurser, som 
er gennemført før udgivelsen af tidsskriftet, begyndte allerede i oktober 1901 og blev 
gentaget marts 1902, oktober 1902, april 1903 og september 1903. Der er i Poul la Cour 
Museets arkiv ikke fundet navnelister over deltagerne i disse 5 forudgående kurser. Til 
gengæld eksisterer, der fotos af en del af kursusholdene, fotograferet foran forsøgsmøl-
len. Desuden er der i arkivet fundet oprindelige håndskrevne kursusplaner, tekstmateria-
le samt opgaver, som har været anvendt.  
 
Kursusplaner for ”Ejere og Passere” 
For at illustrere håndskriften anvendes kursiv, mens layoutet i hovedsagen er opretholdt 
fra de håndskrevne ark. 
Kursus plan for det første kursus for ejere og passere, 1901: 
 

Foreløbig Plan for Elektricitetskursus 
ved Forsøgsmøllen d. 20-27. Okt. 1901. 

 
Mandag.  
Kl..9. Energiens Former og Omdannelser. -Enheder -. Bremsedynamometer. 
   Middag: Opgaver i disse Retninger. 
Kl. 3½. Elektriske Enheder, og deres Forhold til den mekaniske Kraft. 
 Ohms Lov.   Aften: Opgaver. 
Tirsdag  
KL. 9. Vejrmøller. – Kratostat. – Dynamostat. 
   Middag: Opgave hertil. 
Kl. 3½. Elektromagnetisme. – Maaleinstrumenter. 
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Onsdag  
Kl. 9. Det elektriske Spændingstab i Ledninger. – Glødelamper. – Buelamper. 
   Middag: Opgaver hertil. 
Kl. 3½. Elektromotor. – Induktion. – Dynamo 
   Aften: Lysmaaling. 
Torsdag  
Kl. 9. Om Plan, Omkostninger og Udbytte af elektriske Anlæg. 
   Middag: Vejledning i Montering. 
Kl. 3½. Elektrokemisk Arbejde. – Faradays Lov. – Ilt og Brint. 
   Akkumulatorer. – Deres Plads og Behandling. 
 
Fredag og Lørdag forsætter man Plan, Tegning og Overslag, som man har begyndt 
om Torsdagen. Giver dette Anledning til yderligere Oplysning eller Gentagelse, giver 
jeg først og fremmest dette til de sædvanlige tider. Ellers holder jeg til Afveksling Fo-
redrag om Beslægtede Emner, selv om de ikke have direkte Betydning for Elektrici-
tetsværker. Muligvis der ogsaa bliver nogen Forhandling. 
 
Der findes i arkivet ingen gemte kursusplaner for 1902, men det må formodes, at der har 
været afholdt to sådanne ugekurser, hvor kursusplanen for 1901 ovenfor også har været 
anvendt. Derimod findes der fotos af kursusholdene, bl.a. fra 1902 og 1903. 
 

 
Figur 19: Til venstre: Kursusholdet fra oktober 1902. Til højre: Holdet fra september 1903. 

 
Der foreligger kursusplaner for hele to kurser i 1903, nemlig det fjerde 23.-29. april og 
det femte 24.- 30. september 1903. Disse kursusplaner følger her: 
 
Kursusplan for fjerde kursus: 
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4de Elektricitetskursus ved Forsøgsmøllen 
23-29 April 1903. 

 
Fredag. Kl. 9. Elektricitetens Historie. 
     11. Energiens Former og Forandringer. 
     3½. Elektriske Enheder. Els Forhold til mekanisk Kraft. 
     6.  Bremsedynamometer. – (Svinghjul m.m.) 
    Aften: Forsøg. 
Lørdag. Kl. 9. Elektromagnetisme. 
     11 Elektriske Maaleenheder. 
     3½ Transmission og Regulering. 
     6 Elektrisk Spændingstab. 
    Aften: Elektriske Maalinger. 
Mandag. Kl. 9. El.Forbindelser. El.Regulator. Elektromotor. 
    11. Glødelamper. 
    < Appel 
    3½. Induktion. 
    6. Buelamper 
    Aften: Lysmaalinger. 
Tirsdag. Kl. 9. Dynamo. 
     11. Akkumulator. 
    < Appel 
     3½. Elektricitetsværker. 
     6. El.Installationsdele. 
    Aften: Planlægning. 
Onsdag:  Kl. 9. Elektrolyse. 
     11.  Forhandling. 
 
Planen for femte kursus. Det er interessant at se ændringerne i program og indhold: 

 
5de Elektricitetskursus ved Forsøgsmøllen. 

24-30 Sept. 1903. 
Fredag. Kl. 9. Elektricitetens Historie. 
     10½. Energiens Former og Forvandlinger. 
     3½. Elektriske Enheder. Els Forhold til mekanisk Energi. 
     5½.  Kraftmaskiner. - Bremsedynamometret.  
    Aften: Forsøg med dette. 
Lørdag. Kl. 9. Elektromagnetisme. 
     10½ Ohms Lov. Elektriske Maaleinstrumenter. 
     3½ Elektrisk Spændingstab. - El.Forbindelser. 
     5½ Vejrmøller. 
    Aften: Elektriske Maalinger. 
Mandag. Kl. 9. Induktion. El.Regulator.. 
    10½. Elektromotor. - Dynamo. 
    3½. Glødelamper og Buelamper. 
    6. Foredrag paa Højskolen. 
    Aften: Lysmaaling. 
Tirsdag. Kl. 9. Akkumulator Dynamo. 
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     10½. Installationsdele. 
     3½. Elektricitetsværker. 
     6. Foredrag på Højskolen. 
    Aften: Planlægning. 
Onsdag:  Kl. 9. Elektrolyse m. m. 
     10½.  Forhandling. 

 
Det sjette kursus for ”Ejere og Passere”, det har været afholdt 7.- 13. september 1904, 
står omtalt i Tidsskrift for Vindelektrisitet, 3. Hæfte, Maj 1905. Her er deltagerne listet 
med navn, titel og bopæl.  
Kurset havde 10 deltagere, heriblandt 2 mejerifolk: 
Kristian Jensen, Mejerist, Fredericia 
Thomas Nielsen, Mejeribestyrer, Haarby, Assens. 
 
Der findes ingen særskilt gemt kursusplan for dette sjette kursus, men her følger kur-
susplanen for det syvende kursus: 

 
Elektrisitetskursus 

12-15 April 
1905. 

 
Onsdag. Kl . 7½. Elektrisitetens Udviklingshistorie. 
Torsdag Kl. 9. Energiens Forvandling. 
      10½. Elektromagnetisme. 
         2. Elektriske Maaleenheder. 
        3½ Praktisk Installering. 
         6. Ohms Lov. – Spændingstab. –Lamper. 
Fredag Kl. 9. Induktion. 
       10½  Dynamo. – Elektromotor. 
         2. Vandkraft. – Vindkraft. 
        3½ Praktisk Installering. 
        6. Akkumulatorbatterier. 
        8. Lysmaaling. 
Lørdag. Kl. 9. Eksplosionsmotorer. 
      10½ Elektrisitetsværker – Spørgsmaal. 
 
 Maaltider Kl  8, 12, 3, 7.  
 
7de elektrisitetskursus for ”Ejere og Passere af smaa Elværker”, 12.-15. april 1905. 
Kurset havde 16 deltagere, heriblandt 7 mejerifolk: 
Chr. Davidsen, Mejeriejer, Langebjerg M., Fuglebjerg 
Simon Peter Hansen, Mejeribestyrer, Ullerslev 
R. Hansen, Mejeriejer, Ondløse, Mørkøv 
Frands Jeppesen, Mejeribestyrer, A.M. Højmark, Lem 
Rasmussen, Mejeribestyrer, A.M. Holmgaard, Holstebro 
E. Smidt, Mejeribestyrer, Nybøllegaards M., Espe 
C.J. Sørensen, Mejeribestyrer, Faster A.M., Skjern. 
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Figur 20: Til venstre: Kursusholdet fra april 1905.   Til højre: Holdet fra september 1906. 

 
I overskriften for programmet for det niende elekricitetskursus har der først været skre-
vet et ottetal, som er streget over. Det viser sig, at planen oprindeligt har været anvendt 
til det ottende kursus og er så blevet genanvendt til den niende. Planen følger nedenfor. 
Bemærk at der er sket ændringer i indholdet på et par punkter. 
 

9 8de Elektricitetskursus 
17 Sept – 22 Sept. 1906 

 
Mandag.  Aften Indledning. 
 
Tirsdag.  Kl. 9. Energiens Forvandling. 
     11. Opgaver. – Bremsedynamometeret. 
     3½. Elektricitetens Historie. 
     5½ Luftelektrisiteten. 
 
Onsdag Kl. 9. Galvaniske Batterier. – Ohms Lov. 
     11. Elektromagnetismen. 
     3½. Vandkraft. – Varmemotorer. 
     5½ Ledningsnet. (Spændingtab). 
 
Torsdag.  Kl. 9. Induktion. 
     11. Dynamo og Elektromotor 
 . . . . . . . . . . . . . Skibelund. 
     5½. Elektrisk Lys. 
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     8.  Lysmaaling. 
 
Fredag.     9. Elektrokemi. 
    11. Batterier. 
     3½. Vejrmøller. 
     5½ Elektrisitetsværker. 
 
Lørdag.    9. Svagstrømsteknik. 
   10½. Afslutning. 
 
 
8de elektrisitetskursus for ”Ejere og Passere af smaa Elværker”, 25.-28. september 
1905. Kurset havde 12 deltagere, heriblandt 3 mejerifolk: 
Gustav Gustavsen, Mejerist, Ladelund, Brørup 
H. Jensen, Mejeribestyrer, Bylderup Bov, Sønderjylland 
Julius Kjær, Mejeribestyrer, Dalum, Odense. 
 
9de elektrisitetskursus for ”Ejere og Passere af smaa Elværker”, 17.-22. september 
1906. Dette kursus havde 34 deltagere, heriblandt 11 mejerifolk: 
P. Frøslev, Mejeribestyrer, Silkeborg 
Chr. J. Hansen, Mejeribestyrer, Lobbæk St., Bornholm 
Julius Henriksen, Mejerist, Ledstrup, Nykøbing S. 
Anders Jensen, Mejeribestyrer, ”Spangsbro”, Kalundborg 
Smedegaard Jepsen, Mejeribestyrer, Skødbæk Mejeri, Lemvig 
Peter Munk, Mejerielev, Snedsted, Thisted 
H. C. Nielsen, Mejeribestyrer, Snedsted, Thisted 
Rasmus Nielsen, Mejeribestyrer, Kirkeby 
N. Kr. Olesen, Mejeribestyrer, Ulstrup, Hornum St. 
H. Ravn Poulsen, Mejeribestyrer, ”Nutiden”, N. Alslev 
Hartvig Rasmussen, 1. Mejerist, ”Ly”, Nakskov. 
(Peter Vang, Grønvang, Vejen). 
 
Nedenfor følger planen for det tiende kursus. Ud over små justeringer i planerne for det 
faglige indhold bemærkes, at i ottende, niende og tiende er indlagt en tur til Skibelund, 
hvor man blandt mindestenene må formode, at fortællingen om den nationale kamp har 
været på dagsordenen. 
 

10de Elektricitetskursus. 
14 – 19  Okt. 1907. 

 
Mandag.  Kl. 7½ Indledning. 
 
Tirsdag.  Kl. 9. Energiens Forvandling. 
     11. Opgaver. – Bremsedynamometeret. 
     3½. Elektricitetens Historie. 
     5½ Luftelektrisiteten. 
 
Onsdag Kl. 9. Galvaniske Batterier. – Ohms Lov. 
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     11. Elektromagnetismen. 
     3½. Forskellige Drivkræfter.   NB 
     5½ Ledningsnet. Spændingstab. 
 
Torsdag.  Kl. 9. Induktion. 
     11. Dynamo og Elektromotor 
     3½ Forskellige Drivkræfter.   NB 
     5½. Elektrisk Lys. 
     8.  Lysmaaling. 
 
Fredag.     9. Elektrokemi. 
    11. Batterier. 
     3½. Forskellige Drivkræfter   NB 
     5½ Elektrisitetsværker. 
 
Lørdag.    9. Svagstrømsteknik. 
   10½. Afslutning. 
 

NB. En af Timerne Kl 3½ bortfalder for en Tur til Skibelund en Dag 
med smukt Vejr.  
Efter Middagene vil Gudmund Bentsen vejlede i praktisk Installation. 

 
I marts-nummeret 1907 af Tidsskrift for Vindelektrisitet findes følgende annoncering: 
 
”Som følge af forskellige Forespørgsler kan det meddeles, at Dansk Vind-Elektrisitets 
Selskabs Kursus for Ejere og Passere af landlige Elektricitetsværker rimeligvis vil blive 
holdt iaar fra 14. (Aften) til 19. (Middag) Oktober paa Forsøgsmøllen.” 
 
I september-nummeret (mærkeligt nok) 1907 har vi så navnelisten over deltagerne i det  
Tiende Elektrisitetskursus for Ejere og Passere af smaa Værker, 14.-19. Oktober 1907. 
Kurset havde 21 deltagere, heraf 10 mejerifolk: 
Carl M.P. Astrup, Mejeribestyrer, M. ”Spangsbo”, Kallundborg. 
TH. Bentin, Mejeribestyrer, Hemmet M., Tarm. 
D. Hansen, Mejeribestyrer, Brydebjerg M. Nysted. 
H. Hasling, Mejeribestyrer, Stouby A.M. Væggerløse. 
Jensen Abild, Mejeribestyrer, Mejeriet ”Neptun”, Kongerslev. 
Fr. Korsgaard, Mejeribestyrer, Fjordsminde, Ulfborg. 
K.V. Christensen, Mejeribestyrer, Hodde M., Varde. 
C.J.Nordholt, Mejeribestyrer, Stadil A.M., Tim. 
Chr. Rasmussen, Mejeri bestyrer, Mejeriet ”Stenshøj”, Støvring. 
 
Desuden er blandt deltagerne: 
Skjold la Cour, Askov (Poul la Cours søn) 
V. Rasmussen, Ladelund, Brørup 
Anders Knudsen, Skivehus Elektricitetsværk, Skive. 
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Kursus til uddannelse af ”Landlige Elektrikere” 
Kursus for landlige Elektrikere ved Forsøgsmøllen afholdtes typisk med teori i måne-
derne maj-juni-juli samt et efterkursus med praktisk installationsarbejde i august.  
Lærer/instruktør på den praktiske del var Gudmund Bentsen, som selv var elev på det 
første hold og siden forsøgsmøllens første bestyrer (værkfører). 
Kilde: Tidsskrift for Vindelektrisitet. 
 
Kursus nr. Årstal Antal elever Praktisk efterkursus Bemærkninger 

1 1904 12 Hurup Elværk, Thy  
2 1905 15 Skive Elværk Kun 13 bestod 
3 1906 14 Lem  
4 1907 16 Elværk og husinst. i 

Borris 
 

5 1908 16 Vrøgum Elværk mellem 
Varde og Nr. Nebel 

Lærer: Dan la Cour 

6 1909 16 Outrup Elværk mellem 
Varde og Nr. Nebel 

Lærer: J.Th. Arnfred 

7 1910 17 8 dage renovering i 
Askov, derefter Ørbæk 
Elværk v. Tarm 

 

8 1911 16 Elforsyning fra Hillerød 
Elværk til Frederiksborg 
Højskole, 2800 m. 
4 elever installerede et 
vindkraftelværk hos gdr. 
Trier, Højby, Sjælland 

3 gange 2800 meter 
aluminiumsledning 
sat op på 50 træpæle. 

9 1912 14 Elling Elværk Mellem Horsens og 
Skanderborg  

10 1913 22 Udvidelse af Forsøgs-
møllens Elværk, Om-
bygning af installationer 
på Askov Højskole og 
Ladelund 

 

11 1914-15 
2x3 mdr 
over 2 år 

Antal ikke 
nævnt 

5 bestod 

Det praktiske kursus var 
erstattet af individuel 
praktik hos uddannede 
installatører i den mel-
lemliggende periode. 

Udvidelsen skyldtes 
større stofmængde, 
bl.a. vekselstrøm. 
(En del frafald grun-
det indkaldelser til 
sikringsstyrken.) 

 
På repræsentantskabsmøde d. 17. dec. 1915 vedtog man at ophæve Dansk Vind-
Elektricitets Selskab med virkning fra 1. april 1916. Selv om der - ved videreførelse af 
den årlige bevilling på 1000 kr. fra Indenrigsministeriet - blev åbnet mulighed for, at 
Forsøgsmøllen kunne fortsætte kurserne, er disse ikke beskrevet. 
 
 
Det vil føre for vidt i denne sammenhæng at beskrive alle disse kurser i detaljer. 
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Der er ikke noget, der tyder på, at uddannede mejerister i større udstrækning har meldt 
sig på kurserne for at blive uddannede til egentlige landlige elektrikere. 
Maj-nummeret 1908 viser også, at der er uddannet 73 landlige elektrikere hen over den 
5-årige periode. Af skemaet ovenfor fremgår, at der i alt var uddannet 161 da selskabet 
blev ophævet i 1916. Ved en gennemgang af kursistholdene i tidsskriftet, hvor kursi-
sterne er beskrevet i detaljer, findes kun få med et perifert forhold til mejeriverdenen. 
Disse nævnes her i de følgende kommentarer til kurserne nr. 1, 2, 3, 4 og 5. 
 
Kursus nr. 1, herunder praktik i Hurup Thy: 
Kun én med tilknytning til mejeriverdenen: 
Kursist nr. 1: Kristen Kristensen Møller, f. 1855. Staby Højskole 1872-3. Fæstningsar-
tillerist i 16 Maaneder. Gaardejer. Mejerist. Mejeriejer. Fra Aug. 1904 Anlægger og 
Ejer af Elektricitetsværket i Hurup. 
 
Arkivleder Knud Møller Madsen, Sydthy Lokalhistoriske arkiv har skrevet en bog om 
ham i anledning af Hurup Elværks 100 års jubilæum i 2004. Af bogen fremgår, at Kri-
sten Møller på det tidspunkt, hvor han melder sig på elektrikerkurset er forhenværende 
mejeriejer, fordi han solgte sit mejeri året før til sammenlægning med et andet.  
I øvrigt fremgår det af bogen om Hurup Elværk, at det var det første elværk, hvor driv-
kraften var en dieselmotor, nummer 8 i rækken af Burmeister&Wains fremstillede mo-
torer. Det fremgår endvidere, at 1904-holdet efter 3 måneders kursus i Askov foretog de 
elektriske installationer under ledelse af professor Poul la Cour, og at værket efter en 
kort indkøringsperiode endeligt kunne levere lys til forbrugerne fra den 28. november 
1904. Af omtalen af arbejdet i Tidsskrift for Vind Elektrisitet fremgår det imidlertid, at 
der til formålet var ansat en elektriker Gregersen til at lede holdets installationsarbejde. 
Men i bogen er aftrykt en attest udstedt af Poul la Cour på vegne af DVES, 6. juli 1905, 
hvoraf det fremgår, at anlægssummen blev 34.559,26 kr. En specifikation er også af-
trykt. Poul la Cour attesterer, at alt er i orden, men beklager, at lysmasterne langs lande-
vejen gennem Hurup ikke var blevet imprægnerede af mangel på imprægneringsmateri-
ale, som ikke havde kunnet skaffes. På et møde den 24. august 1904 gav amtsrådet sin 
tilladelse til, at ledningerne godt måtte føres over landevejen, efter at Poul la Cour hav-
de bekræftet, at der ikke var nogen fare ved det, så længe spændingen ikke oversteg 220 
volt. 
 
Kursus nr. 2, herunder praktik i Skive på Skivehus Elværk 
På dette hold sommeren 1905, som havde 15 deltagere, er der tre med tilknytning til 
mejeriverdenen: 
Kursist nr. 3: Jørgen Hansen Staugaard, f. 26/6 1979 i Dybbøl. Maskinsvend. Har som 
saadan arbejdet 2 Aar i Herning, mest med Gas og Mejerier, 1 Aar på Als med Land-
brugsmaskiner og de 4 sidste Aar på Dybbøl med Møller, Mejerier og Landbrugsmaski-
ner. 
Kursist nr. 6: Johannes Kristian Jensen, f. 28/10 1880 i Nørre Lem ved Skive. Har fra 
16 Aars Alderen været ved Mejerifaget. Aftjente 1901 sin Værnepligt og fik i 1902 Vin-
terkursus paa Salling Højskole ved Jebjerg. Gjorde her og derefter som Mejerist ved Je-
bjerg, Durup og Fredericia Mejerier praktisk Bekendtskab med Elektriciteten. Kom i 
Septbr. 1904 paa D.V.E.S. 6te Elektricitetskursus og har siden den Tid havt Ansættelse 
ved Forsøgsmøllen. 
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Kursist nr. 14: Johannes Jensen, f. 11/1 i Børglum. Har arbejdet nogen Tid i sin Faders 
Mejeri og nogen Tid paa Maskinværksteder. Har været paa Højskolen i Vraa. 
 
Kursus nr. 3 med praktik i Lem: 
På dette tredje hold 1906, som havde 14 deltagere, er der tre med tilknytning til mejeri-
verdenen: 
Kursist nr 4: Jens Povl Hansen Slots, f. 5/1 1878 i Forlev, Sorø Amt. 1895 Mejerilær-
ling. 1878 Mariesoldat. 1898-99 paa Brøderup Højskole. 1900-01 Mejerikursus paa La-
delund. Foraaret 1903 på Elektricitetskursus paa Forsøgsmøllen. 1903-06 Bestyrer af 
Nordenbro Mejeri, Langeland. Har altid i sin Fritid beskæftiget sig med at forfærdige 
Maskiner, Dampmaskiner, Bensinmotorer, og i de sidste 5 Aar lavet elektriske Appara-
ter, større og mindre Amatørdynamoer o.l. samt foretaget sig lidt praktisk Installering. 
Kursist nr. 5: Niels Søndergaard Nielsen, f. 14/5 1879 i Handrup, Thisted Amt. Først 
Landmand. 1895 Fyrbøder og Maskinpasser i Mejeriet ”Morup Mølle”. Passede senere 
et Petroleumslokomobil med Tærskeværk for et Interessentskab i Hurup. 1900 Maskin-
lære i Hinnerup. Fik samtidig teknisk Undervisning. 1904 Maskinsvend. Har siden ar-
bejdet på Cycle- og Maskinfabrik i Hinnerup. 
Kursist nr. 9: Jørgen Jørgensen, f. 22/1 1882 i Ulkebøl på Als Kom 1896 i Maskinlære 
hos Staugaard i Sundeved. Var tre Aar tysk Soldat. Arbejdede i flere Aar som Svend 
med Vindmotorer, Mejeri- og Landbrugsmaskiner. Blev i 1903 rejsende Mejerimontør 
for A/S Konstantin Hansen & Schrøders Maskonfabrik, Kolding. 
 
Kursus nr. 4 med praktik i Borris: 
På dette fjerde hold, 1907, som havde 16 deltagere, er der kun een med tilknytning til 
mejeriverdenen, nemlig kursist nr. 10: Niels Larsen, f. 16/2 1884 i Harsted ved Vejle. 
Har arbejdet på forskellige Mejerier, mest som Fyrbøder. I 1905-06 gennemgaaet Meje-
rikursus paa Ladelund Landbrugsskole. 
 
Kursus nr. 5, herunder praktik i Vrøgum: 
Det femte kursus for Landlige Elektrikere i 1908 blev forsinket på grund af Poul la 
Cours død i april 1908. I marts havde interessen for at få uddannelsen allerede medført, 
at 32 havde indtegnet sig. Kurset blev normalt afholdt i de tre måneder maj-juni-juli. 
Det lykkedes imidlertid først at starte det fra 1.juni, idet Poul la Cour ældste søn, afde-
lingsleder, docent, Dan la Cour trådte til som hovedlærer i elektroteknik, fysik, kemi og 
varmelære. 
Det sædvanlige praktiske efterkursus med øvelse i praktisk installationsarbejde startede 
den 26. august, denne gang i den lille landsby og stationsby Vrøgum, som ligger mellem 
Varde og Nr. Nebel. Lærer og leder af installationsarbejdet var, som de fleste andre 
gange, Gudmund Bentsen, der selv havde været elev på første kursus. 
 
Installationsarbejdet var denne gang meget alsidigt, idet selve elværket og en lang ræk-
ke forskelligartede virksomheder samt private skulle have installationer og tilsluttes. 
Noget særligt var det også, at elværket skulle etableres i nær tilknytning til mejeriet, 
som også var ret nyt. Dynamoen, fordelingstavlen og akkumulatorbatteriet skulle opstil-
les i mejeriets lokaler, og mejeriet fik i den anledning som drivkraft en 15 HK dampma-
skine, hvor det ellers ville have været tilstrækkeligt med 6 HK. Dampmaskinen kunne 
således både trække dynamoens opladning af batteriet og samtidig trække de sædvanli-
ge mejerimaskiner. 
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Med et akkumulatorbatteri på 120 celler (24 kWh) var driftsspændingen på 220 Volt, 
hvor mange tidligere etablerede elværker kørte med det halve eller endnu lavere drifts-
spændinger. Fra starten var det i alt 16 forbrugere (mejeri, brugs, skolen, stationen, 
håndværkere og gårde) med tilsammen 252 lamper og 4 elmotorer på i alt 14 kW. Lys-
anlæggene alene kostede 2927 kr, og prisen på forbrug var 40 øre pr. kWh. Dynamoen 
på 7,5 kW var leveret af Th. B. Thrige i Odense. Akkumulatorbatteriet var leveret af A. 
G. Hagens i Westfalen. Ledningsmateriel blev leveret af Nordisk Kabel og Tråd og el-
målerne af AEG, Berlin. 
 
Praktiklæreren, Gudmund Bentsen, erklærede sig udmærket godt tilfreds med forløbet 
og med holdet, som arbejdede liv og lyst, og han slutter sin beretning i Tidsskrift for 
Vindelektrisitet , (5. Hefte, juli 1909, s.471-477), således:  
”Den 1. Okt. Kl. 6 Aften sattes Strøm på Ledningsnettet, hvorefter ”det hvide Lys” 
straalede fra Husene bag de granklædte Klitter i Vrøgum.” 
 
Mejerier-elværker med installationshjælp fra DVES 
I julinummeret af Tidsskrift for Vind Elektrisitet, 1906, har ingeniør Jacob Bjerre en ar-
tikel om ”Landlige Elektrisitetsværker” med ”Efterfølgende fortegnelse over elektriske 
Anlæg, som er planlagte og kontrollerede af Dansk Vindelektrisitets Selskab”: 
I fortegnelsen optræder på det tidspunkt 14 fællesværker og 30 private værker. De sidste 
4 af de private værker er mejerier. Det drejer sig om: 
 
Mejeriet ”Esbern Snare”, Jerslev. 
 Glødelamper 31 
 Dynamo 1,7 kW 
 Batteri, 36 celler, 3,6 kW-timer 
 Dampmaskiner 6 HK 
  Entreprenør: Philipsen, Slagelse. 
 
Mesinge Mejeri, Mesinge. 
 Glødelamper 34 
 Dynamo 1,8 kW 
 Batteri, 36 celler, 3,6 kW-timer 
 Dampmaskine 6 HK 
  Entreprenør: Knud Andersen, Askov, Vejen. 
 
Højby-Allerup Mejeri, Højby. ** 
 Glødelamper 39 
 Dynamo 1,8 kW 
 Batteri 36 celler, 3,6 kW-timer 
 Dampmaskine 8 HK 
  Entreprenør: Knud Andersen, Askov, Vejen. 
 
Høng Mejeri, Høng. ** 
 Glødelamper 40 
 Dynamo 1,8 kW 
 Batteri 36 celler, 3,6 kW-timer 
 Dampmaskine 8 HK 
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  Entreprenør: Knud Andersen, Askov, Vejen. 
 
De to sidste, mærket **, var først under udførelse på dette tidspunkt. 
Hvis man medtager en lidt bredere kategori af værker med henblik på fødevarerelateret 
produktion kan nævnes yderligere tre: 
Cikoriefabrikken ”Sønderjylland”, Ribe. 
Cikoriefabrikken ”Nørrejylland”, Vejen 
Stege Sukkerfabrik. 
 
En oversigt over alle de elektriske anlæg, som DVES har været involveret i følger her. 
 

 
År Fabrikker Elværk Mejerier Møller Gårde Andet og ukendt 

1904 Cikoriefabrikken, 
Ribe 

Tarm El-
værk 

Staby Mejeri, Tim Lydum 
Vandmølle, 
Nr. Nebel 

Gdr. Boesen, 
Askov, Vejen 

Vallekilde Højskole,
Hørve 

  Hurup Fredericia Mejeri  Gdr. Esbensen, Nr. 
Bjert, Kolding 

 

  Års   Tranekær Slot, Lan-
geland 

 

  Askov   Gdr. Chr. Larsen, 
Jullerup St. 

 

  Børkop   Gdr. Davidsen, Ot-
terup 

 

     Ravnholdt, Erholm  
  Årup   Dalum  Landbrugs-

skole,  Fyn 
 

 
År Fabrikker Elværk Mejerier Møller Gårde Andet og ukendt 

1905 Cikoriefabrikken, 
Vejen 

Hørdum St.  Mejeriet Sprangs-
bro, Tømmerup, 
Kalundborg 

Segalt Møl-
le, Løgten 

Tune Landbrugs-
skole, Tåstrup 

Grosserer Eskild-
sen, Ballerup 

 Sukkerfabrikken, 
Stege 

Nordenbro, 
Humble 

Skive A/M  Gdr. Christensen, 
Nr. Tranders, Ål-
borg 

Kbm. Kjærgård, 
Nexø 

  Hammerum Højby-Allerup 
Mejeri, Højby 

 Gdr. Ole Hede- 
gaard, Bedsted 

Forsøgsstationen i 
Tystrup, Sulsted 

  Kilderup ved 
Odense 

  Gdr. Damkær-
Nielsen, Skærup, 
Børkop 

 

     Gdr. Falle Lilholt, 
Løjtkirkeby, Sles-
vig 

 

     Grd. P. Mortensen, 
Outrup 

 

     Propr.  Petersen, 
Møllegård, Rud-
købing 

 

     Gdr. L. Andersen, 
Brørup 
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År Fabrikker Elværk Mejerier Møller Gårde Ukendt 

1906 Dampkedelfa-
brik- 
ken ”Mjølner”, 
Vejen 

Tørring St.  Mejeriet Esbern 
Snarre, Jerslev 

 Propr. Foghsgaard, 
Tåstrupgård, Hinne-
rup 

Skovgård, Graven 

 Cikoriefabrikken, 
Ørting 

Vemb St.  Århus Mejeri 
”Vesterbro” 

 Gdr. Petersen & 
Erck, Vrangstrup, 
Ringsted 

Knardrup, Måløv 

  Oxbøl St. Mesinge Mejeri, 
Mesinge 

 Gdr. Smed Hellig-
sø, Ydby 

 

  Lem St.  Farbjerg Mejeri, 
Lemvig 

 Godsejer Beck, 
Elkærholm, Kolding 

 

  Hjarup, 
Lunderskov 

Høng Mejeri, 
Høng 

 Propr. Andersen, 
Løjtved, Stenstrup 

 

 
 

År Fabrikker Elværk Mejerier Møller Gårde Ukendt 
1907 Stenstrup Tegl- 

værk, Stenstrup 
St. 

Tranekær 
By, 
Langeland 

Mejeriforpagter R. 
Nielsen, 
Kirkeby 

Starbæk 
Mølle, 
Tarm 

Gdr. Mouritsen, Nr. 
Nebel 

I.P. Borlund, Kil-
degård, Saxkøbing 

  Borris Stati-
on 

Eskildstrup Meje-
ri, Eskildstrup St. 

   

  Ulfborg Sta-
tion 

Mejeriet ”Vic-
toria”, Skalle- 
rup, Hjørring 

   

  Thistrup Sta-
tion 

Lynge Mejeri, So-
rø 

   

  Søllested St.     
  Farsø     
  Ansager     
  Videbæk, 

Ringkøbing 
    

  Pandrup, 
Åbybro St. 

    

 
År Fabrikker Elværk Mejerier Møller Gårde Ukendt 

1908  Åbybro St. Jordrup Mejeri 
Kolding 

 Nakskov Ladegård, 
Nakskov 

Brugsforeningen, 
Sønder Onsild 

  Vrøgum St.   Gislingegård, 
Gislinge St. 

 

  Gjern St.    Ejstrup, Nr. Snede 

  Skamby St.     
  Egtved St.     
  Tim St.     
  Støvring St.     

  Højby St.     

  Houen, 
Tarm 

    

  Ranum, 
Løgstør 

    

  Vinding, Ve-
jle 

    



 

 38

  Østerlinnet, 
Slesvig 

    

  Nr. Højrup, 
Skamby 

    

 
År Fabrikker Elværk Mejerier Møller Gårde Ukendt 

1909  Trænderup, 
Fyn 

   Kreii, Holsten 

  Lunde St., 
Fyn 

   Hernes, Norge 

  Højby St., 
Fyn 

   Grandslev, Sjælland 

  Ågård, ved 
Vejle 

   Tang, pr. Tunnerup 

  Barløse, Fyn     
  Outrup, pr. 

Varde 
    

  Møgeltønder     

  Fjeldsted, 
Fyn 

    

  Guldborg, 
Lolland 

    

 
År Fabrikker Elværk Mejerier Møller Gårde Ukendt 

1910  Sanderum, 
Fyn 

   Kjær, Als 

  Neksø, 
Bornholm 

   Hvidkilde, Svend-
borg 

  Tørring St.     

  Kissendrup, 
Fyn 

    

  Besser, 
Samsø 

    

  Høng St.     
  Kølstrup, 

Fyn 
    

  Lunde, ved 
Varde 

    

  Ørbæk, ved 
Tarm 

    

  Ø. Hæslinge 
St. 

    

 
År Fabrikker Elværk Mejerier Møller Gårde Ukendt 

1911  Thyregod, 
ved Jelling 

  Egeskov ved Ringe  

  Uglev St., 
Thy 

    

  Vestbirk, 
ved Østbirk 

    

  Tranebjerg, 
Samsø 

    

  Østerby, 
Samsø 

    

  Radsted,     
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Lolland 
  Søllested, 

Lolland 
    

  Ullerslev, 
Fyn 

    

  Hørve St.     

 
Kilde: Tidsskrift for Vindelektrisitet, diverse årgange. 

Derefter medtages lister ikke i Tidsskrift For Vindelektrisitet 
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Andet afsnit om slagterier er udarbejdet af Jytte Thorndahl, Elmuseet: 
 
Slagterier  
 
I 1860’erne blev de første egentlige svineslagterier anlagt i Danmark. Grossererfirmaet 
A.N. Hansen & Co. anlagde i 1865 et svineslagteri i København. Året efter blev der op-
ført endnu et slagteri i København og i 1869 startede Aarhus Svineslagteri. Det var pri-
vate pengestærke grosserere, der stod bag slagterierne, og mændene bag var først og 
fremmest interesserede i at starte en eksport af saltet bacon til England og andre marke-
der. I flere andre jyske byer blev der også anlagt private slagterier.  
 
I 1880’erne voksede antallet af slagterier. Restprodukterne fra de mange nye andelsme-
jerier, valle, skummetmælk og kærnemælk egnede sig godt til opfodring af svin, og da 
der i en kortere årrække fra 1887 til 1890 var forbud mod at sælge levende svin til Tysk-
land, koncentrerede man sig om at eksportere saltet flæsk til England. I 1887 startede 
verdens første andelssvineslagteri i Horsens, og året efter fulgte de næste andelsslagteri-
er i Esbjerg, Fåborg, Kolding og Holbæk. I 1905 var der i alt blevet oprettet 38 andels-
slagterier (Sørensen, 1912 s. 56). Dertil kom 17 andre slagterier, så der i alt i 1905 fand-
tes 55 slagterier. Den danske markedsandel af det engelske baconmarked voksede år for 
år, i 1914 udgjorde den 49 % og i løbet af 1920’erne voksede andelen til omtrent 60 % 
(Hyltoft og Johansen 2005 s. 123). I 1930 var antallet af slagterier nået op på 74.  
 
Slagterierne blev anlagt efter datidens moderne samlebåndsprincip. Svinene blev hængt 
op på en løbebane og skubbet fra den ene arbejdsopgave til den næste. Metoden kendte 
man fra de store amerikanske svineslagterier i Chicago. Arbejdet var præget af meget 
håndarbejde og ret få maskiner. Svideovnen var i begyndelsen den mest kostbare ma-
skine, da der til kølerummene i mange år blev brugt naturligt træk og naturis, som man 
hentede om vinteren på fjorde og søer. Flere slagterier gik omkring århundredskiftet 
over til at bruge en egentlig kølemaskine, som krævede en dampmaskine som trækkraft. 
De fleste kølemaskiner blev leveret af Atlas, tidligere Tuxen og Hammerich. Th. Sabro i 
Århus leverede dog også kølemaskiner til slagterierne. Med indførsel af kølemaskine og 
dampmaskine på slagteriet blev der også mulighed for at lade dampmaskinen trække en 
dynamo og forsyne slagteriet med eget elværk, der sørgede for strøm til lys og eventuel-
le motorer. 
 
På flere slagterier brugte man gas til svideovnen og til belysning. Bogense Andelsslag-
teri indkøbte en gassvideovn i 1897 samtidig med at man anskaffede dampmaskine og 
dampkedel. Og på Andelsslagteriet i Kolding blev der i 1888 indlagt gasledninger til 
svideovnen, så man kunne forsyne slagteriet med gas fra byens gasværk (Andenssvi-
neslagteriet i Kolding, 1938 s. 21). I 1895 anlagde slagteriet sit eget Dawson gasværk 
(Ibid s. 31), som dog i 1912 blev taget helt ud af drift, da man anlagde eget elværk, og 
samtidig ophørte med at bruge gas til svidning. Men slagteriet har også i den mellem-
liggende periode haft elektrisk belysning. I en ordrebog fra firmaet Konstantin Hansen 
& Schrøders Maskinfabrik i Kolding kan man således se, at Kolding Andelssvineslagte-
ri har modtaget et tilbud på udførelsen af et ’Anlæg til Elektrisk Belysning i 1896, men 
det vides ikke om firmaet stod for opsætningen samt hvornår, men året efter leveres der 
en reservedel til en dynamo, som indikerer, at der har været fremstillet elektricitet på 
slagteriet. Ifølge Elektricitetsrådets Statistik havde slagteriet eget elværk i 1909. Også 
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på Bornholms Andels Svineslagteri i Rønne blev der indlagt gas, da byen i 1896 fik eget 
gasværk, her havde man fra slagteriets start benyttet petroleum til belysning. Hele slag-
teriet blev fra 1896 oplyst med gaslamper. Efter 10 år gik man dog i 1906 over til elek-
trisk belysning, da slagteriet oprettede eget elværk. (Thorsen, 1944). På det tidspunkt 
havde andelsslagteriets formand, politiker og landmand Marcus Peter Blem, i 1903 væ-
ret med til at stifte Dansk Vindelektricitets Selskab (DVES), som siden var konsulenter 
på en lang række små elværker i en række mindre byer, landsbyer og på adskillige me-
jerier. Også Faaborg Andels Svineslagteri, oprettet i 1888, brugte gas til belysning, men 
valgte dog efter en årrække at skifte til elektrisk lys. 
 
’da det viste sig, at gasblussene, der hidtil havde været anvendt til belysning, varmede 
ret stærkt og modvirkede en effektiv Afkøling ’(Petersen, 1938 s. 22).  
 
Brug af gas på slagterierne udgjorde tilsyneladende en kort parentes i slagteriernes tidli-
ge historie. En meget længere levetid fik elektriciteten på slagterierne. Slagterierne star-
tede allerede i 1890’erne med at etablere egne elværker, og i flere byer havde det lokale 
slagteri det, før byen fik eget elværk. Køge Andelssvineslagteri fra 1889 fik som et af de 
første slagterier elektrisk belysning. Installationsarbejdet blev overdraget urmager Han-
sen i Køge, som også var ejer af byens første elværk, der startede i 1891. (Køge Andels-
svineslagteri 1939) Aalborg Amts Offentlige slagtehus i Nørresundby var ved slagteri-
ets indvielse 6. januar 1891 i stand til at oplyse byens torv med elektriske buelamper 
flere år før byen fik offentligt elværk: 
 
’Torvet stod i bengalsk Belysning ved Buelamper, som fik Næring fra selve Slagteriet. 
Spisesalen var pyntet og dekoreret paa det nydeligste’ (Christensen A., 1916 s. 17) 
 
Odense fulgte efter, da der i 1896 åbnede et stort privat eksportslagteri i byen. I en re-
klame for slagteriet blev stedet, hvor man på samme tid kunne slå 25 kreaturer ned i 
slagtehallen med plads til 100 slagtere, beskrevet således: 
 
   ’Etablissementet har sit eget ved elektrisk Kraft drevne Vandværk, til hvis Brug der er 
opført et Vandtaarn, og sin egen elektriske Lysstation med Akkumulatorer. 
   Til Driften heraf haves 3 Dampkedler, der udvikle 250 Heste Kraft, og 3 Dampmaski-
ner, der indicerer op mod 200 Heste Kraft. Af Vand forbruges ca. 3000 Tønder i Døg-
net. Etablissementet oplyses af ca. 700 Glødelamper og ca. 30 Buelamper. 
   Afkøling af Salte- og Kølerum sker ad kunstig Vej ved Udvikling af kold Luft, der 
fremstilles ved 2 Koldluftsmaskiner, der samtidig krystalklar Is og destilleret Vand’ 
(Nordahl-Petersen, 1922 s. 24) 
 
Odense Elværk, der blev anlagt som et privat ejet elværk af aktieselskabet ’Det danske 
Elektricitetskompagni’ startede sin elproduktion i efteråret 1891, og leverede strøm til 
ca. 2.000 glødelamper. 
 
Horsens Andelssvineslagteri brugte fra 1887 til 1896 gas til belysning, men i 1896, da 
telefonfabrikant Emil Møller oprettede elværk på sin fabrik Bastian, fik slagteriet ind-
lagt el til belysning og købte strømmen fra elværket på Bastian.(Jensen 1987 s. 73) 
Først i 1909 fik slagteriet eget elværk, som blev udvidet i 1914. Det var endog så stort, 
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at man i årene fra 1919 til 1922 fra slagteriet i Horsens leverede strøm til Bjerre Hatting 
Herreders Højspændingsanlæg. ( Hansen 2006 s. 24 
 
I Nakskov fulgte Landmændenes Andels-Export-Slagteri også med, her gennemførte 
man den 26. januar 1897 slagtning med slagteriets eget elektriske lysanlæg første gang. 
(Christensen, K. J.,. 1922 s. 17) 
 
Holbæk Amts Andelssvineslagteri fra 1888 byggede i 1900 slagteriet om og opførte nyt 
køleanlæg, samt maskinhus med dampskorsten og dampmaskine og eget elektriske lys-
anlæg. (Attrup,M. 1938) 
 
Langt de fleste slagterier fik dog først eget elværk efter århundredskiftet som det kan ses 
af nedenstående liste. 
 
Slagterier med eget elværk før 1920 
Navn Anmeldel-

sesår 
vekselstrøm kW Spænding Amt 

Billesborg Andelsslagteri, Nykøbing 
S. 

1908  1,75 65 Holbæk 

Esbjerg Andels Svineslagteri 1908  50 110 Ribe 
Masnedsund Andels Svineslagteri 1908  35 110 Præstø 
Bornholms Andels Svineslagteri, 
Rønne (1906’) 

1909  20 110 Bornholm 

Brdr. Nielsens Pølsefabrik, Roskilde 1909  40 220  
Esbjerg Svineslagteri 1909  10 110 Ribe 
Faaborg Andels Svineslagteri 1909  8,2 120 Odense 
Grenaa Andelssvineslagteri 1909  2,4 110 Randers 
Horsens Andels Svineslagteri 1909  8,3  Aarhus 
J.D.Koopmanns Svineslagteri, Oden-
se 

1909  40,5 220 Odense 

Kalundborg Andelssvineslagteri 1909  90 110 Holbæk 
Kolding Andels Svineslagteri 1909  9,2 220 Vejle 
Køge Andelssvineslagteri 1909  34 110 Kbh. 
Lolland-Falsters Andelssvineslagteri, 
Nykøbing F. 

1909  20 110 Maribo 

Maribo Andels Svineslagteri 1909  8 110 Maribo 
Odense Offentlige Slagtehus og Eks-
portslagteri (1896*) 

1909  60 110 Odense 

Roskilde Andels-slagteri 1909  20 110 Kbh. 
S. Johannesens Slagteri, Holmblads-
gade 

1909  okt-48 110  

Skelskør og Omegns Svineslagteri 1909  4,5 110  
Slagelse Andels Svineslagteri 1909  10,5 110/500 Sorø 
Svendborg Andels Svineslagteri 
(1907*) 

1909  33 110 Svendborg 

Aalborg Amts Svineslagteri, Nørre-
sundby (1891*) 

1909  50 2x220 Aalborg 

Aalborg Offentlige Slagtehus 1909  35  Aalborg 
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Aarhus Svineslagteri 1909  5 110 Aarhus 
Herning Svineslagteri (1901*) 1910  8 110 Ringkøbing
Hjørring Svineslagteri 1910  3,3 110 Hjørring 
J.D.Koopmanns Slagteri, Horsens 1910  46 220 Aarhus 
Ringsted Andelssvineslagteri (1907-
8*) 

1910  43,6 110 Sorø 

Skive Andelsslagteri (1903*) 1910  18 220 Viborg 
Sorø Svineslagteri 1910   220  
Varde Svineslagteri, 1910   220 Ribe 
Vejle og Omegns Svineslagteri 1910  10 110 Vejle 
Aars Andelsslagteri 1910  8,5 110 Aalborg 
Frederikssund Andelsslagteri 1911  55 110 Faaborg 
Hjørring Amts Svineslagteri 1911  41 110 Hjørring 
Holbæk Amts Andels Slagteri (1900) 1911  17 110 Holbæk 
Landmændenes Andels Eksportslag-
teri, Nakskov 

1911  9 110 Maribo 

Bjerringbro Andelsslagteri 1912  14 110 Viborg 
Brønderslev Svineslagteri 1912  11 110 Hjørring 
Hobro og Omegns Andelsslagteri 1912  45 110 Randers 
Kolding Andels Svineslagteri 1912  130 220 Vejle 
Østvendsyssels Svineslagteri, Sæby 
(1911*) 

1912  14 220 Hjørring 

Hadsten Andels Svineslagteri 1913  15 110  
Morsø Andels Svineslagteri 1913  20 110 Thisted 
Odder Andels Svineslagteri 1913  42 110 Aarhus 
Struer Andels-Svineslagteri 1913  62 220 Ringkøbing
Horsens Andels-Svineslagteri 1914  60 110 Aarhus 
Odsherreds Andels-Svineslagteri, 
Nykøbing S. 

1914 35 
3x380/220

20 110 Holbæk 

Hadsund Svineslagteri, 1916  50 110 Aalborg 
Bogense Andels-Svineslagteri 
(1912)* 

1917  9,2 110 Odense 

Fyens Svineslagteri, Assens 1918    Odense 
Hammel Svineslagteri (1906*) 1918  22 110 Aarhus 
Skanderborg Svineslagteri (1908*-
foto) 

1919    Aarhus 

*Løgstør Andels Svineslagteri 
(1916*) 

     

*Nakskov (1897*)      
 
Kilde: Elektricitetsrådets, Registre over anmeldelser 1908-1932 
(Ved Slagterier og årstal mærker med * er oplysninger fra slagteriernes jubilæumsskrif-
ter) 
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Langt størsteparten af slagteriernes egne elværker leverede en spænding på 110 volt 
jævnstrøm til slagteriets elektriske lamper og motorer. Effekten var ikke stor, spænden-
de fra 2,4 til 90 watt. Det har i starten hovedsageligt været elforsyning til lys, som slag-
teriernes egne elværker har sørget for, men flere slagterier havde også elmotorer. På 
Østvendsyssel Andelssvineslagteris elværk blev der foruden strøm til elektrisk lys også 
leveret strøm til 8 motorer.(Christensen, P.,1961 s. 22). Kun på Odsherred Andelssvine-
slagteri blev der før 1920 produceret vekselstrøm. Jævnstrømmen var også stadig den 
mest udbredte kilde til elektricitet i perioden fra 1891 til 1920. 
 
Det er markant at mange af slagterierne, der blev udstyret med egne elværker, lå place-
ret i og ved købstæder, som allerede havde kommunalt ejede offentlige elværker, der 
forsynede byens borgere med elektricitet, hvis de havde råd til at slutte sig til elværket. I 
en række byer kan man dog konstatere, at slagteriets og mejeriets elværker blev etable-
ret før byen fik offentligt elværk. De fleste købstæders elværker havde allerede fra el-
værkets start én pris på el til lys og en anden, billigere pris på el til kraft (elmotorer), 
som oftest kostede el til kraft kun det halve af el til lys. Salget af el til lys overgik langt 
salget af el til kraft på de enkelte værker. ( Elektroteknikeren 1911, s. 208-211) 
 
Årsagen til at slagterierne valgte at oprette egne elværker til lys og kraft er, at de kunne 
producere elektriciteten billigere end den pris pr. kWh, som det lokale elværk kunne le-
vere strømmen til. De fleste slagterier fik også tidligt egen dampmaskine med kølean-
læg, hvortil man havde ansat en maskinmester, der passede anlægget. Maskinmesteren 
ville uden større problemer også kunne passe en dynamo, der forsynede slagteriet med 
elektricitet.  
 
Skive Andelsslagteri  
startede i 1902 og var allerede fra starten udstyret med eget elværk, bestående af lamper, 
akkumulatorbatterier samt en dynamo, der blev drevet af slagteriets dampmaskine, som 
også trak fabrikkens kølemaskine. Men samtidig havde slagteriet også eget gasværk til 
forsyning af den gasdrevne svideovn. Fra slagteriets regnskabsbøger kan vi bl.a. følge 
indkøb af henholdsvis fyrkul til dampmaskinens kedel samt gaskul til fremstilling af 
gas. Fyrkullene udgør en langt større andel end gaskullene. Th. Sabroe & Co. i Århus 
leverede køleanlæget mens Frichs Efterfølgere i Århus leverede dampmaskinen. Det 
elektriske anlæg blev leveret af Agge og Hexthausen, men det ser ud til at områdets lo-
kale installatør Siliam Martin Bjerre (1880-1941) udførte en del af det elektriske instal-
lationsarbejde. Han fortsatte efter 1906 med at være slagteriets faste installatør ved de 
efterfølgende mange udvidelser. Af slagteriets regnskaber se, at slagteriet de første år 
også solgte elektricitet ud af huset til f. eks. bødker Nissen og enkelte andre i byen. Det 
var dog kun et fåtal, for allerede i 1905 oprettede egnens pengemagnat og igangsætter, 
Per Odgaard, sit private elværk, Skivehus Elektricitetværk, som kunne forsyne landsog-
net, hvor slagteriet lå, samt forbrugere i Skive by med elektricitet. Siliam Bjerre stod 
også for arbejdet med det private elværk. Per Odgaard var også med i svineslagteriets 
bestyrelse fra starten i 1902 til 1907. 
 
Siliam Bjerre var bror til ingeniør Jacob Bjerre (1870-1931), som fra 1904-12 var inge-
niør ved Dansk Vind Elektricitets Selskab, hvor han projekterede en lang række elektri-
citetsværker. Siliam Bjerre var oprindeligt udlært på mejeriet i Jebjerg hos Esper Ander-
sen. Den unge Siliam var dog mest interesseret i mejeriets maskiner, og da mejeriet fik 
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en dampmaskine, samlede han hele maskinen. Da mejeriet nogle år efter fik elektrisk 
belysning som det første mejeri i Salling, var det Siliam Bjerre der installerede den. 
Kort herefter slog han sig ned i Jebjerg som installatør og flyttede i 1906 sin forretning 
til Skive. Egnens store igangsætter, landmand og fabriksejer Per Odgaard, skød også 
penge ind i Siliam Bjerres firma.. (Bjerre-slægtens hjemmeside: 
www.kultunaut.dk/perl/slaegtstavle?fam=Bjerre, Mortensen, P. : Industrieventyr i Skive 
p. 87-89.)  
(Arkivalier for Skive Andelsslagteri : Generalforsamling og bestyrelsesprotokoller1902- 
14, Hovedbog for Døde Konti 1903-10, 1911-1932) 
 
Per Odgaard som stod bag oprettelse af flere fabrikker i Skive tog også initiativ til op-
rettelsen af et af de første små elværker beliggende i Skives dengang nye industrikvar-
ter, idet han anlagde Skivehus Elektricitetsværk på Odgårdsvej. Per Odgaard og hans 
søn Niels blev i 1905 medlemmer af D.V.E.S. og fik i løbet af foråret projekteret et lille 
elværk med en vindmølle og en sugegasmotor, der skulle sikre elektricitet til belysning. 
Arbejdet blev udført af firmaet Esper Andersen og Siliam Bjerre og fandt sted i august 
1905, hvor 15 elever fra D.V.E.S. kursus for landlige elektrikere deltog som praktikan-
ter. Skivehus Elektricitetsværk blev Per Odgaards private elværk til elforsyning af de 
mange nye boliger og fabriksanlæg, som blev opført i Skive Landsogn. Da det private 
elværk i 1913 blev opkøbt af det kommunale elværk havde elværket 119 forbrugere til-
sluttet. 
 
Skive fik kommunalt elværk i 1906, der forsynede en del af byens borgere og forretnin-
ger med elektricitet, det var en bet for kommunen, at private elværker og fabrikker for-
synede borgerne med elektricitet.  
 
Omkring Skive Andelsslagteri har vi en direkte forbindelse til Askov, Dansk Vind Elek-
tricitetsselskab, samt elværkerne på mejerier gennem Siliam Bjerre og hans bror Jacob 
Bjerre. Men inspirationen fra de øvrige slagterier i Danmark, som eksisterede på det 
tidspunkt, hvor man planlagde slagteriet i Skive, har spillet en større rolle end den loka-
le installatør og hans bror. Vi kan fra bestyrelsens protokoller se, at man orienterede sig 
om indretningen på andre slagterier gennem besøg. Valget af dampdreven kølemotor, 
gassvideovn m.m. er uden tvivl hentet fra de eksisterende slagterier. Bestyrelsen bag 
Skive Andelsslagteri valgte en lokal konsulent. Andelsslagterierne i Danmark var om-
kring århundredskiftet velorganiserede i en central organisation ’De samvirkende dan-
ske Andelssvineslagterier’, der blev oprettet i 1897. 
 
Det lille installatørfirma i Jebjerg bestående af Esper Andersen og Siliam Bjerre udførte 
dog i årene efter århundredskiftet en række mindre elværker på mejerier, bl.a. Durup, 
Thise og Brodal mejeri, ligesom de indlagde elværk på Vallekilde Højskole. Siliam 
Bjerres bror, ingeniør Jacob Bjerre var fra 1903 ansat som konsulent for Dansk Vind 
Elektricitetsselskab, D.V.E.S, som rådgav ved en lang række elektriske installationer 
rundt om i landet, især i landområderne. Sommeren 1904 indlagde D.V.E.S. elektricitet 
på Skive Andelsmejeri. 
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’De samvirkende danske Andelssvineslagterier’ og slagteriernes konsulenter 
Horsens Andels-Svineslagteri blev oprettet som det første andelsslagteri i 1887. Landin-
spektør samt forstander af både Gedved højskole og seminarium, Peter Bojsen, tog ini-
tiativ til oprettelsen af andelssvineslagteriet, og siden også til Andelsslagteriernes Fæl-
leskontor, der blev dannet i 1890. Det skete efter en heftig debat, hvor grosserer Philip 
Heyman, som ejede flere store private slagterier i Danmark og finansmanden C. F. Tiet-
gen forsøgte at overtale andelsslagterierne til at slutte sig sammen med de private slag-
terier til ét stort slagteriselskab. Peter Bojsen, som var formand for slagteriet i Horsens 
blev også fælleskontorets første formand. Fælleskontoret lå de første år i Horsens og 
blev i det daglige bestyret af direktøren for Horsens Andelsslagteri, det første år af P. 
Nørgaard og fra 1891 af direktør A. Hansen. A. Hansen var tidligere lærer på Tune og 
Ladelund Landbrugsskole samt konsulent for Horsens landbrugsforening. Han var di-
rektør for Horsens Andels-svineslagteri fra 1891 til 1912. (Sørensen, 1912 s. 31) Fæl-
leskontoret fungerede i starten mest som et kontor, hvor man samlede statistiske oplys-
ninger om afregningspriser på svin i England. I 1897 blev fælleskontoret afløst af en 
meget stærkere central organisation, som fik navnet ’De samvirkende danske Svineslag-
terier’ og kom til at tage sig af opgaver som at sikre transportpriser, afskibningsforhold, 
opbevaringsforhold, afregningspriser, arbejds- og lønforhold m.m. Formanden for de 
samvirkende svineslagterier var fra 1898, Marcus Peter Blem. Han var fra Bornholm, 
hvor han i 1896 var den første formand for Bornholms Andelssvineslagteri, og medstif-
ter af D.V.E.S. i 1903. Begge formænd havde altså en tilknytning og netværk til Poul la 
Cour og Askovområdet. 
 
Fællesorganisationen ansatte også en konsulent, ingeniør Carl Madsen, der kunne hjæl-
pe med indretning, ombygninger og nybygninger på andelsslagterierne. Han blev meget 
benyttet, da nye andelsslagterier så dagens lys efter århundredskiftet, f. eks. Hammel og 
Omegns Andelssvineslagteri, der blev oprettet i 1906, og som blev udstyret med mo-
derne maskiner fra A/S Atlas samt med eget elværk. Cand. Polyt. Carl Madsen startede i 
1907 eget ingeniørfirma med slagterier som speciale og stod bl.a. bag slagterierne i Sil-
keborg 1908 samt Struer i 1913. Slagteriet i Silkeborg havde ikke eget elværk men køb-
te strøm fra byens elværk, mens slagteriet i Struer blev anlagt med eget elværk med en 
spænding på 220 volt. Carl Madsen stod også bag flere omfattende moderniseringer og 
udvidelser af danske slagterier, bl.a. Horsens Andels-svineslagteries udvidelse fra 1913-
16, hvor man for alvor øgede slagteriets maskinkraft og byggede eget elværk med strøm 
til belysning og kraft til 10 elektromotorer. Slagteriets maskinsal var udstyret med 2 dy-
namoer på i alt 60 kw. Behovet for el til pumper og ventilatorer var dog større end fa-
brikkens eget elværk, så man måtte købe supplerende strøm fra byens elværk. (Jensen 
1987 s. 73) 
 
Ingeniør Niels Vang, fra København var en anden af de ingeniører, der stod bag projek-
tering og indretning af de danske slagterier. Han stod bl.a. bag ombygningen af slagteri-
et i Holbæk i 1899 samt indretningen af slagterierne i Aars i 1909 samt slagteriet i Had-
sten i 1912. Begge havde egne elværker. Slagteriet i Hadsten blev forsynet med både 
dampkedel og som noget helt nyt, en dieselmotor, der trak køleanlægget m.m., begge 
dele leveret fra Atlas A/S. Mens det elektriske anlæg blev leveret af installatør P. Lar-
sen, Hjørring. Fedtsmelteriet var indkøbt hos A/S Strømmen i Randers.(Hadsten & Om-
egns Andelssvineslagteri, 1962 s. 34, 37) 
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Bag opførelsen af nogle af de første andelsslagterier stod ofte lokale bygmestre og arki-
tekter. Arkitekt Severin Poulsen fra Randers stod bag tegning og indretning af slagteri-
erne i Horsens, Esbjerg, Kolding, Odder og Ringsted i perioden 1887-89. Mens arkitekt 
J. Wendelboe-Madsen, København stod bag mindst 14 slagterier mellem 1889 til 1912, 
bl.a. Køge, Roskilde, Sæby og Sorø samt slagterierne i Nykøbing S. og Nykøbing M. 
fra 1913-14. Desuden var han konsulent på en række ombygninger på slagterierne i de 
første 10-år efter århundredskiftet, bl.a. i Ringsted, Rønne og Nørresundby. Wendelboe-
Madsen startede oprindeligt på Severin Poulsen tegnestue, og han gik også ind i forbed-
ring af slagteriernes maskiner som bl.a. svideovnen. (Hyltoft og Johansen, 2005s. 211-
12). 
 
Fra omkring 1900 til 1912 indførte de ældre slagterier nye maskiner i produktionen, 
mens nye slagterier blev anlagt med den nyeste teknologi: oliefyret svideovn, kølema-
skiner, karsaltning samt elektrisk lys og kraft. De gasfyrede svideovne blev skiftet ud 
med oliefyrede svideovne, og de gamle kølerum, der blev holdt kolde med naturis fra 
lokale damme eller lignende, blev nu kølet ned med egentlige kølemaskiner. Køge An-
delssvineslagteri var det første danske slagteri, der i 1894 anskaffede en kølemaskine. 
Langt størsteparten af alle maskiner kom fra Tuxen & Hammerich, senere Atlas. De æl-
dre slagterier havde alle benyttet datidens gængse saltningsmetode, hvor flæsket blev 
gnedet med salt og stablet på gulvet og var klar til forsendelse efter ca. 10 dage. Men fra 
1902 startede man forsøg med karsaltning på Odder Andelssvineslagteri, hvor flæsket 
blev lagt i en saltlage i kar 4 dage og derefter drænet i 2 dage. Karsaltningen var ar-
bejdsbesparende og gav et mere ensartet produkt. Det var langt at foretrække for gulv-
saltningen. Alle disse ændringer ville på trods af øgede udgifter til anskaffelse og om-
bygning forbedre arbejdsgangene og forholdene på slagterierne, så omkring 1910 havde 
langt de fleste slagterier skiftet deres teknologi ud. Hvor det ikke var etableret forinden, 
kom nu elektricitet til lys og kraft fra slagteriernes egne elværker ind som et led i op-
bygningen af et moderne slagteri.  
 
I jubilæumsskriftet fra Østvendsyssel Andelssvineslagteri i Sæby fra 1961 gengives en 
avisartikel fra 1911, der beskriver det hypermoderne slagteri, der efter arkitekt Wendel-
boe-Madsens tegninger blev anlagt i 1911: 
 
 ’Lofthvælvingerne er monierkonstruktioner med jernbjælker, slagterihallen og 

kølerummene forsynet med nutidens bedste isolationsmateriale, kork. Slagteriet 
er et samfund for sig selv uafhængig af den by, på hvis grund det har fundet 
gæstfrihed, med sit eget vandværk og sit eget elektricitetsværk, der driver de otte 
motorer og skaffer strøm til de mange lamper. Kølingen sker ved hjælp af en 
ammoniakkompressor, som erfaringsmæssigt giver den bedste og hurtigste kø-
ling, hvad der er en betingelse for et godt og holdbart produkt. I selve slagteriet 
er der lagt an på at spare håndkraft og anvende den billige maskinkraft samtidig 
med, at alt er indrettet så praktisk og nemt som muligt’ (Christensen 1961 s. 21-
22) 

 
Elektrisk lys og kraft til motorer blev en naturlig del af slagterierne, ligesom det var 
blevet på mejerierne. Etableringen af eget elværk var med i konsulenternes overslag og 
tegninger til nybygninger og ombygninger. Selv om en del byer havde offentligt elværk 
i forvejen valgte slagterierne i stor stil at anlægge egne elværker indenfor slagteriets 
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mure. Enkelte slagterier købte dog samtidig el på de offentlige elværker, som f. eks. 
Andelsslagteriet i Brønderslev, der havde en særlig aftale om afregning af strøm til mo-
torkraft med 12,5 øre pr kWh fra 1911-1916. (Statistik for Danske Provins-
Elektricitetsværker 1910-16) 
 
Indretningen af de danske slagterier er meget ensartede i perioden 1890-1920, og dette 
skyldes uden tvivl at man stort set brugte de samme konsulenter, nemlig de tre nævnte. 
Carl Madsen, Wendelboe-Madsen og Niels Vang. De specialiserede sig i datidens slag-
teriindretning, og kom gennem deres arbejde til at sætte et stærkt præg på valget af tek-
nologi og arbejdsgang på slagteriet. Når datidens slagterier blev forsynet med eget el-
værk til lys og motorkraft kan det også føres tilbage til konsulenternes forslag og pro-
jekteringer.  
 
Gasteknologien forsvandt ret hurtigt fra slagterierne, og hvor man har haft et egentlig 
lille gasværk på slagteriet som f. eks. i Skive Andelssvineslagteri nedbrydes det i for-
bindelse med en udvidelse og modernisering knap ti år efter, man først havde taget gas-
svideovnen i brug. Det ser ud til at slagteriernes direktørboliger også bliver forsynet 
med el og varme fra slagteriet egne maskiner. Direktørboligen bygges som regel tæt på 
selve slagteriet, så der er ikke de store problemer med at føre hverken lys eller varme 
ind i boligen fra slagteriets maskinsal. Men på f.eks. Morsø Andelsslagteri fra 1913 
valgte man at forsyne direktørboligen med bygas fra byens gasværk (Morsø Andelsslag-
teri, Bestyrelsesmøde 5. dec. 1913, Forhandlingsprotokol (1913-27). EA) 
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Tredje afsnit om mejerier er udarbejdet af Linda Klitmøller, Museet på Sønderskov. 
 
 
Mejerier 
 
Indledning 
Det første egentlige mejeri i Danmark blev oprettet i 1652 på herregården Gl. Køgegård. 
Forbilledet til mejeriet havde man fundet i Holland. Ved oprettelsen af et mejeri blev 
produktionen af smør og ost flyttet ud af husholdets rammer. Den blev overført til sær-
lige lokaler, og lagt i hænderne på et personale, der var specielt oplært til dette arbejde. 
De bærende principper i mejeridriften var omhu og renlighed i arbejdet.  

I løbet af 1700-tallet fulgte flere herregårde Gl. Køgegårds eksempel og opret-
tede eget mejeri. Alle steder hvilede mejeriet på gårdens egen produktion af mælk. 
Skummemetoden, henstand til flødesætning, satte en øvre grænse for mejeriernes stør-
relse. Mælk, som skal henstå til flødesætning, tåler desuden ikke tranport.  

I første halvdel af 1800-tallet voksede mejeribrugets betydning i Danmark. An-
tallet af herregårdsmejerier steg, og forbilledet for mejeridriften fandt man ikke længere 
i Holland, men i Holsten. Hovedvægten lå på smørproduktion. De bærende principper 
var gennemført renlighed, systematik og stor omhyggelighed i arbejdet. I det holstenske 
bøttemejeri blev der stillet store krav til mælkekælderen. Temperaturen skulle være på 
12 til 15 grader såvel sommer som vinter. Kravet til renlighed krævede store mængder 
af varmt vand til den daglige rengøring. Kravet til kælderens konstante temperatur be-
tød, at det undertiden var nødvendigt at opvarme kælderen om vinteren. 

Derfor holdt dampmaskinen sit indtog i mejeribruget, inden der var brug for 
dens trækkraft. I 1854 udgav J.D. Martens bogen ”Quægavlen og Meieridriften paa Hol-
lænderigaardene i det Holstenske og Slesvigske.” Heri omtalte han en slesvigsk gård, 
hvor man havde anskaffet en dampmaskine på 3 HK, som bl.a. anvendtes til opvarm-
ning af ostemælken og opvarmning af vand til den daglige rengøring. På kolde vinter-
dage kunne maskinen opvarme mælkekælderen gennem store rør.1  

Danske arkitekter var hurtige til at gribe tanken. I 1857 tegnede Nebelong en 
ny mejeribygning til herregården Svanholm i Hornsherred. Her blev der opstillet en 
dampmaskine på 2 HK. Maskinen blev anvendt til såvel trækkraft som opvarmning. 
Kerneværket og brøndens trykpumpe blev trukket af maskinen, som desuden opvarme-
de ostemælken og leverede varmt vand til rengøring. Om vinteren kunne mælkekælde-
ren opvarmes af dampanlægget gennem et rørsystem.2 Enkelte herregårde fulgte Svan-
holms eksempel og fik installeret en dampmaskine til brug i mejeriet. Som regel blev 
maskinen også anvendt som trækkraft til andre af gårdens maskiner. 

Opfindelsen af den kontinuerligt arbejdende centrifuge i 1878 banede vejen for 
en helt ny form for mejeridrift. Det blev nu muligt på kort tid at skumme store mælke-
mængder, samtidig med at man opnåede et større smørudbytte. I kølvandet på centrifu-
gerne fulgte fællesmejerierne. De første var privatejede, men snart tog bønderne sagen i 
egen hånd. I 1882 oprettedes det første andelsmejeri i Hjedding, og det fik hurtigt følge-
skab af flere. Især i anden halvdel af 1880’erne tog mejeribyggeriet fart. I 1890 fandtes 
der mere end 700 andelsmejerier i Danmark foruden et ukendt antal privat mejerier.  

                                                 
1 Martens 1854, s. 161 
2 Tegner, tegning nr. 21-23 
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Centrifugen krævede trækkraft, og snart kom den på markedet i tre modeller B, 
A og AA. Den første krævede 1 HK trækkraft, de sidste to modeller 2 HK. Snart var 
centrifugen og dampmaskinen uløseligt bundet sammen. De første andelsmejerier havde 
en meget beskeden maskinpark. I Hjedding fandtes en dampmaskine, som trak en cen-
trifuge og en kærne. En maskine på 2 HK var tilstrækkelig. 

Udviklingen gik hurtigt i 1880’erne. Inden udgangen af årtiet var standarden på 
danske andelsmejerier mindst to og ofte tre centrifuger. Nye maskiner var kommet til i 
løbet af tiåret. Især forvarmerne og pasteuriseringsapparaterne til skummemælken stil-
lede store krav til dampkraften. Mejerierne blev storforbrugere af varme og varmt vand. 
Dampmaskiner på 6 eller 8 HK blev nu det almindelige.  

Den indvejede mælkemængde voksede støt frem til 1. Verdenskrig. Den øgede 
mængde stillede krav til mejerierne og deres maskinpark. Det blev nødvendigt at instal-
lere flere maskiner, og de gamle mejeribygninger var på det nærmeste ved at sprænges. 
Alt ledig plads på mejerierne var taget i anvendelse. Introduktionen af kærneælteren 
kort efter århundredeskiftet kom til at medføre store forandringer. Kærneælteren var 
yderst pladskrævende, og den kunne i mange tilfælde ikke presses ind i de eksisterende 
bygninger. I perioden op til første verdenskrig blev mange danske mejerier udvidet og 
ombygget eller erstattet med nye bygninger. Det fik betydning for elektrificeringen af 
de danske mejerier. Ofte fik man elektrisk lys på mejeriet ved samme lejlighed. 

Mange aktører var her på banen. Netværket i dansk mejeribrug var så tætvævet, 
at det i dag kan være svært at adskille trådene. Enkeltpersoner optrådte i mange forskel-
lige sammenhænge og kunne bære mange forskellige kasketter. De kunne på en gang 
være repræsentant for både Dansk Mejeristforening, mejeriskolerne og mejeriforenin-
gerne. Jeg har derfor i det følgende koncentreret mig om de væsentligste institutionelle  
aktører.    
 
Dansk Mejeristforening og Mælkeritidende 
Dansk Mejeristforening var blevet stiftet i efteråret 1887 med det formål at virke såvel i 
praktisk som i økonomisk henseende. I praksis skulle foreningen virke gennem udgivel-
sen af et medlemsblad samt afholdelsen af  fællesmøder til mejerisagens fremme. Dansk 
Mejeristforenings medlemsblad ”Mælkeritidende” udviklede sig hurtigt med Hans Ap-
pel og Niels Anton Hansen som redaktører fra 1889 til at blive et levende debatblad. 
Her blev alle emner med relation til mejeribruget ivrigt drøftet. Fra 1900 og et par år 
frem var elektricitet et af de tilbagevendende emner, men foreningen havde allerede i 
midten af 1890’erne taget emnet op, uden at det gav genklang og anledning til debat 
blandt medlemmerne.   

På et bestyrelsesmøde 10. december 18953 havde Dansk Mejeristforening be-
sluttet at sende en ansøgning til  Indenrigsministeriet om tilskud til afholdelse af offent-
lige foredrag om mejerisagen. Bestyrelsen henviste i ansøgningen til, at foreningen nu 
talte 1200 medlemmer, og at den i årene 1893 og 1894 havde afholdt en række foredrag 
rundt om i landet om følgende emner:  
• Svarer andelsmejeridriften til alle rimelige forventninger                           
• Fed og mager mælk 
• Mælkens behandling i hjemmet 
• Flødens pasteurisering 
• Produktion af fersk smør 

                                                 
3 Dansk Mejeristforening, forhandlingsprotokol 1887-1905 
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• Fyring og maskinernes pasning 
• Elektriciteten anvendt i landbrugets tjeneste 
• Foredrag ved bøtteudstillinger. 
Fordragene var blevet holdt af statskonsulenterne, overassistent Lunde fra Forsøgslabo-
ratoriet, de to mejeriskoleforstandere Niels Pedersen og Jørgen Petersen samt Jacob 
Appel. Man havde været afholdt  36 velbesøgte foredrag. Nu ønskede foreningen af ud-
vide foredragvirksomheden, således at der kunne afholdes 2 foredrag årligt i hver af de 
21 amtskredse. Derfor ansøgningen til ministeriet om støtte i lighed med den støtte, der 
blev givet til landboforeningernes foredragsvirksomhed. Desværre medtager protokol-
len ikke ministeriets svar og omtaler heller ikke, om foredragene blev en realitet. 

Startsskuddet til den lange debat om elektricitet blev givet på det anden almin-
delige mejeristmøde4 på Ladelund Landbrugsskole i dagene 31. august til 2. september 
1899. Her holdt professor Poul la Cour foredrag om ”Små elektriske anlæg, særligt med 
henblik på mejerier”. Et referat af foredraget blev trykt i Mælkeritidende.5 Referatet vi-
ser, hvilken god formidler Poul la Cour må have været.  

Poul la Cour gik yderst pædagogisk til værks, idet han startede med at gen-
nemgå dynamoen, dens opbygning og produktion af en elektrisk strøm. Strøm kunne 
anvendes til at udføre et eller andet arbejde f. eks. drive en centrifuge, men den kunne 
også anvendes til lysfrembringelse, og det var nærmest denne anvendelse, der havde re-
levans for mejerierne. Derefter gik han over til at forklare en glødelampes opbygning. 
Så vendte han tilbage til dynamoen, som kun kunne producere elektricitet og dermed 
lys, når den var i gang. Derfor måtte man på anden måde sørge for lys, når maskinen 
stod stille. Her kunne man anvende en akkumulator, hvis opbygning og virkemåde der-
efter blev gennemgået. Foredraget sluttede med priser på dels elektrisk lys dels den 
kostbare akkumulator.   

Foredraget gav anledning til en langvarig debat i Mælkeritidende. Den afsløre-
de, at mejerierne allerede så småt var ved at få installeret elektrisk lys. Elektriker C. 
Martens i Langå gjorde sig til talsmand for, at mejerierne skulle forsyne de omkringbo-
ende med elektricitet dels til lys dels til kraft til maskiner.6 Mejeribestyrer Andersen på 
A/M Dasvad ved Langå omtalte det anlæg, som mejeriet havde fået installeret af elek-
triker Martens, og som de var yderst tilfredse med. Det leverede kun lys til mejeriet og 
den tilhørende beboelse.7  

Kort efter fulgte et indlæg fra højskoleforstander Knudsen, Karise Højskole, 
om det anlæg, som var blevet installeret på Karise Andelsmejeri. Her havde man valgt 
et anlæg uden akkumulator, således at man kun havde strøm, når mejeriet kørte. Dyna-
moen havde man valgt ikke at købe, men at leje hos firmaet Levring & Larsen i Køben-
havn. Dette var en billig og god løsning for som mejerikonsulent B. Bøggild havde ud-
trykt det ”Jo bedre lys, des bedre Arbejde”.8 

Debatten fortsatte året efter med hele 12 indlæg. Man diskuterede leje kontra 
køb af dynamoen, og om det var nødvendigt at investere i en akkumulator eller ej. Man 
kunne udmærket klare sig med petroleumslys i beboelsen, og mens man fyrede op under 
dampmaskinen. Landhusholdningsselskabets mejerikonsulent B. Bøggild blandede sig 

                                                 
4 De almindelige mejeristmøder blev arrangeret af Dansk Mejeristforening i samarbejde med mejerisko-
lerne  
5 Mælkeritidende 1899, s. 757-761, refereret af Niels Anton Hansen  
6 Mælkeritidende 1899, s. 841-843 
7 Mælkeritidende 1899, s. 843-845 
8 Mælkeritidende 1899, s. 923-925 
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nu i debatten. Han anbefalede stærkt at installere elektrisk lys i mejerierne. Det gav et 
kraftigt og stærkt lys, som havde to særlige egenskaber, som mejeribruget burde værd-
sætte. Det påvirkedes ikke af træk, vandstænk og lignende, og det afgav ikke os eller 
stank til omgivelserne eller de hænder, som kom i berøring med lyskilden. Han foreslog 
at mejerierne fulgte eksemplet fra Karise, en lejet dynamo og ingen akkumulator.9  

Emnet var langt fra udtømt, og debatten fortsatte i det følgende år.  Nu blev 
acetylengasanlæg også inddraget i debatten, ikke af mejerifolk, men af forhandlerne af 
anlæggene. Redaktør Niels Anton Hansen omtalte den 7. jyske mejeriudstilling, som 
havde fundet sted i Randers i dagene 26. og 27. januar 1901. Under omtalen af udstil-
lingen af maskiner og redskaber bemærkede han følgende: En anden Nyhed på Udstil-
lingen ved Acetyléngasværkerne. Ikke mindre end 4 Fabrikanter havde udstillet saa-
danne, nemlig: Aktieselskabet Thomas Ths. Sabroe & Co.,  Aarhus; Skandinavisk Acety-
lén-Gasværksfabrik, ved S.C. Sørensen, Aarhus; Acetylén-Gasværksfabrikken ”Nor-
den” ved Bech & Søgaard, Aarhus; og Blom & Søns Maskinfabrik, Skanderborg. Mær-
keligt nok var Elektriciteten slet ikke repræsenteret, og det var dog den, der absolut blev 
foretrukket som Lysgiver på Mejerier ved det herhenførende Foredrag under Udstillin-
gen af Forstander Niels Pedersen, Ladelund.” Udtalelsen viser klart, hvor Dansk Meje-
ristforening og mejeriskolernes sympati lå i denne sag. 

Den senere mejerikonsulent cand. polyt G. Ellbrecht fulgte op på indlægget 
med en forholdsvis lang artikel om acetylén og acetylén-gasanlæg, som han var meget 
positiv overfor. Anlæggene havde den store fordel, at de kunne lyse på kommando. De 
krævede ikke, at en dampmaskine kørte. Han anbefaler også acetylén-lys af økonomiske 
årsager. Hans beregninger viser, at det prismæssigt let kunne konkurrere med elektrisk 
lys. Det blev dog senere på året imødegået af statskonsulent Birk, som påpegede, at 
elektricitet var yderst billig at producere, idet det var en sekundær produktion til var-
me.10 Mejerierne havde i de fleste tilfælde god brug for spliddampen. 

Forstander Niels Pedersens manuskript til foredraget på den 7. mejeriudstilling 
blev også trykt i Mælkeritidende11. Han begyndte med at konstatere, at emnet ”Belys-
ning i Mejerierne” hørte til tidens mest brændende. Det havde været rejst på Dansk Me-
jeristforenings møde i 1899, havde været behandlet på De Samvirkende Sjællandske 
Landboforeningens Delegeretmøde, i Patriotisk Selskab på Fyn og i Mælkeritidende. 
Mange mejeribestyrere og mejeribestyrelserne havde indset, at den for tiden benyttede 
petroleumsbelysning ikke længere tilfredsstillede tidens krav, skønt den i sin tid havde 
været et vældigt fremskridt i sammenligning med tællelys. Men lige så godt og billigt 
petroleumslyset var i dagligstuen, lige så dyrt og dårligt var det i mejeriet. Her var elek-
trisk lys at foretrække. Acetylén-lys havde uden tvivl en stor fremtid for sig, men kun 
der, hvor man ikke havde billig eller omtrent gratis trækkraft. På mejerierne havde man 
trækkraften, og dermed mulighed for at producere det elektriske lys billigt. På mejerier-
ne brugtes en del kraftdamp direkte til pasteurisering af mælk og fløde. Lod man kraft-
dampen lægge vejen om ad dampmaskinen for at udvikle kraft, fik vi omtrent al varmen 
igen i form af spilddamp. Alt i alt mistede man kun omkring 10% af varmen. Mejerierne 
kunne således få trækkraft i passende mængder næsten gratis.  

Niels Pedersen henviste i foredraget til de sidste 11-12 års erfaring med elek-
trisk lys i mejeriet på Ladelund. Her havde han som det første mejeri i landet fået ind-
lagt elektrisk lys i 1890, og erfaringerne havde været så gode, at han absolut kunne an-
                                                 
9 Mælkeritidende 1900, s. 544-545 
10 Mælkeritidende 1901, s. 141-143 
11 Mælkeritidende 1901, s 136-141 
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befale elektrisk lys. Han var tilhænger af, at man anskaffede sig en akkumulator også. 
Det gav på lang sigt den billigste drift. Til gengæld var han modstander af at sælge elek-
tricitet til de omkringboende. Mejeriet kom hurtigt til at køre ekstra for lysets skyld, og 
det fordyrede driften.  

Niels Pedersens slutsætninger er værd at gengive her: Da vi i dag er samlede 
paa et Sted, hvor vi mindes en Stordaad, som lyste op for Danmark i en mørk og taaget 
Tid, saa vil jeg slutte med Ønsket om, at alle vi, som er samlede her, og som besjæles af 
varme Ønsker for det danske Mejeribrugs sejrsstolte Fremgang, maa gaa her fra hver 
især som en Niels Ebbesøn, saa at vi straks ved Hjemkomsten undsiger alle Petroleums-
lamper i Mejeriet og saaledes, at hvis de ikke er borte af Mejeriet inden et halvt Aar, da 
kommer Niels Ebbesøn igjen og slaar dem i Stykker: for at faa det Formørkelsens og 
Fordummelsens Aag, der en del af Aaret hviler over mejeriet, afløst af det rene klare 
elektriske Lys. Helt så hurtigt og dramatisk blev det elektriske lys dog ikke indført på de 
danske mejerier.  

Debatten fortsatte i de følgende år i Mælkeritidende. Mejeribestyrerne fortalte 
om egne erfaringer med elektricitet. Man var generelt enige om at elektrisk lys var et 
gode, men en del mente, at prisen var høj, og man var stadig uenige om nødvendighe-
den af at investere i en akkumulator. I 1902 blev det fjerde almindelige mejeristmøde 
igen holdt på Ladelund Mejeriskole, denne gang i dagene 28.-30. august. Poul la Cour 
holdt igen foredrag om elektricitet. Denne gang om elektricitet og dens anvendelse i 
landbruget. Foredraget var historisk og sluttede med at anbefale oprettelse af mindre an-
læg med vinden som hoveddrivkraft. Et besøg på Forsøgsmøllen i Askov var meget 
passende lagt ind i programmet.  

I dagene 20.-27. oktober 1901 blev der forsøgsvis afholdt et kursus i elektricitet 
på Forsøgsmøllen i Askov, og mejeriskoleforstander Niels Pedersen benyttede lejlighe-
den til at omtale kurset i Mælkeritidende.12 Poul la Cour havde tænkt sig et kursus ude-
lukkende for møllere, men Ribe Amts Mejeriforening fik ham på andre tanker, så også 
mejerister fik mulighed for at deltage. Resultatet blev, at der deltog seks møllere og seks 
mejerister i kurset. Niels Pedersen gav i artiklen en kort omtale af kursets indhold: Dette 
Forsøg forløb paa den mest glimrende Maade, og Deltagerne var enige om, at betragte 
denne 6-Dages-Vandring under Prof. la Cours kyndige Vejledning gjennem Elektricite-
tens Vidunderland som et forunderlig skjønt Æventyr. Man var kun uenige om, hvad 
man mest skulde beundre: enten den jævne Elskværdighed, hvormed la Cour kunde 
vedblive at besvare Spørgsmaal, eller hans glimrende Fremstilling af Ohms’s Lov, Dy-
namoer, elektriske Maaleinstrumenter, Accumulatorer og hvad eller de forskjellige 
Æmner hed. De sidste Dage øvedes Kursusdeltagerne i at beregne og planlægge elek-
triske Anlæg. 

Efter ansøgning fra Ribe Amts Mejeristforening og Ribe Amts Mejeriforening 
havde tre mejerister modtaget understøttelse fra Landhusholdningsselskabet til deltagel-
se i kurset. Efter anmodning fra samme foreninger var Poul la Cour villig til at afholde 
et nyt kursus i marts 1902, og Niels Pedersen opfordrede mejeristerne til at tilmelde sig 
kurset og til at søge økonomisk støtte til kurset fra Landhusholdningsselskabet.  

Kurserne blev en realitet for i december 1902 skrev bestyrer Christoffersen et 
indlæg til Mælkeritidende, hvor han omtalte Poul la Cours elektricitetskurser på For-
søgsmøllen.13 Der havde hidtil været afholdt tre, det sidste i dagene 5.-12. oktober 1902 

                                                 
12 Mælkeritidende 1902, s. 27-29 
13 Mælkeritidende 1903. s. 7-9 
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med 21 deltagere. Blandt dem var artiklens forfatter, som stærkt anbefalede andre at 
deltage. Her kunne man få svar på alle sine spørgsmål i er klart og letforståeligt sprog.  

Nu begyndte debatten om elektrisk lys på mejerierne langsomt at ebbe ud, og 
de følgende mange år var der nærmest stille om emnet i Mælkeritidende. Enkelte gange 
blussede debatten op, og nu gik diskussionen på, om mejerierne skulle sælge strøm til 
de omkringboende, måske endda være elektriske centraler. Enkelte mejerier henviste til, 
at de i begrænset omfang solgte elektricitet, men kombinationen mejeri og elektricitets-
værk blev aldrig almindelig her i landet. I løbet af projektet er vi kun stødt på to eksem-
pler Vrøgum og Jebjerg, som vi kort vil omtale senere. 

De stærkt stigende priser på kul under 1. Verdenskrig gjorde igen elektricitet til 
et interessant emne. Nu diskuterede man ikke længere elektricitet som kilde til belys-
ning, men som trækkraft. Enkelte mejerier gik af økonomiske grunde over til at lade 
maskinerne trække af små elektromotorer. Elektromotorerne var alle jævnstrømsmoto-
rer. Denne omlægning fandt sted både på mejerier, som var selvproducerende af elektri-
citet og mejerier, som købte elektriciteten fra et elværk. At dømme ud fra Mælkeriti-
dendes spalter blev omlægningen kun gennemført på ganskefå mejerier. 

  
Ladelund og Dalum Mejeriskoler 

Niels Pedersen havde i 1887 oprettet et udvidet kursus for mejerister på Lade-
lund Landbrugsskole. Kurset var udelukkende teoretisk, og en betingelse for optagelse 
på kurset var kendskab til praktisk mejeribrug. I 1889 var Jørgen Petersen på Dalum 
Landbrugsskole fulgt i Niels Pedersens fodspor og havde oprettet et teoretisk kursus for 
mejerister på tre måneder. Hans kursus lå i sommermånederne. I 1892 tog Niels Peder-
sen udfordringen fra Dalum op og oprettede ligeledes et sommerkursus. 

På undervisningsplanen for samtlige kurser figurerede fagene fysik og maskin-
lære. I den trykte skoleplan fra Ladelund Mejeriskole 1889/90 er faget fysik beskrevet 
således: meddeles af J. Johansen i 70 Timer, hvoraf ca. en Fjerdedel til Overhøringer. 
Den mekaniske Del behandles grundigst, dernæst Lys- og Varmelære, så Elektrisitet og 
Magnetisme og endelig meddeles lidt Astronomi og Vejrlære. Elektricitet var således al-
lerede fra starten en del af undervisningen på mejeriskolerne. 

Undervisningen i elektricitet og dets muligheder havde nok større prioritet på 
Ladelund end på Dalum Mejeriskole. Niels Pedersen var en svoren tilhænger af elek-
trisk lys og havde allerede i 1890 indlagt elektrisk lys i mejeriet på Ladelund. I løbet af 
1890’erne bredte det elektriske lys sig til andre af skolens lokaler, og mejerister på kur-
sus kunne her med egne øjne studere fænomenet grundigt. Mejerist J. C. Stauning var i 
sommeren 1899 på Ladelund Mejeriskole, og han har givet følgende skildring af Niels 
Pedersen og det elektriske lys på Ladelund14: I sit eget mejeri, hvor jeg efter skoletiden 
var ansat som smørmejerist i nogle måneder, var han al tid den første til at anskaffe det 
nyeste, der fremkom af maskiner, og det var det første mejeri i landet, som benyttede 
elektrisk lys. På den nærliggende Askov Højskole, hvor professor Poul la Cour lod sin 
mølle lave elektrisk lys, kunne Niels Pedersen studere elektricitetens virkning, og han 
var ikke længe om at anskaffe en dynamo og i sine forskellige lokaler i skolen og meje-
riet at få installeret elektriske lampesteder. Da det var om sommeren, så jeg kun det 
elektriske lys tændt en aften i foredragsalen, det var til et foredrag af højskoleforstander 
Holger Begtrup. I et sådant tilfælde var det en kostbar belysning, da der skulle køres 
med dampmaskinen alene for at lave lys til det ene lokale.  Der var ingen akkumulator, 

                                                 
14 Nationalmuseets arbejder- og håndværkerundersøgelser. Levnedsskildring nr. 1779 
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som kunne oplades i mejeriets arbejdstid, og gemme strømmen til en tid på døgnet, hvor 
der var brug for den. Glødelamperne var på den tid meget ufuldkomne og kunne ikke 
afgive det stærke hvide lys, som vi kender nu, men forskellen mellem elektrisk lys og pe-
troleumslamperne var alligevel iøjnefaldende.  

En mere nøgtern skildring af lyset på Ladelund Landbrugsskole stod at læse i 
Mælkeritidende 190015: Medens der i en halv Snes Aar har været elektrisk Lys i Mejeri-
et, har Skolen i indeværende Aar faaet en ny 4-Hestes Dynamo og et Accukulatorbatte-
ri, saa det elektriske Lys nu ved hjælp af ca. 80 Lamper er udbredt over hele Anstalten. 
Med ekstrabetaling kunne eleverne få elektrisk lys på værelserne. 

På Dalum mejeriskole var man ikke så langt fremme. Først i 1900 fik skolen et 
dampcentrifugemejeri, og i 1904 fik skolen eget elektricitetsværk, installeret med råd-
givning fra DVES. 

  
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab 

Landhusholdningsselskabet havde tidligt støttet mejeribruget. I 1836 havde sel-
skabet oprettet en uddannelse til mejersker, og i 1861 havde det ansat Th. Segelcke som 
den første mejerikonsulent. 

Dansk Mejeristforening havde som en af de første opgaver taget den praktiske 
uddannelse af mejerister op. Foreningen ønskede, at faget fik en lærlingeuddannelse. 
Forsøget på at skabe en lærlingeuddannelse kuldsejlede, og Dansk Mejeristforening 
søgte hjælp og støtte hos Landhusholdningsselskabet til en ordning af den praktiske ud-
dannelse. Selskabet ville gerne hjælpe, men det ville ikke gå ind i en lærlingeuddannel-
se. Til gengæld ville det hjælpe de mejerister og mejersker, som allerede gennem deres 
arbejde havde vist, at de havde evne for arbejdet, til en bedre uddannelse. Landhushold-
ningsselskabet fik statsstøtte til mejerskers og mejeristers videreuddannelse på finanslo-
ven 1892/93. 

Videreuddannelsen fik til mål at gøre den mønsterværdige mejeridrift til den 
almene drift. Mejersker og mejerister på videreuddannelse skulle rejse rundt og besøge 
landets bedst drevne mejerier og der suge det mønsterværdige til sig. Fra 1900 blev 
statsstøtten også givet til ophold på en mejeriskole. 

Uddannelsesmejerierne blev nøje udvalgt blandt landets bedst drevne og mest 
moderne mejerier. I Mælkeritidende 1902 har mejeribestyrer Karl Kristensen16 skildret 
sin rejse. Han nåede at besøge fem mejerier, deriblandt Brørup Mejeri. To af de fem me-
jerier havde allerede fået installeret elektrisk lys. På Brørup Mejeri blev der tid til en ef-
termiddag at bese Askov Højskole og Poul la Cours Forsøgsmølle. Brørup Mejeri var 
besøgssted fra 1892 til 1908, og mellem 600 og 700 mejerister nåede at aflægge mejeri-
et et besøg som led i deres videreuddannelse. Var et besøg på Forsøgsmøllen en del af 
videreuddannelsen på Brørup Mejeri nåede rigtigt mange mejerister her at stifte be-
kendtskab med Poul la Cour og hans virksomhed.   

 I 1901 afholdt Forsøgsmøllen det første kursus for ejere og passere af mindre 
elektricitetsværker. Seks mejerister deltog i dette kursus, og tre mejerister modtog stats-
støtte til kurset gennem Landhusholdningsselskabet. I de første år blev støtte givet lidt 
tilfældigt af ubrugte stipendier til videreuddannelse,  men fra omkring 1909 blev det et 
tilbud på linje med statsstøtte til rejse og mejeriskoleophold.  Små hundrede mejerister 
nåede at modtage statsstøtte til et kort kursus på Forsøgsmøllen. 
 
                                                 
15 Mælkeritidende 1900, s. 726-727 
16 Mælkeritidende 1902, s. 577-583 
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Tabel 1: Statsunderstøttelse til mejerister til elektricitetskursus for ejere og passere af 
små elektricitetsværker: 
Regnskabsår Antal kursister** Deraf mejerister** Med statsunderstøttelse*
1901/02   12 
1902/03   8 
1903/04   nogle portioner 
1904/05   nogle portioner 
1905/06 28 9 ikke specifikt nævnt 
1906/07 34 11 ikke specifikt nævnt 
1907/08 21 10 ikke specifikt nævnt 
1908/09   9 
1909/10 11  7 
1910/11   11 
1911/12   7 
1912/13 12 7 5 
1913/14   3 
1914/15   4 
1915/16   1 
1916/17   1 
1917/18   3 
Kilde: *Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs årberetninger 1901-1918 
samt Mælkeritidende 1909-1918. ** Tidsskrift for Vindelektrisitet 1904-1916.  
 
Landøkonomisk Forsøgslaboratorium 

Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums forsøgsvirksomhed havde i 1880’erne 
haft en afgørende indflydelse på omfanget af mejeribyggeriet i 1880’erne, men da elek-
tricitet omkring århundredeskiftet blev et brændende emne indenfor mejeribruget, for-
holdt Forsøgslaboratoriet sig afventende. Det fik den 25. november 1900 formændene 
for henholdsvis De Samvirkende Jyske Mejeriforeninger Carl Hansen, Fyns Mejerifor-
ening Hempel Syberg og Dansk Mejeristforening Torben Jensen til at opfordre Forsøgs-
laboratoriet til forsøg med lysanlæg i mejerier.  

I deres henstilling skrev de: Trindt om paa Landets mejerier drøftes Spørgs-
maalet om Anskaffelse af bedre og renligere Lys i Mejerierne. I Stedet for Petroleum 
har man Valget imellem flere Lyskilder, men deri ligger en Fare og en Vanskelighed, 
idet Mejerierne savner et paalideligt Grundlag for Valget af det hensigtsmæssigste An-
læg. Vi skal derfor opfordre Laboratoriet til at lade anstille sammenlignende Forsøg 
med Elektricitet, Acetylén o. s. s. som Belysningsmidler paa Mejerier. Mejeriernes Be-
styrelser vil bedre kunne træffe deres Valg, naar Forsøgsresultaterne foreligger – og  
planløse Lysanlæg derved forebygges. 

Forsøgslaboratoriet fulgte opfordringen og gennemførte en række sammenlig-
nende forsøg, som alle fandt sted på mejeriet Hedelykke nær Hedehusene. Resultatet 
blev offentliggjort i Forsøgslaboratoriets 54. Beretning ”Forsøg med Lysanlæg i Mejeri-
er”17 I beretningen sammenlignedes elektriske anlæg med acetylén-gasanlæg, og der 
fremkom ingen entydig konklusion. 

Med hensyn til det elektriske lysanlæg fremhævedes det i beretning, at udgif-
terne til elektrisk lys i mejerierne primært vil omfatte anlægsudgifter, forrentning af lån 

                                                 
17 Her gengivet efter Mælkeritidende 1903, s. 261-265. Her har uden resultat forsøgt at bestille beretnin-
gen fra KVL’s bibliotek, men har trods rykkere ikke modtaget den. 
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samt vedligeholdelse af anlægget. Udgifterne til den daglige drift vil indskrænke sig til 
et forøget slid på maskiner, aksler med mere, når følgende forudsætninger var opfyldt: 
• at mejeriets dampmaskine i forhold til det, der i det hele skulle trækkes i mejeriet, 

var så kraftig, at en yderligere belastning på 2-3 HK ikke ville genere den. 
• at mejeriet i forvejen ikke har for megen spilddamp i forhold til mælkemængde, 

men at den forøgede spilddamp kunne anvendes til mælkens forvarmning, flødens 
og skummemælkens pasteurisering. 

Var disse betingelser til stede, burde man vælge elektrisk lys, da elektrisk lys alt i alt er 
det bedste af alt kunstigt lys. Men man skulle huske at vælge et godt anlæg og en god 
akkumulator. Man ville være bedre tjent med et godt acetylénanlæg end med et tarveligt 
elektrisk anlæg. 

Ved brug af acetylén-gasanlæggene frembragtes en brændbar gas, og det stille-
de en række krav til anlæggene og deres placering. I beretning blev der opremset i alt el-
leve krav, der skulle være opfyldt, før driften af et acetylénværk kunne foregå tilfreds-
stillende.  

Beretningen sluttede med en prissammenligning. Et elektrisk anlæg til et mel-
lemstort mejeri med lys overalt, hvor det var nødvendigt, ville koste ca. 1800 kr. at an-
skaffe. Den årlige driftsudgift ville blive på ca. 240 kr. De årlige udgifter til acetylénlys 
ville være på ca. 230 kr., men her var forudsætningen at 1 kilo karbid kunne købes til 25 
øre. Steg prisen på karbid ville acetylénlys blive dyrere. Begge former for kunstigt lys 
var så langt at foretrække frem for petroleumslys. 

 
Elektrificeringen af de enkelte mejerier  

Mejerierne begyndte så småt omkring århundredeskiftet at få indlagt elektrisk 
lys, men det vil være vanskeligt at få et overblik over, hvor mange mejerier, det drejede 
sig om. I 1908 blev Elektricitetsrådet oprettet, og elektricitetsværkerne skulle nu anmel-
des. I løbet af de første to år tilmeldte mere end hundrede mejerier sig, og frem til 1920 
nåede 240 mejerier at få installeret eget elektricitetsværk. En del mejerier valgte desu-
den at få elektriciteten til lys leveret af et offentligt værk. 
 
Tabel 2: Mejerier med eget elektricitetsværk, tilmeldt elektricitetsrådet 1908-1932 
Anmeldelsesår Antal 
1908 9 
1909 95 
1910 31 
1911 6 
1912 9 
1913 0 
1914 10 
1915 21 
1916 27 
1917 13 
1918 8 
1919 1 
1920 11 
Uden år 1 
1908-1920 240 
1921-1925 19 
1926-1930 6 
1931-1932 6 
1921-1932 31 
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Kilde: Elektricitetsrådets arkiv, Register over anmeldelser 1908-1932, se bilag 1 
 

Generelt findes der ikke mange mejeriarkiver bevaret, som dækker perioden 
før 1920, og vi har derfor i forbindelse med dette projekt måttet foretage en række valg. 
Vi har valgt at gennemgå samtlige mejeriarkiver på Erhvervsarkivet, på Vejen Lokalhi-
storiske Arkiv, og på de lokalhistoriske arkiver i Brørup, Holsted og Blåvandshuk. To 
steder i landet var mejeriet tillige elektricitetsværk, nemlig i Vrøgum og i Jebjerg. For-
handlingsprotokollen for Vrøgum mejeri er bevaret tilbage fra oprettelsen i 1907, men 
ikke for Vrøgum elektricitetsværk, der blev oprettet samtidig med mejeriet. Intet arkiv 
findes bevaret fra Jebjerg Andelsmejeri og Elektricitetsværk.  Til supplement af arki-
verne har vi gennemgået Dansk Landbrugsmuseums samling af jubilæumsskrifter fra 
mejerier.  

Gennemgangen af arkivalierne giver ikke noget entydigt billede. Mejeriernes 
forhandlingsprotokoller er beslutningsprotokoller og indeholder derfor kun få og spar-
somme oplysninger. En kort gennemgang af de enkelte mejerier vil være på sin plads.  

Vejen A/M: oprettet 1891 med fabrikant Johannes Lauridsen som formand. På 
et bestyrelsesmøde i oktober 1900 forelå et tilbud fra fabrikant Svenning, Svennings 
Maskinfabrik, om indlæggelse af elektrisk lys i mejeriet fra hans private elværk. Man 
vedtog at antage fabrikant Svennings tilbud om indlæggelse af elektrisk belysning i me-
jeriet på betingelse af, at han forpligtede sig til, såfremt bestyrelsen ønskede det, at tage 
måleren tilbage om fem år til leveringspris. I første omgang blev der kun indlagt elek-
trisk lys i mejeriet, men i november 1903 blev det vedtaget også at indlægge elektrisk 
lys i mejeribestyrerens beboelseslejlighed. 

Andst A/M: oprettet 1887. På et bestyrelsesmøde den 31. januar 1903 forelå et 
tilbud fra firmaet Sabroe & Co om anlæg af maskiner til elektrisk belysning for en pris 
af 1200 kr. Man vedtog at antage tilbuddet under forudsætning af, at vedligeholdelsen af 
anlægget påhvilede mejeribestyreren. Godt en måned senere, den 23. februar, kunne be-
styrelsen tage anlægget i øjesyn. Tilfredsheden var stor, men da bestyrelsen ikke var 
sagkyndige på området, besluttede den, at anmode Poul la Cour om at afsige sin dom 
om anlæggets godhed. 

Gesten A/M, oprettet 1889. Her gik man lidt mere grundigt til værks. På et be-
styrelsesmøde den 8. september 1902 forelå et tilbud fra Sydjydsk Mejeriforening om 
indlæg af elektrisk lys i mejeriet. Tilbuddet lød på ca. 1100 kr. Mejeribestyreren tilbød 
årligt at bidrage med 40 kr., hvis anlægget blev en realitet. Man vedtog at indlægge lys, 
og et udvalg blev nedsat til at arbejde med sagen. På det næste bestyrelsesmøde 27. sep-
tember aflagde udvalget beretning. De havde besøgt Brørup Mejeri og set anlægget der. 
Efterfølgende havde de forhandlet med Konstantin-Hansen & Schrøder om et anlæg. 
Bestyrelsen vedtog at overdrage arbejdet med anlægget til Konstantin-Hansen & Schrø-
der gennem Sydjydsk Mejeriforening, der havde formået firmaet til at forestå anlæg til 
nedsat pris, når de var garanteret flere anlæg. På bestyrelsesmødet den 27. november 
1902 forelå tegning og overslag på det elektriske lysanlæg. Akkumulatoren skulle an-
bringes udenfor mejeribygningen, så det blev nødvendigt at bygge et skur i flugt med 
hønsehuset. På bestyrelsesmødet den 13. februar forelå en specificeret regning over in-
stalleringen af elektrisk lys. Regningen var forud blev gennemgået og godkendt af Syd-
jydsk Mejeriforening. 

Bække A/M, oprettet 1887. Her er oplysningerne yderst sparsomme. På et be-
styrelsesmøde den 18. august 1902 besluttedes det at indlægge elektrisk lys i mejeriet til 
efteråret og at låne 1000 kr. i Horsens Landbosparekasse til formålet. På bestyrelsesmø-
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det den 10. oktober 1903 blev det aftalt med Konstantin- Hansen & Schrøder at mejeriet 
betalte dem den akkorderede sum minus 50 kr., som mejeriet holdt tilbage, fordi kapaci-
teten i akkumulatoren manglede ca. 25% i forhold til det garanterede. Opnåedes den ga-
ranterede kapacitet inden et år, udbetalte mejeriet de tilbageholdte 50 kr. 

Brørup Sogns A/M, oprettet 1884. Her skrev man meget lidt ind i protokollen. 
På et bestyrelsesmøde 19. november 1901 var Moltesen mødt og det vedtoges enstem-
migt at indlægge elektrisk lys i mejeriet og beboelseslejligheden. Sagen skulle ordnes 
snarest muligt. Til at bistå mejeribestyrer Justesen med ordningen valgtes formanden og 
et bestyrelsesmedlem. 

Bækbølling A/M, oprettet 1884. Her besluttede man i 1914 at bygge et nyt me-
jeri. I den forbindelse blev mejeriet udstyret med elektrisk lys. Direktør Jens Schrøder 
fra De Danske Mejeriers Maskinfabrik i Kolding blev anmodet om at give et overslag 
over maskinerne til det nye mejeri, og fabrikken kom siden til at levere maskinerne.   

A/M Esbern Snare, oprettet 1886. På et bestyrelsesmøde den 4. juli 1905 blev 
det foreslået at indlægge elektrisk lys på mejeriet, og man vedtog at undersøge, hvad et 
anlæg ville koste. På bestyrelsesmødet den 1. september blev planerne mere konkrete. 
Det blev vedtaget, at man skulle indmelde mejeriet i Elektriske Selskab18 og derfra få 
beskrivelse og plan til anlægget. Med disse ting i hånden skulle der indhentes tilbud på 
anlægget, hvorefter sagen skulle forelægges på en generalforsamling. På den halvårlige 
generalforsamling 25. november vedtog man at indlægge elektrisk lys. På et bestyrel-
sesmøde to dage senere blev det vedtaget at sende plan og overslag på anlæg af elektrisk 
lys til henholdsvis fabrikant Philipsen i Slagelse og Frederik Jensen i Jerslev. På et be-
styrelsesmøde 2. december vedtog man at acceptere Philipsens tilbud på 2000 kr. 

A/M Sankerbjerg, oprettet 1888. Her findes der kun forhandlingsprotokoller 
bevaret for perioden 1888-1893 og 1904 til 1921. På et bestyrelsesmøde den 19. oktober 
1905 blev det besluttet at indlægge elektrisk lys i alle mejeriets lokaler, da det gamle var 
ubrugeligt. Meget tyder altså på, at man her tidligt har haft indlagt elektrisk lys. Allere-
de i 1909 er ankeret på dynamoen gennembrændt, og mejeriet må anskaffe en ny dyna-
mo. 

Vindum A/M, oprettet 1911. I 1909 var der på en generalforsamling i Bjerring 
Mejeri fremkommet et forslag fra Mammen om at flytte mejeriet til et punkt mellem 
Bjerring og Mammen. Interessenterne fra Vindum nedsatte nu et udvalg til at forberede 
byggeriet af et mejeri i Vindum, såfremt forslaget fra Mammen blev vedtaget. Tids-
punktet til at bygge et mejeri i Vindum kom 1911. Bestyrelsen for det nye mejeri vedtog 
at henvende sig til direktør Schrøder i Kolding og få ham til at udarbejde planen for in-
ventar og konditionerne for samme. Tilbud på inventar blev efterfølgende indhentet fra 
Paasch, Larsen og Petersen i Horsens, De Danske Mejeriers Maskinfabrik i Kolding, 
Silkeborg Maskinfabrik og H.B. Jensen i Esbjerg. Det blev Silkeborg Maskinfabrik, 
som vandt licitationen med et tilbud på 20.200 kr. Mejeriet blev udstyret med elektrisk 
lys fra starten. 

Nørup A/M, oprettet 1909. Den 27. marts 1909 blev der holdt stiftende gene-
ralforsamling i Nørup A/M, hvor der blev nedsat et byggeudvalg på syv mand.  Bygge-
udvalget rådførte sig med statskonsulent Hørlyck og fem mand blev sendt til Filskov for 
at se på mejeriet der. Den 20. april besluttede udvalget at opføre et mejeri som det i Fil-
skov, dog med visse forandringer og med elektrisk lysanlæg. Såvel opførelse af mejeri-
bygningen som inventaret blev sendt i licitation. Der indkom tre tilbud på montering af 
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mejeriet, det laveste kom fra Paasch, Larsen og Petersen i Horsens, som fik arbejdet 
overdraget. 

Stokkemarke A/M, oprettet 1888. Til et bestyrelsesmøde 11. marts 1908 havde 
man tilkaldt Philipsen fra Slagelse til at give alle nødvendige oplysninger om anlæg af 
elektrisk belysning på mejeriet, idet bestyrelsen agtede at stille forslag herom ved først-
kommende generalforsamling i maj. På bestyrelsesmøde 21. april forelå et overslag fra 
fabrikant Philipsen om installation af elektrisk lys på mejeriet. Udgifterne ville andrage 
2949 kr. Bestyrelsen vedtog at bringe det frem på den ordinære generalforsamling 30. 
maj, hvor man vedtog at indlægge elektrisk lys. På et bestyrelsesmøde 9. juli vedtog 
man at overdrage installationen af elektrisk lys til fabrikant Philipsen efter det af ham 
afgivne tilbud. Samtidig besluttede bestyrelsen at ansætte Jacob Bjerre Askov som til-
synsførende ved anlægget af det elektriske lys. 

Rue A/M, oprettet 1886. Fik installeret elektrisk lys i forbindelse med opførel-
se af et nyt mejeri sommeren 1915. Den 14. august afholdtes licitation over installering 
af maskiner og elektricitetsanlæg. Firmaet Paasch, Larsen og Petersen af Odense anto-
ges til at installere maskinerne, mens det blev overdraget elektriker H. H. Sterrregaaard i 
Odense at anlægge elektriciteten for en pris af 2900 kr.  

Oksbøl A/M. Oprettet 1883 som Aale Fællesmejeri, men skiftede navn ved op-
rettelse af Vrøgum A/M i 1907. På et bestyrelsesmøde den 17. januar 1906 diskuterede 
man, om mejeriet skulle tilslutte sig det påtænkte elektricitetsværk og derfra få elektrici-
tet til belysning og evt. drivkraft. Lovene til det påtænkte elektricitetsværk forelå, og 
bestyrelsen var tildels enige om at tiltræde som andelshavere, såfremt garantien i stedet 
for solidarisk kunne begrænses til at mejeriet og brugsforeningen i fællesskab garante-
rede for en vis part, dog ikke udover 5000 kr. Sagen sluttede med, at mejeriet ikke blev 
andelshaver, men ville senere gå med som køber af elektricitet til belysning. 

A/M Skovhøj i Vrøgum, oprettet 1907. Der blev holdt stiftende generalforsam-
ling i A/M Skovhøj den 13. april 1907. Et byggeudvalg bestående af to bestyrelsesmed-
lemmer og mejerist Hansen fra Oksbøl  blev nedsat. Det hentede råd hos statskonsulent 
Nissen Dal i Fredericia, og den 29. juni 1907 var man nået så langt, at opførelsen af me-
jeribygningen blev sendt i licitation. Den 15. juli fik mejerist Hansen mandat til at købe 
en brugt 6 hestes dampmaskine hos H. B. Jensen i Esbjerg. Nogenlunde samtidig her-
med stiftedes Vrøgum elektricitetsværk, som rettede henvendelse til at mejeriet om at 
drive elværket. På en ekstraordinær generalforsamling den 30. december 1907 blev det 
vedtaget af levere drivkraft til elektricitetsværket, og betalingen for det første år blev 
fastsat på et bestyrelsesmøde 18. januar 1908. Her blev det vedtaget at indlægge elektri-
citet i mejeriet for en pris af 125 kr. årligt i 20 år til forrentning, afdrag og husleje. Pas-
ning og drivkraft blev ansat årligt, det første år fra 1. maj 1908 til 1. maj 1909 betaltes 
med 175 kr. I tilfælde af uoverensstemmelse valgte mejeriet en mand og elektricitets-
værket en mand, der derefter valgte en opmand til at fastsætte vederlaget. Mejeriets ma-
skineri blev leveret af fabrikant Philipsen i Slagelse, mens elektricitetsværker blev op-
rettet med hjælp fra DVES19.  

Jebjerg Andelsmejeri og Elektricitetsværk. Jebjerg Mejeri var blevet oprettet 
som privatejet fællesmejeri i 1884 af Esper Andersen. Han var oplært som mejerist som 
en af de første elever på Ladelund Landbrugsskole i vinteren 1880/81. Derefter arbejde-
de han som mejerist på et par mejerier, inden han byggede sit eget mejeri. I 1893 om-
dannedes mejeriet til et andelsmejeri med Esper Andersen som mejeribestyrer. Siliam 

                                                 
19 Se s.  32-33 



 

 62

Bjerre (f.1880) kom i lære som mejerist hos Esper Andersen i midten af 1890’erne. Han 
var mere interesseret i mekanik end i smør og ost, og han begyndte derfor at arbejdede 
som cykelmekaniker i den cykelforretning, som Esper Andersen også ejede i Jebjerg. 
Sammen oprettede de i 1899 en mekaniker- og installationsforretning i Jebjerg. Esper 
Andersen stod for det økonomiske, Siliam Bjerre for det tekniske. Samme år installere-
de de elektricitet på mejeriet. Hvornår mejeriet også begyndte at fungere som elektrici-
tetsværk for Jebjerg By vides ikke bestemt, men meget tyder på at værket var i gang før 
1903. De lagde blandt andet elektricitet ind på Durup og Thise mejerier samt på Valle-
kilde Højskole. I 1905 stod de sammen med 15 elever fra D.V.S.’s andet kursus for 
landlige elektrikere for installationen af Skivehus Elektricitetsværk.20 Firmaet flyttede 
samtidig til Skive og året efter ejede Siliam Bjerre firmaet alene. 21  

 
Firmaer  

Fire firmaer gik igen, når talen var om installation af elektrisk lys i mejerier: 
Konstantin-Hansen & Schrøder i Kolding, fra 1905 De Danske Mejeriers Maskinfabrik, 
fabrikant Philipsen i Slagelse,  Paasch, Larsen og Petersen i Horsens og Silkeborg Ma-
skinfabrik. I jubilæumsskrifterne omtaltes ikke altid elektrificeringen af mejeriet, men 
når den var omtalt, var det næsten altid i forbindelse med et af de her nævnte firmaer. 
Kun i enkelt tilfælde blev en anden installatør omtalt, nemlig Siliam Bjerre, Skive.   

  Karl Kristian Konstantin-Hansen (1860-1934) og Jens Schrøder (1866-1936) 
havde den 1. januar 1888 åbnet egen maskinfabrik i Låsbygade i Kolding. De havde 
mødt hinanden vinteren 1885 på Askov Højskole, hvor Karl Konstantin-Hansen var 
elev og Jens Schrøder underviste i gymnastik. En fælles interesse for den nye teknik før-
te dem sammen. Sammen rejste de til England og USA for at studere ved forskellige 
maskinelle uddannelsessteder. Sommeren 1887 var de tilbage i Danmark. Foråret 1889 
blev  Karl Konstantin-Hansen gift med Jens Schrøders lillesøster Margrethe. Han blev 
dermed svigersøn til Ludvig Schrøder. 

Firmaet startede i det små. Startskapitalen blev lånt af venner og familie og den 
samlede maskinpark bestod af en engelsk drejebænk, en shapingmaskine, en kraftig bo-
remaskine og en 2 HK-gasmotor som drivkraft. Deres oprindelige tanke var at produce-
re landbrugsmaskiner, men et tilfælde kom til at spore dem ind på mejeribruget, hvilket 
var en fordel for det unge firma, som her kunne nyde godt af de tætte bånd til Askov 
Højskole og Poul la Cour samt til Niels Pedersen og Ladelund Mejeriskole. Først mon-
terede firmaet mejerier, senere gik de selv over til at producere mejerimaskiner.  

I 1896 blev firmaet omdannet til aktieselskab, og derved var et større kapital-
grundlag sikret. Varesortimentet omfattede flere former for mejeriudstyr, men vigtigst 
var produktionen af forvarmere og pasteuriseringsapparater. Grundstenen var her fa-
brikkens opfindelse af et paraboloideformet pasteuriseringsapparat. Her var Jakob Ap-
pel trådt til og havde udført beregningerne.  

Mejeriernes Fællesindkøb var blevet oprettet som et andelsforetagende i febru-
ar 1901, og ønsket om også at forhandle maskiner opstod næsten straks. Man forhandle-
de med Jens Schrøder om et samarbejde, men uden resultat. Året efter i 1902 førte be-
styrelsen forgæves forhandlinger med fabrikant Philipsen i Slagelse om at overtage 
dennes i mejeribruget indarbejdede maskinfabrik. Resultatet blev at Fællesindkøbet i 
stedet oprettede eget reparationsværksted i København. Dette påtog sig at løse stadig 
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 63

større opgaver, og i 1904 påtog virksomheden sig også at installere elektrisk lys i meje-
rierne.  

Ønsket om egen maskinfabrik og reparationsværksted fik igen Fællesindkøbet 
til at forhandle med Konstantin- Hansen & Schrøder, og i 1905 købte Fælleindkøbet 
virksomheden. Karl Konstantin-Hansen og  Jens Schrøder fortsatte deres arbejde i Kol-
ding, men nu som direktører i Mejeriernes Fællesindkøb og Maskinfabrik. Lidt over 
halvtreds mejerier fik i perioden 1902-1913 installeret elektrisk lys af firmaet i Kolding, 
se bilag 2 

H. P. Philipsen (1859-1925) havde i 1892 nedsat sig som maskinfabrikant i 
Slagelse. Han var oprindeligt uddannet ved landbruget, men i 1881 blev han mejerielev 
på Ladelund Landbrugsskole, og dermed var hans løbebane lagt. Han var derefter en 
kort tid bestyrer af Ladelunds Mejeri, og i 1883 forpagtede han en gård og et fællesme-
jeri i Ovtrup nord for Varde. I 1885 blev han mejeribestyrer på det nyoprettede Andels-
mejeri Kildevæld i Taulov. H.P. Philipsen var at finde blandt initiativtagerne til Dansk 
Mejeristforening, hvis første formand han var i perioden 1887-1892. 

I 1889 opgav  H. P. Philipsen stillingen som mejeribestyrer og blev tilknyttet 
firmaet H.C. Petersen & Co. I de næste par år var han beskæftiget med at anlægge en 
række mejerier i Østjylland som repræsentant for dette firma, men i 1892 grundlagde 
han som sagt sit eget firma i Slagelse. Vægten blev lagt på produktion af maskiner, først 
og fremmest til mejeribruget, men også til andre fødevarevirksomheder, især margarine-
fabrikker.   

  I 1897/98 fik H. P. Philipsen en stor opgave. Han kom til at stå for leverancen 
af maskinerne til og montagen af samme på A/S Margarinefabrikken Alfa i Vejen. Jo-
hannes Lauridsen var formand for bestyrelsen og direktør på fabrikken, og Poul la Cour 
sad i bestyrelsen. Begge var stærkt involveret i anlægsarbejdet, og Poul la Cour stod for 
elektriciteten. Her fik Philipsen en mulighed for at deltage i montagen af et elektricitets-
værk efter de mest moderne principper. Desværre er H.P. Philipsens arkiv ikke bevaret, 
så det er ikke muligt at se, hvor dybt involveret han efterfølgende var i elektrificeringen 
af mejerier og margarinefabrikker. Kun ganske få arkivalier er bevaret fra margarinein-
dustrien før 1920. Bevaret er kun arkiverne efter de to meget store fabrikker Otto Møn-
sted og Alfa samt efter den noget mindre Slagelse Margarinefabrik. Kun de store og 
mellemstore margarinefabrikker var tilmeldt med eget elektricitetsværk til Elektricitets-
rådet, stort set ingen af de mange små margarinefabrikker rundt om i landet havde eget 
elektricitetsværk i følge anmeldelserne til Elektricitetsrådet, se bilag 3 

Firmaet Paasch, Larsen og Petersen blev oprettet 1873 i Horsens af blikkensla-
ger Wilhelm Paasch. Han producerede mælkefade, mælkekølere, mælke- og ostesier 
samt skummeskeer til mejeribruget. I 1889 mødte Wilhelm Paasch to montører fra fir-
maet H. C. Petersen & Co., nemlig L. P. Larsen og Valdemar C. Petersen. Sammen op-
rettede de firmaet Larsen, Petersen og Co. Bag Co stod Wilhelm Paasch, og den nye 
virksomhed var reel en underafdeling af Paaschs egen fabrik. I 1898 blev firmaet om-
dannet til A/S Paasch, Larsen og Petersen. Dette firma solgte blandt andet mejerimaski-
ner og stod for montagen af samme. Firmaets navn dukkede gang på gang op ved licita-
tioner på inventar til mejerier. 

Silkeborg Maskinfabrik, Zeuthen og Larsen, blev oprettet i 1854 som en filial 
af Ulrich Stallknechts Jernstøberi i Horsens. I 1858 blev virksomheden en selvstændig 
virksomhed. Medens De Danske Mejeriers Maskinfabrik og Paasch, Larsen og Petersen 
meget hurtigt satsede på produktion af maskiner til de danske mejerier, var virksomhe-
den i Silkeborg en maskinfabrik i mere traditionel forstand med en alsidig produktion. 
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Først i løbet af 1890’erne blev mejerimaskiner firmaets speciale. Varesortimentet var 
meget lig sortimentet fra De Danske Mejeriers Maskinfabrik og Paasch, Larsen og Pe-
tersen. Ligesom de to andre firmaer tilbød virksomheden at tage mejerimaskineri i total-
entreprise. Med tiden blev Silkeborg Maskinfabrik den største af de her omtalte virk-
somheder.   
 
Aktører 

En række af de vigtigste aktører i elektrificeringen af de danske mejerier havde 
centrale poster i en eller flere af de følgende organisationer:  

Dansk Mejeristforening og dets medlemsblad Mælkeritidende. I Dansk Meje-
ristforenings regi blev der afholdt foredrag om elektricitet. En række af disse foredrag 
blev efterfølgende trykt i Mælkeritidende, hvor de ofte gav anledning til debat. Mælke-
ritidendes to redaktører Hans Appel og Niels Anton Hansen spillede en vigtig rolle, idet 
de bestemte, hvad der blev trykt i bladet, og derved indirekte styrede debatten. Mejeri-
bestyrer og senere fabrikant H. P. Philipsen var Dansk Mejeristforenings første formand 
fra 1887 til 1892. Han blev efterfulgt af mejeribestyrer Torben Jensen, Gislev. I 1908 
trådte Torben Jensen tilbage fra posten som formand. I hans sted blev mejeribestyrer J. 
P. Justesen, Brørup,  valgt til formand. Han havde været medlem af hovedbestyrelsen i 
Dansk Mejeristforening siden 1892. 

Dalum og Ladelund Landbrugs- og Mejeriskoler. De to skoler havde begge fy-
sik og dermed elektricitet på timeplanen for mejeristerne. Ladelunds forstander Niels 
Pedersen var personligt stærkt interesseret i elektrisk lys. Han holdt gennem årene en 
række foredrag om emnet. Allerede i 1890 installerede han elektrisk lys i skolens meje-
ri, og omkring århundredeskiftet var der installeret elektrisk lys overalt på skolen. Da-
lum Landbrugsskole fik først installeret elektrisk lys i 1904 

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Selskabet tog tidligt emnet 
”elektricitet og landbruget” op. Det stod bag støtten til forsøgsmøllen, foranstaltede alle-
rede i 1894 en undersøgelse af emnet, og fra 1901 gav det statsstøtte til mejerister, der 
tog på et kort elektricitetskursus på Forsøgsmøllen 

Forsøgsmøllen og Dansk Vindelektrisitets Selskab. De gav fra 1904 råd og vej-
ledning om elektrificering til de mejerier, som ønskede det. På Forsøgsmøllen blev der 
afholdt en række korte kurser for ejere af passere af små elektricitetsværker, som mange 
mejerister deltog. Især Poul la Cour men også Jacob Appel ydede en aktiv indsats ved at 
holde foredrag om elektricitet på en lang række af møder rundt om i landet. 

Mejeriforeningerne. Deres indsats var mere beskeden, men mest aktive var de 
jyske foreninger. De Samvirkende Jyske Mejeriforeninger og Fyns Mejeriforening stod 
sammen med Dansk Mejerist bag henvendelsen til Landøkonomisk Forsøgslaboratori-
um om sammenlignende forsøg med lysanlæg i mejerier. På De Samvirkende Jyske Me-
jeriforeningens delegeretmøde i 1906 holdt Poul la Cour foredrag om Elektricitet i 
landbrugets tjeneste22.  

Mest aktive var foreningerne i Sydjylland. Ribe Amts Mejeriforening var 
sammen med Ribe Amts Mejeristforening aktive i at få mejerister på korte elektricitets-
kurser på Forsøgsmøllen og stod bag muligheden for at søge statsstøtte til kurset. Syd-
jydsk Mejeriforening havde i følge Gesten Andelsmejeris protokol været aktiv på med-
lemmernes vegne og forhandlet sig frem til en fordelagtig pris på installation af elek-
trisk lys fra firmaet Konstantin-Hansen & Schrøder i Kolding. I disse foreninger var Jo-

                                                 
22 Andelsbladet 1906, s. 953 
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hannes Lauridsen, Mejeribestyrer Justesen fra Brørup og forstander Niels Pedersen ak-
tive bestyrelsesmedlemmer.   
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Bilag 
 
Bilag 1: Mejerier med eget elværk 1908-1932 
 
Anlæggets navn år Jævnstr.

kW 
Driftssp. 

 Volt 
Amt 

Brædstrup Andelsmejeri 1908 1,98 110 Aarhus 
Hyllinge Mejeri, Roskilde 1908 1 65 Kbh. 
Jordrup Mejeri, Kolding 1908 1 30 Vejle 
Langebjerg Andelsmejeri, Fuglebjerg 1908 0,38 45 Sorø 
Skovby Andelsmejeri, Hovedgaard 1908 2,3 110 Aarhus 
Sønder Stenderup Mejeri, Kolding 1908 1 30 Vejle 
Ulbølle Andelsmejeri, V. Skerninge 1908 2,4 65 Svendborg 
Aagaard Andelsmejeri pr. Kolding 1908 0,85 36 Vejle 
Aaholm Mejeri, Odder 1908 1,35 32 Aarhus 
Anbæk Mejeri, Hammel ("Videns Ark") 1909 1,6 65 Aarhus 
Andelsmejeriet "Bakkedal", Nexø 1909  30 Bornholm 
Andelsmejeriet "Brodal", Aakirkeby 1909 0,87 30 Bornholm 
Andelsmejeriet "Damlykke", Skive 1909 2,4  Viborg 
Andelsmejeriet "Godthåb", Hadsten St. 1909 0,8 32 Aarhus 
Andelsmejeriet "Godthåb", Vonsild, Kolding 1909 1,35 30 Vejle 
Andelsmejeriet "Nutiden", Nørre Alslev 1909 1,6 45 Maribo 
Andelsmejeriet, "Videmark" 1909 1,6 65 Aarhus 
Andst Andelsmejeri, Lunderskov 1909 1,2 30 Ribe 
Birkehøj Andelsmejeri, 1909 0,9 30 Randers 
Bodilsker Andelsmejeri, Bornholm 1909 1,62 65 Bornholm 
Borreby Mejeri, Fangel 1909 1,6 30 Odense 
Bramdrupdam Mejeri, Kolding 1909 1,6 65 Vejle 
Brande Mejeri, Give 1909 0,9 30 Vejle 
Brørup Andelsmejeri 1909 2,8 65 Ribe 
Bække Andelsmejeri , Lunderskov 1909 0,8 30 Ribe 
Damsholte Andelsmejeri, Stege 1909 0,9 30 Præstø 
Dansk Andels Smørpakkeri, Esbjerg 1909 7,7  Ribe 
Donshøj Mejeri, Faarup 1909 7,5 30  
Drenderup Mejeri, Vamdrup 1909  30 Vejle 
Drøsbro Mejeri, Thorsø 1909 8 30 Viborg 
Duebjerg Mejeri, Sorø 1909  65 Sorø 
Ejby Mejeri, Odense 1909 2,6 65 Odense 
Ejby og Omegns Andelsmejeri, Lil. Skjensved 1909 4,5 45 Kbh. 
Ejslev Andelsmejeri, Nykøbing J. 1909 1,5 30 Thisted 
Frederikshavns Mælkeforsyning 1909 0,9 30  
Fredsholm Mejeri, Nakskov 1909 13,2 220 Maribo 
Fuglsang Andelsmejeri, Holstebro 1909  30  
Fårevejle Andelsmejeri 1909 0.9 65 Holbæk 
Gesten Mejeri, Vejen 1909 0,8 32 Ribe 
Hammershus Andelsmejeri, Veirum, Struer 1909    
Havreholm Andelsmejeri, Hornbæk 1909 2,5 65 Frederiksborg
Holme Mejeri, Aalebæk, Borre 1909 0,9 30 Præstø 
Holmgaard Mejeri, Sir, Holstebro 1909 2,5 65 Ringkøbing 
Holmstrup Mejeri 1909 2,5 65 Odense 
Holsted Mejeri, Næstved 1909 1,5 30 Præstø 
Horbelev Andelsmejeri, pr Stubbekøbing 1909 1,8 65 Maribo 
Horsens Andelsmejeri 1909 2,75 110  
Horskilde Mejeri, Toustrup 1909    
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Hyllinge Mejeri, pr. Hyllinge 1909 2,25 Strøm fra 
H.mølle 

 

Højen Andelsmejeri, Vejle 1909 0,7 30 Vejle 
Haarskilde Mejeri, Toustrup 1909 2 65 Aarhus 
Jebjerg Andelsmejer og Elværk 1909 6 110 Viborg 
Jernved Mejeri, Gredstedbro 1909 1,6 65  
Jungshoved Andelsmejeri, Præstø 1909 2,3 65 Præstø 
Kajbjerggaard Andelsmejeri, Allinge 1909 1,8 65 Bornholm 
Kjærholm Mejeri, Falling 1909 14 65 Aarhus 
Kongstrup Mejeri, Laurbjerg 1909 2 65  
Korsvej Mejeri, Låsby St. 1909 1,75 65 Aarhus 
Kragelund Mejeri, Løsning 1909 0,6 30 Vejle 
Kronborg Mejeri, Lunderskov 1909 1,2 30 Ribe 
Lobbæk Mejeri, Lobbæk St. 1909 1,8 30/45 Bornholm 
Lundby Andelsmejeri, 1909 2,2 65  
Ly Mejeri, Nakskov (se Fredsholm) 1909 13,2   
Lynge Mejeri, Sorø 1909 3 65 Sorø 
Lødderup Andelsmejeri, Nykøbing M. 1909 1 30 Thisted 
Madebjerggaard Andelsmejeri, Tranebjerg, 
Samsø 

1909    

Maglebrænde Andelsmejeri, Stubbekøbing 1909 1,75 45 Maribo 
Mejeriet "Danelyst", Herning 1909 2,47 65 Ringkøbing 
Mejeriet "Godthaab" Gjelsted 1909 0,6 30 Odense 
Mejeriet "Grøndal", Horne, pr. Faaborg 1909 1,4 65 Svendborg 
Mejeriet "Kildedyb" , Kolding 1909 0,9 30 Vejle 
Mejeriet "Landmandshaab", Lejre, Roskilde 1909 2,4 65 Kbh. 
Mejeriet "Lillebælt", Taulov St. 1909 1 30 Vejle 
Mejeriet "Raastedbro", Bjerregrav 1909 1,75 65 Randers 
Mejeriet "Stenshøj", Støvring 1909 2,6 110 Aalborg 
Mejeriet "Uhrkilde" pr. Brande, Give 1909 0,9 30 Vejle 
Midtsjællands Herregaardsmejeri, Glumsø 1909 1,3 65 Præstø 
Mælkeriet "Enigheden", Kbh. 1909 9,1 110 Kbh. 
Møens AndelsMejeri, Koldby, Stege 1909 1,6 65 Præstø 
Ny Solbjerg Mejeri, Hørning St. 1909 1,6 65 Aarhus 
Nyhaab Mejeri, Grenaa 1909 1,35 45 Randers 
Nyker Mejeri, Rønne 1909 1,8 2x220 Bornholm 
Ringe Andelsmejeri 1909 2,8 65 Svendborg 
Ryomgaard Mejeri, Ryomgaard St. 1909 0,81 30 Randers 
Ryslinge Andelsmejeri 1909 3 65 Svendborg 
Sankerbjerg Mejeri, Nykøbibg S. 1909 1,3 110 Holbæk 
Skødbæk Mejeri, Lemvig 1909 1,8 65  
Skørring Andelsmejeri, Mørke 1909 2 65 Randers 
Smidstrup Andelsmejeri, Børkop 1909 0,8 30 Vejle 
Spangsbro Andelsmejeri, Kalundborg 1909  110 Holbæk 
Stillinge Andelsmejeri, Slagelse 1909 2,4 65 Sorø 
Thorsø Andelsmejeri 1909 0,4 30 Viborg 
Toft Andelsmejeri, Hørsholm 1909 2,3 65 Frederiksborg
Toxværd Andelsmejeri, Olstrup St. 1909 1,6 65 Præstø 
Tryggelev Mejeri, Humble 1909 1,6 65 Svendborg 
Vaddam Mejeri, Svaneke 1909  30 Bornholm 
Veistrup- Hejls Mælkeri, Sjølund 1909 0,8 30  
Vejstrup-Hejls Mælkeri, Kolding 1909 0,8 30 Vejle 
Vestervig Andelsmejeri 1909 1,6 45 Thisted 
Viuf Andelsmejeri 1909 0,8 65 Vejle 
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Vivild Andelsmejeri, pr. Allingaabro 1909    
Voel Andelsmejeri, pr. Sminge 1909  70 Aarhus 
Ørbæk Mejeri, Grenaa 1909 1,6 30 Randers 
Aadal Andelsmejeri, Jellinge 1909 3,6 65 Vejle 
Brovad Mejeri, Fredericia 1910 1,75 65 Vejle 
Bøgebjerg Mejeri 1910 1,4 65 Præstø 
Central Mejeri, Rønne 1910 5  Bornholm 
Det Danske Mælkekomp., Taastrup 1910 0,7 110 Kbh. 
Det Danske Mælkekompagni, Kbh. 1910 16,5 110 Frederiksberg
Dybe Andelsmejeri, Ramme St. 1910 2,8 65 Ringkøbing 
Gislev Andelsmejeri, Ørbæk 1910 1,65 65 Svendborg 
Højby -Allerup Mejeri, 1910 1,8 65 Odense 
Højrup Andelsmejeri, Ejstrup 1910 0,7 30 Ribe 
Kildevæld Mejeri, Taulov 1910 0,6 30 Vejle 
Mejeriet "Central", pr. Rønne 1910 5 65 Bornholm 
Mejeriet "Danelykke", Hem, Skive 1910 2,4 65 Viborg 
Mejeriet "Esbern Snare", Jerslev 1910 1,56 65 Holbæk 
Mejeriet "Espeskov" Ørslev pr. Ringsted 1910  65 Sorø 
Mejeriet "Vestervang" , Nordrup, Ringsted 1910 1,4 45 Sorø 
Midtlollands Mejeri, Maribo 1910 2,2 65 Maribo 
Mosevang Mejeri, Harlev 1910 2 65 Aarhus 
Nørholm Mejeri, Sulsted 1910 1,8 65  
Nørup Andelsmejeri, Limskov St. 1910 1,3 65 Vejle 
Pederstrup Andelsmejeri 1910 2,61 65 Svendborg 
Rolfsted Mejeri, Langeskov 1910 1,6 65 Odense 
Sandager Mejeri, Kværndrup 1910  65-90 Svendborg 
Stedstrup andelsmejeri, Kirke Eskildrup 1910 1,8 65 Holbæk 
Stokkemarke Mejeri, Søllested 1910 2,7 65 Maribo 
Trustrup Andelsmejeri 1910 4 65 Randers 
Varde Andelsmejeri 1910  65  
Vesterbro Mejeri, Aarhus 1910 3 110  
Viborg Andelsmejeri 1910  65  
Voldby Mejeri, Grenaa 1910 2   
Ørritslev Mejeri, pr. Otterup 1910 1,3 65 Odense 
Aastrup Andelsmejeri, Stubbekøbing 1910  65 Maribo 
Borup Andelsmejeri 1911 2,8 65 Frederiksborg
Brydebjerg Andelsmejeri, Nysted 1911 2 65 Maribo 
Bøsthøj Andelsmejeri, Aakirkeby 1911 1,35 30 Bornholm 
Hannæs Andelsmejeri, Vesløs 1911 1,8 65 Thisted 
Skovlund Andelsmejeri, Tistrup 1911 1,75 65 Ribe 
Ørekilde Andelsmejeri, pr. Helsingør 1911 2,08 65 Frederiksborg
Andelsmejeriet "Kolindsund", Kolind 1912 2,86  Randers 
Andelsmejeriet "Landmandslyst", Lejre 1912 2,08 65 Kbh. 
Brattingsborg Mejeri, Tranbjerg, Samsø 1912 2,86 65 Holbæk 
Bregning - Muldbjerg Andelsmejeri, Spjald 1912 2,9 65 Ringkøbing 
Dalbyover Mejeri 1912 0,9 30  
Hollet Andelsmejeri, Gandrup 1912 1,6 65 Aalborg 
Kolindsund Andelsmejeri, pr. Kolind 1912 2,86 65  
Skrøbelev Mejeri 1912 2,8 65 Svendborg 
Vellev Andelsmejeri, pr Ulstrup 1912 0.9 30 Viborg 
Damvad Andelsmejeri, Måløv 1914 1,62 65 København 
Duebjerg Mejeri, Sorø 1914 9,7 65 Sorø 
Mejeriet "Fjordminde", Ulfborg 1914 1,56 65 Ringkøbing 
Mejeriet "Trekløver", Ringkøbing 1914 1,6 65 Ringkøbing 
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Nederholm Andelsmejeri, Odder 1914 2,1 65 Aarhus 
Solbjerg Andelsmejeri, Nykøbing Mors 1914 2,08 65 Thisted 
Stadil Andelsmejeri, Tim 1914 1,75 65 Ringkøbing 
Søndervinge Mejeri, Ulstrup 1914 0,9 30 Viborg 
Wedellsborg Andelsmejeri 1914 1,5 50 Odense 
Ørbæk Andelsmejeri,, Ørbæk 1914 2,86 65 Svendborg 
Bækbølling Andelsmejeri, Holsted St. 1915 1,63 65 Ribe 
Dagsvad Andelsmejeri, pr. Langaa 1915 0,9 30 Viborg 
Dybdal Mejeri, Østerlars 1915 2,5 65 Bornholm 
Egehøj Andelsmejeri, pr. Snertinge 1915 32/23 65 Holbæk 
Ellingebjerg Andelsmejeri, pr. Højby Sj. 1915 1,8 65 Holbæk 
Gadeby Mejeri 1915  65 Bornholm 
Grenaa Omegns Andelsmejeri 1915 2 65 Randers 
Haubro Mejeri, pr Aars 1915 1,5 65 Aalborg 
Havndal Mejeri, pr. Havndal 1915 1 30 Randers 
Hvorslev Andelsmejeri, Ulstrup 1915 0,9 30 Viborg 
K…trigs Andelsmejeri 1915 1,5   
Kertrup Andelsmejeri, pr. Søllested 1915 1,5 65 Maribo 
Ljørring ?? Andelsmejeri, Aarhus 1915 1,63 65 Aarhus 
Ly Mejeri, Nakskov 1915 2,7 45 Maribo 
Lykkestrup Andelsmejeri 1915 2,08 65 Randers 
Nibe Fællesmejeri 1915 4 110  
Skjærum Andelsmejeri, pr. Vemb 1915 1,4 65 Ringkøbing 
Udbyneder Mejeri, pr. Havndal 1915 1 30 Randers 
Vester Ulslev Mejeri 1915 1,6 65 Maribo 
Volshave Andelsmejeri, Søllested 1915 1,8 65 Maribo 
Østofte Mejeri, pr. Maribo 1915 2,6 65 Maribo 
Pandrup Mejeri, pr. Pandrup 1916 3,5 65 Hjørring 
Andelsmejeriet "Christianslund", Videbæk 1916 0,9 30 Ringkøbing 
Andelsmejeriet "Fjenneslev", pr. Sorø 1916 1,5 65  
Andelsmejeriet "Godthaab", Ikast 1916 0,7 30 Ringkøbing 
Andelsmejeriet "Hjedding", pr Ølgod 1916 4,2 110 Ribe 
Aspgaard Fællesmejeri, pr Tistrup 1916 1,8 65 Ribe 
Assels Andelsmejeri, Nykøbing Mors 1916 1,3 65 Thisted 
Bredal Andelsmejeri 1916 2 65 Vejle 
Doverodde Andelsmejeri, pr. Hurup 1916 11 45 Thisted 
Faster Andelsmejeri, pr. Skjern 1916 0,75 30 Ringkøbing 
Fjenneslev Andelsmejeri 1916 1,5 65 Sorø 
Gangsted Mejeri, Hovedgaard 1916 0,6 30 Aarhus 
Gjerlev Andelsmejeri 1916 1,2 45  
Hanning-Sedding Andelsmejeri 1916 0,7 30 Ringkøbing 
Hornelund Andelsmejeri, pr. Tistrup 1916    
Jelling Mejeri, Jelling 1916 1,5 65 Vejle 
Kirkedal andelsmejeri, pr, Raarup 1916 2 65 Vejle 
Langaa Andelsmejeri, pr Langaa 1916 0,9 30  
Lejbølle Mejeri, pr. Tranekær 1916 4 110 Svendborg 
Lindbjerg Fællesmejeri, pr. Ølgod 1916 2 30 Ribe 
Ryde Andelsmejeri, pr. Vinderup 1916 1,53 30 Ringkøbing 
Silkeborg Andelsmejeri, Nygade 1916 3,3 110 Aarhus 
Snejbjerg Mejeri, pr. Herning 1916 1,7 110 Ringkøbing 
Sønder- og Nørre Bork Andelsmejeri, pr. Bork 1916 1,8 65 Ringkøbing 
Vejle Andelsmejeri 1916 1,6 65 Vejle 
Ødsted Mejeri, pr. Vejle 1916 1,35 35 Vejle 
Aastruplund Andelsmejeri, pr Brædstrup 1916 2 110 Aarhus 
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Andelsmejeriet "Mollerup", Viborg 1917 0,9 30 Viborg 
Brylle Andelsmejeri, pr. Knarreborg 1917 1,8 65 Odense 
Karrebækstorp Mejeri, pr. Næstved 1917 1 50 Sorø 
Kirkeby Mejeri 1917 1,17 65 Svendborg 
Kolinds Mejeri, Holmstrup pr. Slagelse 1917 1,75 65  
Mejeriet "Fremtidshaab", Ø. Kippinge pr Nr. 
Alslev 

1917 2,6 65 Maribo 

Mesinge Andelsmejeri 1917 1,5 65 Odense 
Nordsalling Mejeri, pr Roslev 1917 1,5 30 Viborg 
Ravnholt Mejeri, pr Ryslinge 1917 6 110 Svendborg 
Rue Andelsmejeri. Pr Langesø 1917 1,2 65 Odense 
Serridslev Mejeri, pr. Brønderslev 1917 1 220 Hjørring 
Særslev andelsmejeri, pr. Jullerup ? 1917 1,8 110 Odense 
Søbæk Mejeri, pr. Tønning 1917 2 65 Aarhus 
Den danske Mælkekondenseringsfabrik, Nak-
skov 

1918 17,6 2x222 Maribo 

Fuglebæk Mejeri, pr. Gummersmark 1918 1,03 65 Svendborg 
Lindelse Mejeri, Illebølle, Langeland 1918 2,9 65 Svendborg 
Longelse ?? Mejeri 1918 2 65 Svendborg 
Ryaa Andelsmejeri, pr. Birkelse 1918 2,5 65 Aalborg 
Tullebølle Mejeri, pr. Rudkøbing 1918 2,9 65 Svendborg 
Lørslev Mejeri pr Lørslev 1919 1,5 65 Hjørring 
Abildgaard Andelsmejeri, pr. Tønder 1920 3 110 Tønder 
Behrends Mejeri, Sdr. Vilstrup, Sdr. Jylland 1920 5,5 110 Haderslev 
Bolderslev Andelsmejeri, Sdr.Jylland 1920  30 Nedlagt !! 
Den danske Mælkekondenseringsfabrik , 
Horsens 

1920 110 2x220 Aarhus 

Grøndal Mejeri, Smidestrup pr. Gadbjerg 1920 1,35 65 Vejle 
Mejeriet "Fremad", Lil. Anslet, pr Fjelstrup 1920 4,5 110 Haderslev 
Rends Mejeri og Mølle, pr. St. Jyndevad 1920 5 110 Tønder 
Sandager Mejeri, Ørslev pr Ørbæk 1920 2,5 65 Svendborg 
Tyrstrup Andelsmejeri, Christiansfeld 1920 3,5 65 Haderslev 
Vindum Mejeri, pr. Rødkærsbro 1920 1,75 65 Viborg 
Vitten Mejeri, 1920  220 Aarhus 
Anslet Mejeri, Haderslev 1921  90 Haderslev 
De danske Mejeriers Mælkeeksport, Frederi-
cia 

1921 60 220 Vejle 

Remholde Mejeri, pr Klarskov 1921 3 110 Præstø 
Simmerbølle Andelsmejeri, pr. Rudkøbing 1921 3 65 Sønderborg 
Sole Mejeri, pr. Hedensted 1921 0,9 30 Vejle 
Andelsmejeriet "Frem" , Ullerup, pr. Avnsbøl 1922 0,75 65 Sønderborg 
Andelsmejeriet "Virkelyst", Haderslev 1922 3 65 Haderslev 
Avnbøl Mejeri, 1922 2 30 Sønderborg 
Bolderslev Fællesmejeri 1922  30 Aabenraa 
Dybbøl Andelsmejeri, Dybbøl 1922 2,2 65 Sønderborg 
Elbæk Andelsmejeri, St. Tårnby, Vallø 1922 2,8 65 Præstø 
Mejerigaarden, Dybbøl pr. Ragebøl 1922 4 110 Sønderborg 
Sottrup Mejeri, Vester Sottrup 1922 1,1 65 Sønderborg 
Ullerup Mejeri, pr. Avnbøl 1922  65 Sønderborg 
Ødis Sogns Andelsmejeri, Ødis 1922 3,58 65 Vejle 
Langager Andelsmejeri pr. Ølstykke 1923 3 65 Frederiksborg
Horslunde Mejeri 1924  30 Randers 
Moselund Mejeri 1924 1 30 Randers 
Mejeriet "Tivoli", Gudumlund 1925 1 32 Aalborg 
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Den Danske Mælkekondenseringsfabrik i Ny-
købing F. 

1926   Maribo 

Nørrebjært Andelsmejeri, Kolding 1926 2,8 65 Vejle 
Grænge Andelsmejeri 1927 2,6 65 Maribo 
Sct. Olavskilde Andelsmejeri, Skibby 1927 3,2 65 Frederiksborg
Aalborg Mælkecompagni 1928 35 440 Aalborg 
Serritslev Andelsmejeri, 1930 1,7 65 Hjørring 
Funder Andelsmejeri 1931 30 380/220 Aaarhus 
Øster Lindrup Mejeri, Brønderslev 1931 1 65 Hjørring 
Andelsmejeriet "Bækgaard", Askildrup, Skør-
ping 

1932 1,3 65 Aalborg 

Andelsmejeriet "Fremtiden", pr. Holstebro 1932 1,8 65 Ringkøbing 
Slotsgades Mejeri, Horsens 1932 6,5 110 Aarhus 
Øster Alling Andelsmejeri, Auning 1932 3,66 110 Randers 
Andelsmejeriet "Skovly", Hovedgaard ? 2,3  Vejle 
 
Kilde: Elektricitetsrådet, registre over anmeldelser 1908-1932 
 
 
 
 
 
Bilag 2: Konstantin-Hansen & Schrøder, Mejeriernes Maskinfabrik, elektriske an-
læg på mejerier 
 
1903: 
Brøndum Andelsmejeri pr. Løgstør 
 
1904: 
Sdr. Stenderup Andelsmejeri pr. Kolding 
 
1905: 
Bøbæk A/M pr. Brædstrup 
Skjørring Andelsmejeri pr. Mørke 
Fjenneslev Andelsmejeri pr. Sorø 
A/M ”Hjedding” pr. Ølgod  
Viborg Andelsmejeri, Viborg 
 
1906: 
Haarby Andelsmejeri pr. Skanderborg 
Vejle Andelsmejeri pr. Vejle 
Lindercrone Andelsmejeri pr. Klippinge 
Ryslinge Andelsmejeri pr. Ryslinge 
A/M ”Kildevæld” pr. Tavlov 
Andst Andelsmejeri pr. Andst  
A/M ”Druebro” pr. Thureby 
A/M ”Nordhøj” pr. Karise 
A/M”Nutiden” pr. Nr. Alslev 
A/M ”Havreholm” pr. Kvistgaard 
Gjerlev Andelsmejeri pr. Gjerselv 
A/M ”Sædagergaard” pr. Omsild 
 
 
 
 
1907: 



 

 73

Aspgaard Andelsmejeri pr. Tistrup 
Herrested Andelsmejeri pr. Ørbæk 
Kærgaard Andelsmejeri pr. Lem 
Stadil Andelsmejeri pr. Tim 
Hellested Andelsmejeri pr. Haarløv 
 
1908: 
Danelykke Andelsmejeri, Hem pr. Skive 
Ringe Andelsmejeri pr. Ringe 
Stillinge Andelsmejeri pr. Slagelse 
A/M ”Billesborg” pr. Nykøning Sj 
A/M ”Ellingebjerg” pr. Nykøbing Sj. 
A/M ”Skovly” pr. Skanderborg 
Aadal Andelsmejeri pr. Jellinge 
Strøby A/M pr. Klipinge 
A/M Landmandshaab” pr. Lejre 
 
1909: 
Hornelund Andelsmejeri pr. Tistrup 
 
1910: 
Bramdrupdam Andelsmejeri (udvidelse) 
Brovad Andelsmejeri pr. Fredericia 
A/M Kronborg pr. Lunderskov  
 
1911 
A/M ”Brydebjerg” pr. Nysted  
A/M ”Landmandslyst” pr. Lejre  
Skovlund A/M pr. Mølby, Tistrup St.  
”Brattingsborg”, Samsø  
Brejning A/M pr. Skjern  
Holtet A/M pr. Gandrup  
 
1912 
A/M ”Kolindsund”, Kolind  
Gislev A/M pr. Fjellerup  
 
1913 
Ørbæk A/M, Ørbæk  
A/M ”Nederholm”, Torrild pr. Odder  
Solbjerg A/M pr. Nykøbing J  
 
Uden år.  
Holmgaard Andelsmejeri, Sir pr. Holstebro 
Viuf Andelsmejeri pr. Viuf  
Smidstrup Andelsmejeri pr. Børkop  
Gjesten Andelsmejeri pr. Vejen  
Bække Andelsmejeri pr. Lunderskov  
Tyrstrup Andelsmejeri pr. Kristiansfelt  
 
Kilde: Kolding Stadsarkiv, De Danske Mejerier Maskinfabrik, Solgte dampmaskiner mm. 1905-1913  
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Bilag 3. Margarinefabrikker med eget elværk 1908-1921 
 
Virksomhed Anmeldel-

sesår 
Jævn-
strøm 
Kw 

Drifts-
spænding 

Amt 

Steensens Margarinefabrik, Vejle 1908 66 2x220 Vejle 
Den Danske Margarinefabrik, Slagelse 1909 4,6 110 Sorø 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsfor. Esbjerg 1909 3,5 110 Ribe 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsfor. Kolding 1909 42 2x110 Vejle 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsfor. Viby 1909 51 220 Aarhus 
Korsør Margarinefabrik 1909 328 220 Sorø 
Margarinefabrikken "Alfa", Vejen, 1909 7,5 110 Ribe 
Otto Mønsteds Margarinefabrikker A/S, Aarhus 1909 132 220 Aarhus 
Danmark Margarinefabrik, Svendborg 1914 4  Svendborg 
Margarinefabrikken "Danmark", Svendborg 1914 4 110 Svendborg 
Galten Margarinefabrik 1916    
Margarinefabrikken "Axa", Aalborg 1920 124 2x220 Aalborg 
Otto Mønsted A/S, Kbh. 1920 217 220 Kbh. 
Margarinefabrikken "Bona", Sønderborg 1921 40  Sønderborg 

 
Kilde: Elektricitetsrådet, registre over anmeldelser 1908-1932 
 
 

 
    
 
 
  
  
 
  
 

 
 


