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Forord

Da vi på lokalarkivet af Aal El-Net blev bedt om at skrive om elenergiens 
udvikling her i Ål Sogn for at markere 100-året for elforsyningens start 
gennem udgivelse af et skrift til medlemmerne, sagde vi straks ja.

Efter gennemgang af tilgængelige protokoller og andet materiale har vi 
prøvet at gengive den udvikling, der har fundet sted – og de omstændig-
heder, der har fulgt af den teknologiske udvikling samt af de omfattende 
ekspropriationer til Forsvaret, som fandt sted i 1967. Denne udvikling har 
så ført til, at Aal Transformerforening, nu Aal El-Net a.m.b.a., siden 1968 
har været den eneste forening tilbage i sognet, ja endda én af de sidste i 
landsdelen. 

På lokalarkivets vegne

Ejner G. Jørgensen
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I dag tænker vi sjældent over, hvor den elektriske energi kommer fra; vi 
trykker bare på en knap, vupti! − så er den der. Men hvordan bliver den til, 
hvem har opdaget den, og hvem har udviklet den til det, den er i dag?

Æren for opdagelsen tilfalder den græske filosof Thales, der levede 600 
år før Kristi fødsel. Det var rav, der på græsk hedder elektron, der, når 
der blev gnedet på det, kunne tiltrække visse genstande. Dette førte til 
opdagelsen af den energi, der opstår ved kraft eller varme, men det var 
først i det 18. årh., at der kom gang i forskningen omkring den elektriske 
energi. H.C. Ørsted deltog blandt andre, og da Thomas Edison opfandt 
glødelampen og en akkumulator til at oplagre strøm, kom der gang i ud-
bredelsen af den elektriske energi.

Den kollektive udnyttelse af energien her i Danmark fandt første gang 
sted på Sjælland ved oprettelse af et elselskab i 1891. Her i Aal Sogn havde 
man ganske givet nok hørt om den elektriske energi, men ikke ret mange 
havde stiftet bekendtskab med den, men det skulle hurtigt blive anderle-
des.

Initiativrige folk her fra sognet satte sig ind i tingene, og som de før-
ste fik Oksbøl by lys og kraft i 1906, Vrøgum by i 1908, landdistrikterne 
Troldholm, Borre og Markskel i 1925, Vejers-Grærup i 1930 og endelig 
Børsmose, Kærgaard og Filsø i 1945/46 − alt i alt fem elselskaber, mindre 
kunne ikke gøre det! 

Der er brugt mange timer i de forskellige bestyrelser, for der var mange 
problemer at tage stilling til undervejs. De forskellige protokoller giver 
et ganske godt billede af århundredets op- og nedgangstider. Især de to 
verdenskrige og depressionen i 30-erne gav bestyrelserne mange vanske-
ligheder. Ressourcerne var begrænsede, så det var med at indrette sig efter 
forholdene.

I det efterfølgende prøver vi at tegne et billede af de omstændigheder, 
der i 1968 ender med, at Aal Andels Transformerforening, nu Aal El-Net 
a.m.b.a., er den eneste forening tilbage i sognet, ja endda en af de sidste i 
landsdelen!

Ved 100-året 
for det elektriske lys i Aal Sogn



10  100 ÅRS JUBILÆUM

Ledningsnettet i 1906 omfattede Østergade, Vestergade, Torvegade samt 2 huse i 
Søndergade og 2 i Nørregade.
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Omkring 1900 var fysiker og forstander på Askov Højskole, Poul la Cour, 
levende optaget af det såkaldte hvide lys, og af samme grund lod han opfø-
re en forsøgsvindmølle tilsluttet en dynamo, der producerede jævnstrøm.

En anden, som var meget interesseret, var J. Th. Arnfred, som var uddan-
net ingeniør. Han blev lærer på højskolen og senere skolens forstander. J. 
Th. Arnfred Jensen blev født i Sønderbøl, Aal Sogn, og hans far, Niels Jen-
sen, var andelsmand af overbevisning og med til at oprette mejeri, brugs, 
foderstof og forsamlingshus i Oksbøl, så Arnfred fik andelstanken ind 
med modermælken. Efter sin uddannelse som ingeniør har han helt sik-
kert ved besøg på sin hjemegn indirekte skabt grobund for den tanke at 
oprette et elselskab i Oksbøl by, baseret på andelsprincippet.

Oksbøl Andels 
Elektricitetsværk

Elværket der i 1906 lå på bar mark i Nørregade nu Nørregade 6.
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Sugegasanlægget der leverede drifkraft til en dynamo gennem mange år.

Hans Chr. Lyhne blev bestyrer af telefoncentralen i Oks-
bøl i 1897 samtidig med, at han var bagermester. Han 
blev i 1906 elværkets første bestyrer, solgte bagerforret-
ningen i 1912 og blev byens første lillebilvognmand. Blev 
i 1919 hyret af to minører til at køre til Blåvand, hvor en 
hornmine fra krigen 1914-18 var drevet i land. Under 
demonteringen sprang den i luften, og alle tre blev dræbt.

Frederik Karl Mortensen blev antaget i 1919 som 
bestyrer af elværket. Han var elektriker og mekaniker, 
men han kunne mange andre ting, bl.a. konstruerede 
han en anordning, så gadelysene kunne slukke på 
bestemte tidspunkter. Han opladede batterier til radioer 
(ikke alle havde på det tidspunkt elektrisk lys), foretog 
indlægning af vand og gas samt autogensvejsning - samti-
dig med pasningen af værket.
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I 1905, d. 10/12, blev der indkaldt til møde om sagen, og da interessen 
var stor, afholdtes der allerede d. 3/1 1906 stiftende generalforsamling 
med tilhørende vedtagelse af love. Der dannedes et andelsselskab, Oks-
bøl Andels Elektricitetsværk, med 42 andelshavere; mange flere ville gerne 
med, men ikke som andelshavere. At blive andelshaver var nemlig ikke no-
get, som alle byens erhvervsdrivende brød sig om. Andelstanken var kun 
ca. 25 år gammel og blev kædet sammen med bønder, brugs, foderstof 
og forsamlingshus, samt den fælles risiko. Men lys ville man gerne have. 
Andelshaverne gav så lov til, at de, der ikke ville være med i fællesskabet, 
kunne købe strøm, foreløbig til en pris af 1⁄2 øre mere pr. kW, end andels-
haverne skulle betale – dog under forudsætning af, at de lå i nærheden af 
en hovedledning. 

Det antages, at over halvdelen af byens borgere benyttede sig af tilbud-
det, og selv ved nedlæggelsen af værket i 1958 var over halvdelen af forbru-
gerne ikke andelshavere.

Strømmen, der skulle produceres, var såkaldt jævnstrøm i modsætning 
til den vekselstrøm, som bruges i dag.

Et lån på 33.000 kr. blev optaget i Ribe Amts Sparekasse. Grunden i 
Nørregade 6 blev købt for 170 kr., bygningen rejst, ledningsnet etableret, 
vindmølle, dynamo og en lille motor købt, og da man kom i gang, var der 
brugt 25.000 kr. En planlagt hovedledning til “Kirkebyen”, syntes ifølge 
protokol ikke at kunne etableret fra starten, men Menigheds- og Missi-
onshuset får dog strøm allerede i 1906. De må selv have bekostet en min-
dre ledning, idet de samtidig optager et lån på 1000 kr. Den planlagte 
hovedledning til kirken og forsamlingshuset samt de få huse bliver først 
etableret i 1918 uden udgift for elværket.

I 1907 indhentedes tilbud på petroleum til værkets motor blandt byens 
handlende. Det antagne tilbud lød på 11,55 kr pr. 100 liter ÷ 2%, og samti-
dig bestemtes, at værket selv forhandlede pærer og sikringer.

Allerede samme år stod det klart, at dynamo og trækkraft var for lille, og 
der blev derfor bl.a. indkøbt en såkaldt sugegasmotor. Brændstoffet var 
kul, der i en generator blev omdannet til gas, og denne motor fungerede 
upåklageligt i mange år.

Bagermester H.C. Lyhne, der var den første bestyrer af værket, fik for 
pasning 1⁄2 øre for lys og for kraft 1/3 øre pr. hW produceret strøm. Til 
pasning henhørte tillige aflæsning af målere, opkrævning af penge samt 
pasning og smøring m.m. af vindmøllen. Det sidste var han ikke glad for, 
og i 1909 stillede han forslag om, at møllen skulle sælges på grund af be-
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Aal Menigheds- og Missionshus´ afregning over for-
brugt strøm, den er opgivet i hektowatt.
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sværet med vedligeholdelsen. Forslaget blev afvist, men man lod en møl-
lebygger fra Varde overtage pasningen af møllen.

Da byens karetmager lader opstille en 8 HK motor henstilles, at han ikke 
må bruge den i ”lystiden”, hvilket han indvilger i ved en skriftlig erklæring.

I 1909 vedtages, at der opsættes 6 gadelamper.
Under 1. Verdenskrig 1914-18 blev man dog rigtig glad for møllen. Den 

var da næsten eneste trækkraft, da kul og olie var en mangelvare. Det be-
stemtes så, at strømmen, der blev produceret, skulle bruges fortrinsvis til 
lys, og de, der havde motorer, måtte ikke starte disse, før de havde forvis-
set sig om, at møllevingerne kørte lystigt rundt. Overtrådte man forbud-
det, kunne man risikere, at ledningerne blev “klippet”!

I 1916 havde bestyrelsen jo nok hørt om det nye stærkstrømsanlæg, som 
der snakkedes om, og for at være på forkant med udviklingen indkaldtes 
til et møde i Oksbøl. Her mødte folk op fra Janderup, Billum, Kærup, Hyl-
lerslev og Vrøgum, nok mest for at høre ingeniør J. Th. Arnfred fortælle om 
den nye energiform, vekselstrøm. Mødet sluttede med, at der blev nedsat et 
udvalg til at arbejde videre med sagen.

 

Elværkbestyrer Mortensen med Hunden ”Bob” klar til inspektion af ledningsnettet 
i Oksbøl by.
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Aal-Billum-Janderup Telefonselskab (oprettet 1897) havde, da elværket 
startede, nok omkring 50 master placeret rundt i byen. Det skabte nogle 
problemer, da elmasterne kom til, og man enedes da om nogle steder at 
bruge de samme master både til el og telefon. Der blev aftalt en pris på 65 
øre pr. år at betale til den, masten tilhørte.

På torvet rejste man dog i fællesskab en 12 meter høj gittermast, men da 
Jydsk Telefon kom til, kom andre forskrifter til at gælde. Masten blev så 
fjernet, endda med tilskud fra kommunen.

I 1920 var strømprisen 11 øre for lys og 7 øre for kraft. I 1921 afholdtes 
et møde med Aal Sogns Transformatorforening (oprettet i 1919) om en 
eventuel sammenslutning. Det kom der ikke noget ud af, da man hørte, 
hvilke priser og vilkår transformatorforeningen opererede med.

I 1923 ombygges sugegasmotoren til at køre på koks i stedet for kul det 
kostede 700 kr.

I 1926 blev, efter at transformatorforeningen var kommet i gang, gjort 
et nyt forsøg på en eventuel sammenslutning. ”Boldklubben Vestkysten” 
skriver herom i sin avis (august 1926): ”Oxbøl Elektricitetsværk afholdt 
forleden en bevæget generalforsamling. Ophidselsen var stor, og efter for-
lydende stod striden om, hvorvidt  elektricitetsværket skulle sælges eller 
ej”. Sammenslutningen blev ikke til noget, man ville være sig selv!

Mødet blev afholdt på grund af en skrivelse fra købere af el fra værket. 
De ville have værket nedlagt, så alle kunne indmelde sig i transformator-
foreningen, men da kun andelshavere havde stemmeret, blev forslaget for-
kastet.         

Selv om strømprisen i Oksbøl syntes lille, kneb det med at inddrive de 
mange restancer, og i 1935 vedtoges det uden varsel at klippe ledningen, 
hvis man ikke betalte rettidigt. I 1936 spurgte en andelshaver, om der 
kunne fås billigere el til kogebrug (elkomfur), samt til frysemaskiner, hvil-
ket blev nægtet.

Transformatorforeningen, der efterhånden havde fået en del forbruge-
re, ikke mindst i den nordlige del af byen, tilbød at betale 200 kr. årligt til 
gadebelysningen. Borgerforeningen får i 1935, da den ønsker byen juleud-
smykket, lov til at tage strøm i 10 dage mod at betale 18 kr.

Ministeriet for Offentlige Arbejder henstiller i 1940, at værket søger 
kontakt til SAEF om samarbejde, hvilket blankt afvises.

Transformatorforeningen tilbyder at overtage værkets ledninger til 
“Kirkebyen”, antagelig på grund af et øget antal forbrugere samt for at 
undgå et virvar af ledninger i området. Dette afvises også blankt! Men 



17AAL SOGNS EL-ENERGI

Flygtningelejrens El-værk. På billedet ses 2 af ialt 4 store motorer.

værket mangler strøm, og i 1944 må man krybe til korset. Man køber en 
omformer i Vrøgum og får lidt strøm fra transformatorforeningen og lidt 
fra tyskernes elværk i lejren.

Selvom elværket i 1945 afbrød samarbejdet med transformatorforenin-
gen for at passe sig selv, var der andre steder, der skulle bruge strøm, nem-
lig på den tyske kaserne, der var blevet omdannet til flygtningelejr. Lejrens 
egne fire maskiner producrede i 1947 ca. 1 mio. kW, Karlsgårdeværket le-
verede 430.000 kW, og Aal Transformatorforening leverede samme år til 
”Kulgården”, den tyske banegård, der var forsyningscenter til flygtninge-
lejren, i alt ca. 40.000 kW. Lægger man sammen forbrugte de ca. 35.000 
flygtninge hver 40 kW; det kan nok vække til eftertanke.

I 1948 blev Aksel Støving ny bestyrer af elværket, og han fik af bestyrel-
sen lov til at oprette en badeanstalt ved værket, et gode, som blev flittigt 
brugt af byens borgere. Det var spildvarme fra motorerne, der blev brugt 
til opvarmning af badevandet.
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Egon Arnskov tilser luftværnsirenen i Oksbøl. Sirenen var placeret på taget af den 
tidligere Sparekassebygning under krigen 1940-1945.
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Aksel Støving var uddannet mekaniker og metal- 
arbejder på vindmøllefabrikken ”Lykkegaard” i 

Fjerritslev. Arbejdede efter endt uddannelse som elek-
triker ved SAEF sammen med sin bror Niels. Fungerede 

som  bestyrer på elværket fra 1948 til nedlæggelsen i 
1958. Han blev derefter medarbejder på kommune- 

kontoret, bl.a. som pantefoged.

Først i 50-erne fik værket virkelig store økonomiske problemer. Maski-
ner brød sammen, møllen var nedslidt, batterierne krævede store repa-
rationer, og høje oliepriser forårsagede, at prisen på strøm måtte hæves 
ganske kraftigt: 50 øre for lys og 40 øre for kraft.

Efter megen diskussion købes i 1951 en ny vindmølle, som koster 11.700 
kr. opsat, og i 1953 køber værket en ensretter, så der kan købes strøm fra 
transformatorforeningen.

På generalforsamlingen i 1956 var kun mødt bestyrelsen, og man ved-
tog, at 50-års jubilæet skulle forbigås i tavshed.

I 1957 blev på generalforsamlingen diskuteret en eventuel overgang til 
vekselstrøm. Argumentet var, at elapparater i indkøb til jævnstrøm var 
væsentligt dyrere end til vekselstrøm. Man kan også i protokollen se, at 
transformatorforeningen får mange nye tilslutninger i selve byen, og som 
årene går, ser man skriften på væggen: Værket må nedlægges!

I 1958 tilbyder transformatorforeningen (nu Aal Transformerforening) 
med Karlsgårdeværkets direktør som formidler, at de nuværende forbru-
gere kan tilslutte sig som andelshavere for en afgift på 1,25 kr. pr. lam-
pested i 15 år. Værket havde på det tidspunkt 137 forbrugere, heraf 63 
andelshavere.
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Torvet foran Turisthotellet. Bemærk elledningerne øverst.

Bemærk de ualmindelig høje master der  bærer både telefon- og elledninger.
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FORMÆND I TIDEN

Oksbøl Andels Elektricitetsværk:
1906-1908 Hauslev Oksbøl
1908-1911 S.K. Madsen “
1911-1913 Aage Drewsen “
1913-1919 Wandahl “
1919-1925 Ludvig Markussen “
1925-1929 P. Madsen “
1929-1933 Bertelsen “
1933-1949 N. Th. Garner “
1949-1951 Magnus Sl. Hansen “
1951-1959 Hartvig Sørensen “

En ekstraordinær generalforsamling 9/10 -58 beslutter at nedlægge 
værket − samt ved forhandling med Aal Transformerforening at afvikle 
aktiverne på bedste måde. På det sidste møde sættes den 15-årige afgift 
til 1,35 kr. pr. lampested samt 11 kr. pr. HK. For det gamle ledningsnet 
betaler Aal Transformerforening 5.000 kr., og foreningen betaler desuden 
nyt ledningsnet, gadelys og nye målere.

En 53-årig æra var slut! Trods mange genvordigheder under to krige 
har jævnstrømsværket gennem mange år været til gavn og glæde for byens 
borgere.
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Vestergade før 1906. Der er kun telefonpæle.

Strandvejen fra 1906.
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 Vrøgum Andels Elværk

“Kan de starte et elværk i Oksbøl, så må vi også kunne i Vrøgum”, må no-
gen i det lille lokalsamfund have tænkt for ca. 100 år siden.

Vi har det ikke på skrift, for protokollen for værkets første 20 år har ikke 
kunnet tilvejebringes, men vi ved, at Hans J. Hansen og P. Chr. Christen-
sen på elselskabets vegne henvender sig til bestyrelsen for det projekterede 
Vrøgum Mejeri d. 30/12 1907 for at spørge, om mejeriet eventuelt kan og 
vil levere drivkraft samt huse elværket.

Der var forud aftalt med et firma i Slagelse om levering og opstilling 
af det nødvendige maskineri og apparatur samt ledningsnet til andelsha-
verne for en pris af 9.400 kr.

Man aftalte så, at mejeriet for at huse elværket skulle have en leje af 125 
kr. pr. år i 20 år. For drivkraft og pasning aftaltes en sum på 175 kr. for det 
første halve år.

Værket må have kørt upåklageligt gennem alle årene, for der findes ikke 
i mejeriets protokoller tegn på uoverensstemmelser af nogen art.

Fra 1914 findes en fortegnelse over andelshavere, i alt 22. Der er nemlig 
foretaget en afprøvning af elmålerne, hvoraf flere viste +/-. De første må-
lere var nok ikke alt for nøjagtige. Af protokoller i Oksbøl fremgår, at man 
også her stredes med forbrugerne om målernes pålidelighed.

Modsat i Oksbøl skabte 1. Verdenskrig 1914-18 ingen problemer i Vrø-
gum, idet mejeriet hverken var afhængig af kul eller olie. Man fyrede med 
kvas og træ, så der var drivkraft nok til produktion af el.

Om finansiering af elværket ved man heller intet, men da Vrøgum Me-
jeri “Skovhøj” blev bygget i 1908, var langt over halvdelen af anlægssum-
men finansieret af private. Det samme kan antages at have fundet sted for 
elværkets vedkommende.

I 1927 udløber den 20-årige garantiperiode; forbindelsen til mejeriet af-
sluttes, og en ny garantiperiode vedtages. Man havde i lighed med Oksbøl 
været i forhandling med den nye transformatorforening, men betingel-
serne og prisen for at komme med i foreningen blev anset for at være for 
høj. 

Der laves nu en kontrakt med møller P.H. Petersen, der i 1925 havde 
købt Troldholm Mølle, der dog nedbrændte i 1926, hvorpå mølleren flyt-
tede sin virksomhed til Vrøgum by. På Troldholmvej nr. 8 lod han opføre 
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et beboelseshus samt en lagerbygning, hvorfra han drev mølleri. I denne 
bygning blev så elværket installeret, og der var drivkraft nok, for mølleriet 
havde både motor- og vindkraft. Vindmøllen blev dog nedtaget i 1939. 
Mølleren skulle ifølge kontrakten selv sørge for drivkraft og maskiner til 
produktion af el mod at få en fast pris pr. kW. Forbrugerne skulle det 
første år betale 60 øre pr. kW for lys og 40 øre pr. kW for kraft, og for hver 
måler betaltes i afgift pr. år 10 kr.

I 1937 steg forbruget af el så meget, at savværket kun måtte bruge strøm 
3 dage om ugen.

I 1939 mærkedes de svigtende olieleverancer, så man strøg gadebelys-
ningen og henstillede til forretningerne ikke at bruge vinduesbelysning.

De store problemer kom først under krigen 1940-45. Mølleren kunne 
nu ikke skaffe tilstrækkelig med olie, så der skulle spares på strømmen. 
Der blev lavet aftale med mejeriet om drivkraft i nødstilfælde, og i samme 
forbindelse forespurgte man Aal Sogns Transformatorforening, om den 
kunne levere strøm, men hvad forhandlingen endte med, skrives der intet 
om. I 1944 købte man så en omformer til supplerende omdannelse af vek-
selstrøm til jævnstrøm, så en vis forsyning af vekselstrøm må man altså 
have fået fra transformatorforeningen. 

I 1945 oprettedes en ny kontrakt med møller P.H. Petersen for en 10-års 
periode, baseret på prisen på olie. Ved en oliepris på 34 øre sattes prisen 
til 30 øre pr. kW, og prisen for forbrugerne blev så 60 øre for lys og 40 øre 
for kraft. Man besluttede samtidig ikke at modtage mere strøm fra Aal 
Transformatorforening.

P. H. Pedersen, møller, kom til Vrøgum i 1925, hvor
han købte Troldholm Mølle. Den nedbrændte imidler-
tid i 1926, hvorpå mølleren flyttede til Vrøgum by. På

Troldholmvej 8 lod han opføre et beboelseshus samt
en ladebygning, og i 1926 blev han bestyrer af elvær-

ket. Efter værkets nedlæggelse kørte han rundt og 
skærpede kværne for landmændene. Han anskaffede
en kvashugger og en rundsav, så folk kunne få bræn-

de til datidens brændeovne og komfurer.
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FORMÆND I TIDEN

Vrøgum Andels Elværk:
1908-1927 Vides ikke
1927-1952 Valdemar Hansen          Vrøgum

Vrøgum Andels Elværk, Troldholmsvej 8, ca. 1930.

I perioden fra 1945 til 1951 skete ikke de store ting, men da mejeriet 
“Skovhøj” i 1951 opfordrede til, at man gik over til vekselstrøm, beslut-
tedes det at afholde en ekstraordinær generalforsamling. På denne og en 
efterfølgende generalforsamling blev så Vrøgum Andels Elværk opløst, og 
forbrugerne overgik til Aal Transformatorforening. Der blev lavet en afta-
le med møller P.H. Petersen om afvikling, og et eventuelt overskud skulle 
tilfalde Vrøgum Borgerforening.
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De første tårne i Transformerforeningens område var 4c Skødstrup, 4b Borre og 4c 
Troldholm.
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Lige så let det var at få “det hvide lys” etableret i Oksbøl og Vrøgum byer, 
lige så vanskeligt var det at få “den stærke strøm” udbredt på landet; der 
skulle gå mange år, inden de røde transformatortårne dukkede op ude i 
landskabet, her i Aal Sogn i 1925, 13 år efter de første tanker om noget 
sådant var opstået. Esbjerg Elselskab var de første, der i 1912 havde tan-
ker om en udbygning i landdistrikterne omkring Esbjerg, Varde og Ribe. 
Indtil da havde interessen ikke været stor, men i 1913 på et møde i Henne, 
hvor J. Th. Arnfred var indbudt som taler for at tale om den elektriske 
energi, kom der gang i sagerne.

SAEF

Luftfoto fra 1950´erne af Karlsgårde Vandkraftanlæg. Til venstre SAEF´s davæ-
rende lager- og kontorbygninger samt funktionærboliger.
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Mødet endte med, at der blev nedsat et udvalg til at undersøge mulig-
hederne for en samlet elforsyning i landsdelen, omfattende såvel Esbjerg 
som områdets by- og landdistrikter generelt.

Fra 1914 til 1918 afholdt det såkaldte “1914-udvalget”, som indebar 
en udvidelse af udvalget fra 1913 og var nedsat af repræsentanter fra 21 
sogne, en del møder med deltagelse af Esbjerg og efterhånden alle sogne i 
landsdelen med det formål at etablere et højspændingsværk. Olie- og kob-
bermangelen under 1. Verdenskrig havde sat en stopper for udbygningen 
fra Esbjerg, men i 1917 fik ingeniør Ulrik Pedersen fra Varde imidlertid 
den ide, at man skulle bygge et vandkraftanlæg, hvor Varde Å og Holme 
Å løber sammen.

I 1918 kom “1914-udvalget” så med det organisationsforslag, at forbru-
gerne i de enkelte sogne skulle slutte sig sammen i transformatorforenin-
ger, som skulle bygge og vedligeholde lavspændingsanlæg fra transformer-
ne til forbrugerne. Hovedforeningen, Sydvestjyllands Andels El-forsyning, 
skulle bygge og vedligeholde højspændingsledninger og transformere og 
skaffe strømmen.

Forslaget førte til dannelsen af konsortiet “Det vestjydske Vandkraftan-
læg”, og d. 1/6 1918 indkaldtes til stiftende generalforsamling og tilhø-
rende vedtagelse af love. Indkaldelsen gjaldt sognene omkring Esbjerg og 
Varde, herunder Oksbøl-Vrøgum området.

Den første bestyrelses opgaver var klare: Bygning af vandkraftanlægget 
ved Karlsgårde og en formalisering af det fremtidige samarbejde med el-
værket i Esbjerg.

Foreningen SAEF var nu en realitet!
Ved SAEF’s oprettelse var der bindende tegning af elforsyning til over 

28.000 lampesteder og 7.500 HK i motorer, og strømmen kom fra de ny-
opførte 10.000-volt transformatortårne. Transformatorforeningerne, som 
nu var dannet, skulle så etablere og overtage målere og lavspændingsled-
ninger ud til den enkelte forbruger.

I 1919 gøres samarbejdet mellem Esbjerg og SAEF bindende med dan-
nelsen af S.f.E. (“Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker”). Således 
vedtaget af de 37 transformatorforeninger, der på dette tidspunkt var 
dannet. Esbjerg gik ind med sit elværk, SAEF med vandkraftanlægget, 
og endelig i 1920 kom der så en ny overenskomst, der betød en egentlig 
sammenslutning af SAEF og Esbjerg Andels Elselskab, og da man mente, 
at begge selskaber var lige meget værd, blev de fælleseje. Dermed sikrede  
man sig en fælles elproduktion og udbygning i landsdelen.
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Tobias Tobiasen, Borre
var medlem af den første bestyrelse i SAEF.

Så tog oprettelsen af transformatorforeninger fart, og i alt blev 110 
transformatorforeninger opretttet, alle inden for Ribe Amt.

I dag, 85 år efter, er alle transformerforeninger nedlagt, på nær to: for-
eningen i Hjerting og Aal El-Net.
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− tidligere Aal Andels Transformerforening, og tilbage ved stiftelsen 19/8 
1919 lød det i vedtægterne:

§1:  Foreningens navn er Aal Sogns Transformatorforening. Hjemsted 
Aal  Kommune.

§2:  Foreningens formål er at fordele den gennem Sydvestjyllands An-
dels Elektricitets Forsyning (SAEF) tilvejebragte elektriske energi 
til beboerne inden for sognet på bedste og billigste vilkår.

Forud for den endelige stiftelse og vedtagelse af lovene havde man siden 
1916 tegnet medlemmer; man afholdt møder og sendte folk til møder, der 
afholdtes rundt i landsdelen, så man var godt orienteret, da den stiftende 
generalforsamling fandt sted.

Tobias Tobiasen, Borre, der blev den første formand, blev desforuden 
indvalgt i SAEFs første bestyrelse.

Efter stiftelsen fulgte så en lang række møder, hvor man dels prøvede 
på at få Oksbøl og Vrøgum elværker med i først en sammenslutning med 
transformatorforeningen og derpå følgende med SAEF og elværket i Es-
bjerg (“Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker”: S.f.E.), dels at rejse 
penge til det lavspændingsnet og de målere, som foreningen skulle stå for, 
men intet så ud til at ville lykkes. Oksbøl og Vrøgum elværker skulle ikke 
nyde noget, da de hørte betingelserne for et eventuelt medlemsskab, og 
hverken banker eller private ville låne foreningen tilstrækkelig kapital, så 
man kunne komme i gang, ja, der gik endda rygter om, at ejendomme i 
landsdelen, der havde tilmeldt sig de forskellige transformatorforeninger, 
var vanskelige at sælge. Jo, det var svære tider.

Endelig, d. 31/3 1925, da bestyrelsen på en ekstraordinær generalfor-
samling kunne fortælle, at der kunne fremskaffes et lån i Kommunekre-
ditforeningen på 120.000 kr. − og med kommunegaranti fra sognerådet − 
vedtoges med 24 stemmer mod 23 at begynde udbygningen. Efter licita-
tion overlodes det til installatør Frandsen, Askov, at udføre lavspændings-
net og husinstallationer.  

Aal El-Net a.m.b.a.
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Chr. Bloch var ejer af gården Broengvej 5 og var en af de første, der kunne modtage 
den såkaldte ”stærke strøm”.
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SAEF byggede i første omgang transformatortårne i Borre, Troldholm 
og Markskel til de første 75 andelshavere.

På en ekstraordinær generalforsamling d. 20/5 1925 vedtoges, at for-
eningen skulle være solidarisk vedrørende husinstallationer, dvs. enten 
kautionere for lån, eller, hvis der var penge til det, direkte låne forbrugerne 
til installationen.                       

Sidst i 1926 optoges 40 nye andelshavere fra Oksbøl by. Strømprisen var 
nu 70 øre for lys og 40 øre for kraft − en kraftig nedsættelse af strømprisen 
fra 90 øre for lys og 45 øre for kraft i 1925. Disse nye andelshavere skulle 
selv betale for  ombygningen af husinstallationen; dog ydede transforma-
torforeningen 5 kr. pr. lampested. Det samme gjorde SAEF.

Et af de første transformatortårne inden for Oksbøl bygrænse. Tårnet står endnu på 
Dalgårdsvej.



36  100 ÅRS JUBILÆUM

I 1930 bliver militærlejren tilsluttet med 50 lampesteder samt en motor 
på 2 HK. I 1931 autoriseres Niels Støving som installatør under SAEF 
med bopæl i Oksbøl.

I 1937 var foreningens gæld 104.280 kr., og de årlige faste afgifter ud-
gjorde 8.755 kr. Foreningsgælden var fordelt således: Pr. lampested 30 kr. 
og pr. 1000 kroners ejendomsskyld 25 kr.

I 1938 indkom tilbud på tjæring af alle foreningens master. Tilbuddet, 
der blev antaget, lød på 15 øre pr. mast for følgende arbejde: Masten skulle 
graves fri i jordskorpen, ca. 1⁄2 meter ned, og børstes fri for jord og snavs; 
derefter tørre i 14 dage, før stykket blev tjæret, og efter yderligere 14 dage 
skulle masten tildækkes igen og jorden omhyggeligt stampes.

Niels Støving broder til Aksel Støving. I 1930 blev
han den første autoriserede elektriker i Oksbøl. Han 
etablerede samme år en elforretning i Østergade 5,
som han solgte i 1946 til Egon Arnskov Pedersen.

Laurids Adsersen, dræningsmester og entreprenør.
Regnskabsfører for Ål Transformerforening i 36 år.
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I 1942 opstår der en lille tvist med SAEF. Anledningen var, at SAEF ville 
bygge et tårn ved militærlejren og selv overtage forsyningen af strøm til 
denne mod, at SAEF til gengæld skulle godtgøre transformatorforenin-
gen en årlig sum på 343 kr. Foreningen bøjede sig, men vedtog samtidig, 
at SAEF i fremtiden ikke måtte udvide forsyningsområdet uden forenin-
gens samtykke.

Fra 1942 til 1945 skete ifølge protokollen ikke ret meget. Kobbermange-
len til ledninger var stor og satte grænser for aktiviteten. S.f.E., sammen-
slutningen af SAEF og Esbjerg Andels Elselskab, der foruden vandkraft 
brugte alternative brændselsformer, mest brunkul, klarede sig bedre gen-
nem krigen end de små værker, der udelukkende var baseret på vindkraft 
og olie.
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På en ekstraordinær generalforsamling d. 7/3 1946 oplyses det, at for-
eningen er gældfri, og at faste afgifter kan slettes for de medlemmer, der 
har været med fra før 1940. Dette vedtages, men på to følgende ekstra-
ordinære generalforsamlinger vedtages tillige at nedsætte strømafgiften 
med 25%.

I 1951 opløses Vrøgum Andels Elværk, og forsyning af strøm overgår til 
Aal Transformatorforening.

I 1953 vedtages på et bestyrelsesmøde, at man ikke mere vil kautionere 
for lån til husinstallation, hvilket dog aldrig bliver godkendt på nogen 
generalforsamling.

Samme år begynder levering af strøm til Oxbøl Elværk via en ensretter 
på 25 kW. Elværket ville ellers ikke kunne producere strøm nok til sine 
forbrugere.

I 1956 har foreningen 530 medlemmer og en formue på 25.000 kr.
På generalforsamlingen i 1959 omtales ganske kort, at Oksbøl Andels 

Elektricitetsværk er blevet nedlagt.
I de efterfølgende år fik man travlt med at renovere og forstærke forsy-

ningsnettet samtidig med, at Oksbøl by begyndte at vokse. Nye tilflyttere 
kom til fra ekspropriationsområderne; samtidig, d. 1⁄4 1968, nedlagdes 
Mosevrå Transformerforening, og deres forbrugere overgik til Aal Trans-
formerforening.

I 1972 vedtages at udlægge jordkabler i udstykningsområder. Forårsa-
get af oliekrisen samme år kommer der i 1973 påbud om, at hvert andet 
gadelys skal slukkes, og strømprisen stiger fra 15 øre til 22 øre pr. kW.

I 1975 er der tilgået 50 nye andelshavere, meddeles det på generalforsam-
lingen. Tabsprocenten på ledningsnettet opgives til 8,2%, incl. gadelys.

Helge Nielsen, uddannet revisor og i 14 år medejer af 
Oksbøl Trælast. Blev leder af Blaavandshuk Idrætscenter 
i 1995. Har siden 1.1. 1982 været regnskabsfører for Ål 
transformerforening.
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Foreningens 50-års jubilæum er kort nævnt i protokollen, men intet om 
nogen festligholdelse i samme anledning.

I 1978 overgår Jegumområdet til direkte forsyning fra SAEF uden om 
transformerforeningen. Hvorfor transformerforeningen ikke protesterer 
mod dette, fremgår ikke af protokollen – man havde jo før protesteret (i 
1942) mod direkte forsyning i området. 700 nye forbrugere må nu i 1978 
af bestyrelsen være anset som en for stor opgave for foreningen. Protokol-
len angiver dog ingen grund. 

I 1980 fremlægges et forslag fra SAEF om overgang til direkte forsyning 
af resten af foreningens dækningsområde. Overslaget lyder på, at forenin-
gen skal betale SAEF 225.000 kr. til endelig afgørelse. Forslaget bliver af-
vist på den årlige generalforsamling.

I 1980 søger bestyrelsen kontakt med Dansk Dataservice med henblik på 
omlægning og udformning af regnskab til hjælp for kassereren, men det 
kom aldrig til at fungere tilfredsstillende. Efter mange overvejelser drager 
bestyrelsen den konklusion, at løsningen måtte være ansættelse af en fast 
regnskabsfører. D. 1/1 1982 antages så Helge Nielsen, tidligere Oksbøl Træ-
last, som foreningens regnskabsfører.

Formanden for Aal Transformerforening, John Hansen, med en af de sidste pæle, 
som blev nedtaget på Bygmarken i Vrøgum.
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I 1982 sættes strømprisen til 44,4 øre for storforbrugere (A-forbrugere); 
“almindelige” (B-forbrugere) betaler 46,4 øre.

I 1984 er foreningens likvide beholdning 2.411.000 kr., og samme år 
købes et edb-anlæg i lige sameje med Oksbøl Trælast.

I 1987 diskuterede bestyrelsen forholdet til SAEF, som man ikke var helt 
enig med, og man forsøgte at få et møde i stand med de øvrige tilbagevæ-
rende transformerforeninger for at diskutere det fælles forhold til SAEF. 
Samme år opstod også tanken om en vindmøllepark under transformer-
foreningen og finansieret af denne. Der blev lagt meget arbejde i projektet, 
men på en ekstraordinær generalforsamling i 1988, med vedtægtsændring 
og vindmølleprojekt på dagsordenen, blev dette med 17 stemmer for og 76 
imod  nedstemt. Projektet blev senere uden vederlag overdraget til et privat 
møllelaug her i sognet og udført som projekteret. Kabellægning og nedtag-
ning af luftledninger fortsatte som planlagt, dog i øget tempo i Vrøgum og 
Oksbøl, hvor der samtidig renoveredes med vand, kloak og fortov.

I 1990 var elprisen 41,3 øre, for storforbrugere 40,3 øre. Fast årlig afgift 
var 477 kr., ampereafgiften 42 kr.; tilslutningsafgiften var 8.000 kr., og 
foreningens likvide formue 1,8 mio. kr. Der var samtidig en bestyrelsesbe-
slutning om, at likviditeten ikke skulle overstige 2 mio. kr.

Den sidste elmast i Nørregade.
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Et eksempel på en årsopgørelse.
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Som gengæld for en lavere strømpris hæver SAEF effektafgiften i 1991. 
Foreningen protesterer mod den nye afregningsform, men må bøje sig, og 
ligeledes fastholder SAEF, at foreningen overgår til B-forbruger.

I 1992 møder seks personer ud over bestyrelsen op til generalforsamlin-
gen − et meget roligt møde, beretter protokollen. Samme år anskaffes et 
nyt edb-anlæg til en pris af 35.000 kr., da det gamle er nedslidt.

Transformerforeningen affatter desuden en skrivelse til elprisudvalget 
for at få klarlagt foreningens status i forhold til alt det nye, der vælter ind 
til foreningen fra elsektoren.

I 1994 er forbruget af strøm til 1500 forbrugere i foreningens område ca. 
13 mio. kW.      

Udskiftningen af nye målere er begyndt, og foreningens ledningsnet ud-
gør nu 60 km, heraf halvdelen i landdistriktet.

I 1996 går alle forbrugere, der bruger mellem 50.000 og 100.000 kW årligt, 
over på tretidstarif, en tarif, som er lidt vanskelig at forstå, og som har affødt 
en del kritik.

En artikel i “Jydske Vestkysten”, marts 1997, roser Blåvandshuk Kom-
mune for, at Aal Transformerforening nu som den første i hele landet har 
kabellagt hele elforsyningen. Bestyrelsen pålægger formanden at forklare 
redaktøren, at kommunen intet har at gøre med elforsyningen; resultatet 
er alene foreningens fortjeneste.

I 1998 kan forbrugerne nu overgå til betalingsservice via banken.
På generalforsamlingen samme år er rettidigt indkommet forslag om 

at nedlægge foreningen, og for nedlæggelse stemmer 8, imod 25, og 1 er 
blank. Det oplyses på generalforsamlingen, at bestyrelsen overvejer, om 
man kan fortsætte i et selskab. Den nye energilov, der er kommet, gør, at 
man må undersøge mulighederne baseret på standardvedtægter fra ener-
gistyrelsen.

I 1999 har bestyrelsen undersøgt, hvilke muligheder der er for fremtidig 
drift af foreningen, og på en ekstraordinær generalforsamling i maj 2000 
bliver følgende fremlagt:                                                  

En deling af transformerforeningen i to dele. Den første del, der drejer 
sig om ledningsnettet, anbefaler, at man får egne vedtægter og et nyt navn: 
Aal El-Net a.m.b.a. Anden del, som er et 100% ejet datterselskab af Aal 
El-Net, skal omfatte forsyningsvirksomheden og vil efter vedtægterne få 
navnet Aal El-Forsyning A/S. Vedtægterne for begge foreninger godken-
des enstemmigt.

I år 2000 træder loven om det frie elmarked i kraft, men regulativer og 
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cirkulærer lader vente på sig, og for ikke at komme til at gøre noget for-
kert, laver transformerforeningen en aftale med Sydvest Energi (skrives i 
protokollen). En aftale om administration og forsyningspligt er hermed 
indgået for en 2-årig periode med Sydvest Energi.

2001 var året, hvor man købte 20 anparter i Blåvandshuk Møllelaug, og 
man ville om muligt opkøbe flere. Edb opgraderedes med nye program-
mer, bl.a. med opkobling til Sydvest Energi, og der afsattes 150.000 kr. til 
renovering af elskabe. Bestyrelsen tog også kontakt til Hjerting Transfor-
merforening for at få oplyst, hvilken ordning de havde med Sydvest Energi. 
I 2002 udgjorde egenkapitalen 11 mio. kr., og i årets løb skiftede man også 
bank. BG Bank , der lukkede i Oksbøl, blev skiftet ud med Sydbank. “Bold-
klubben Vestkysten” ansøgte om gratis strøm under afvikling af sportsfe-
ster o. lign., hvilket i lighed  med tidligere år og af hensyn til ligestilling 
med byfester naturligvis blev bevilget.                                                     .

1. januar 2003 indgik Aal El-Net et nyt samarbejde med Scanenergi El-
salg A/S i Herning og blev samtidig medejer af selskabet via aktiekøb. I 
kraft heraf blev foreningen fri for udarbejdelse af prognoser og målinger 
m.m. Fra samme dato indledtes på edb-siden et samarbejde med Grind-
sted El- og Varmeværk, hvilket skulle minimere udgiften til edb-program-
mer betydeligt.

Samarbejdet med Sydvest Energi er hermed ophørt, men der opstår 
uenighed om værdien af andele i selskabet. Tvunget dertil af Energisty-
relsen må selskabet så indtil videre anerkende foreningens fortsatte med-
lemsskab af Sydvest Energi og Elsam − samt at foreningen har fire med-
lemmer i repræsentantskabet. En eventuel udbetaling af andele står hen 
i det uvisse.

Selv om samarbejdet med Sydvest Energi nu er ophørt, ejer selskabet 
stadig transformatortårnene (44 stk. i alt), som strømmen skal igennem, 
inden den når den enkelte forbruger. Transmissionsretten og prisen der-
for affødte efterfølgende et mindre slagsmål om rimeligheden af lejens 
størrelse, men er endt med en leje, som transformerforeningen kan leve 
med.

2004 betegner bestyrelsen som et roligt år med en god økonomi, selv om 
fortjenesten på salg af el er næsten lig nul. Energistyrelsens fastsættelse 
af priserne har resulteret i lavere priser, end el kan købes for på elbørsen. 
Styrelsens bestemmelser kan ses på vores elregning, der fremstår som et 
hav af forskellige poster, hvilket betyder meget dyre administrationsom-
kostninger for foreningen.
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Egon Arnskov Pedersen

To af byens markante elektrikere

Af nye tiltag påtænker foreningen at indføre elektronisk aflæsning af el, 
et system, som også vil kunne bruges til aflæsning af vand- og fjernvarme-
forbrug.

Foreningens formue udgør ved udgangen af 2004 over 12 mio. kr., heraf 
over 5 millioner i likvide midler.

2005 starter med en principbeslutning om at påbegynde elektronisk 
fjernaflæsning af elmålerne, og der købes aktier i Scanenergi A/S for 
211.000 kr.

D. 7. juli orienterer formanden sin bestyrelse om, at fortjenesten på el-
salg er elendig, idet det er energistyrelsen, der bestemmer prisen på el.

D. 6. oktober modtages et tilbud om levering af målere til elektronisk 
aflæsning, og til opsætningen bruges lokale installatører - en investering 
på ca. 2,7 mio. kr, løbende over 3 år.

Jens Mortensen



46  100 ÅRS JUBILÆUM

Digitalt kort af Skødstrup-området 2006.
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Peder Christensen
Skødstrup

1922 - 1924

Anton Lauridsen
Skødstrup

1924 - 1940

Anders Jørgensen
Oksbøl

1959 - 1970

Metum Tobiasen
Gl. Mølle

1973 - 1978

Laurids Adsersen
Oksbøl

1978 - 1979

Jens Mortensen
Oksbøl

1979 - 1985

Tobias Tobiasen
Borre

1916 - 1922

John Hansen
Oksbøl
1985 - 

Hartvig Sørensen
Oksbøl

1970 - 1973

Jens Østergård
Oksbøl

1940 - 1959

Aal El-Net
Formænd i tiden
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Vejers Strandhotel ca. 1930. Her nåede det elektriske lys ikke ud til i første omgang.

Hovedgaden i Vejers ca. 1930.
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D. 15/11 1930 blev Vejers-Grærup Transformatorforening oprettet og 
love vedtaget. Samtidig vedtog man at sælge strøm til villaejerne (som de 
benævnes i protokollen) ved Vejers Strand − samt til andre, uden at de 
nødvendigvis var andelshavere; prisen på strøm skulle så fastsættes i hvert 
enkelt tilfælde.

Det var 15 andelshavere, der startede transformatorforeningen, men se-
nere kom flere til, så der i alt var 36 andelshavere, da foreningen blev ned-
lagt. Hvor mange andre, der fik strøm fra transformatorforeningen, vides 
ikke, men det har ganske givet været mange.

De 15 andelshavere havde tegnet sig for 200 lampesteder og 28,5 HK, og 
deres ejendomsskyld udgjorde i alt 210.000 kr. Den årlige strømafgift var 
som følger:

1,50 kr. pr. 1000 kr. ejendomsskyld
1,25 kr. pr. lampested
5,00 kr. pr. HK
5,00 kr. årlig målerleje til lysmåler
10,00 kr. årlig målerleje til kraftmåler

Andelshaverne kunne gennem foreningen låne til installationen, som 
skulle afdrages over 10 år. Andelshavere, som indmeldte sig senere, måtte 
selv sørge for finansiering af installationen i ejendommen.

Et lånetilbud fra Andels Anstalten Tryg blev antaget. Tilbuddet lød på 
en rente til 4%, kurs 90 og en løbetid på 28 år.

I 1939 indgås kontrakt med Kronprinsesse Ingrids Feriehjem i Vejers. 
Hjemmet vil i lighed med andre ved Vejers Strand købe el uden forpligtel-
ser af nogen art.

Krigen 1940-45 er overhovedet ikke omtalt i protokollen, så de alminde-
lige restriktioner i tiden affandt man sig med uden vrøvl.

Andelsselskabet Vejers-Grærup 
Transformatorforening
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Det første transformatortårn i Vejers-området. Tårnet står stadig ved Urkokvej.

Det første transformatortårn i Grærup, nu nedrevet. Tårnet stod vest for Grærup.
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Tiden derefter gik godt, hvilket dog ikke fremgår direkte af protokollen, 
men man tjente godt på de forbrugere, der ikke var andelshavere. I 1944 
betalte man således den sidste rest, man skyldte Andels Anstalten Tryg, 14 
år før planlagt!

I 1947 måtte man dog på lånemarkedet igen, idet strømforbruget ved 
Vejers Strand var voksende, så der var behov for penge til nye ledninger.

På generalforsamlingen i 1954 blev luftet tanken om en ny transforma-
torforening for Vejers Strand alene. Der var røster både for og imod, og 
sagen udsattes indtil videre.

I 1956 afholdtes et møde med en SAEF-repræsentant om et nyt tårn i 
Vejers, men man enedes foreløbig om at flytte nogle ledninger.

I 1958 blev på generalforsamlingen igen fremsat ønske om et nyt tårn i 
Vejers, og beboerne i Grærup rørte også på sig − de ville ligeledes have et 
tårn mere. Bestyrelsen ville dog se tiden an, ikke mindst i Grærup, da der 
gik rygter om, at Grærup Mejeri skulle nedlægges.        

På generalforsamlingen vedtoges at udvide bestyrelsen fra tre til fem 
mand.

I 1959 vedtoges på en ekstraordinær generalforsamling nye love. I 1961 
opførtes det længe ønskede tårn i Vejers. I 1963 blev der udtrykt ønske om 
gadelys i Vejers by.

I 1966 var strømprisen 16 øre for fastboende og 17 øre for sommerhu-
sene. De mange grusgrave, som efterhånden blev oprettet i området, efter 
at man havde opdaget grus i undergrunden, gav bestyrelsen nok at se til. 
Alle råbte på strøm; nye tårne måtte oprettes.

På et bestyrelsesmøde i 1967 blev foreningens fremtid drøftet. De nære 

FORMÆND I TIDEN

Vejers - Grærup
1930-1933 Torvald Nielsen Vejers
1933-1954 Kristen M. Christensen ”
1954-1957 Søren Albertsen ”
1957-1964 Jakob Christiansen ”
1964-1967 Viggo Jensen  ”
1967-1968 Holger Bloch Jørgensen ”  
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ekspropriationsplaner for området ville nemlig foranledige, at samtlige 
beboere i Grærup og Vejers måtte forlade deres ejendomme, hvilket na-
turligvis gav anledning til bekymring for, om foreningen fremover kunne 
bestå. Det ville nemlig kun være sommerhuse ved Vejers Strand, som ikke 
ville blive eksproprieret. Karlsgårdeværket orienterede om en eventuel di-
rekte overgang til SAEF.

D. 26/6 1968 afholdtes en ekstraordinær generalforsamling om forenin-
gens nedlæggelse. Driftsleder Simonsen fra Karlsgårde var indkaldt for at 
orientere om den mulige overgang til SAEF. Efter nogen diskussion blev 
foreningen ophævet og bestyrelsen udnævnt til likvidationsudvalg. Om 
fordeling af over- eller underskud nævnes ikke noget i protokollen.
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Børsmose Andels 
Transformerforening

Foreningen blev oprettet i 1947. Dens første formand var Hans Jessen, 
Store Brik i Børsmose. Trods ihærdige forsøg har det ikke været muligt at 
efterspore en protokol om foreningen. På lokalarkivet er vi i besiddelse af 
et eksemplar af  dens vedtægter (1961), som ligner vedtægterne fra hen-
holdsvis Aal og Grærup Transformerforeninger.

De årlige faste afgifter var som følger:
Pr. lysmåler 10 kr.
Pr. kraftmåler 15 kr.
Pr. amp. bundskrue 1 kr.
Tallene er dog fra 1961-vedtægterne, så værdien af de første afgifter har 

nok været en del højere.

Denne transformerforening var den sidste, der blev oprettet i Aal Sogn, 
og at det ikke skete før 1947 var nok et spørgsmål om økonomi. Vi taler 
om krisen i trediverne og krigen 1940-45, hvor der var mangel på kobber 
til ledningsnettet, ligesom der var stor afstand mellem forbrugerne – der 
var 10 km ledningsnet og kun 28 andelshavere til at betale.

Strømmen til området udgik fra tårn nr. 88, ifølge SAEF arkiver.

I 1967-68 blev Kærgård og Børsmose eksproprieret til militære formål, 
og de fleste beboere måtte fraflytte området. 

Strømforsyningen  til kirken, den store campingplads og DONGs in-
stallationer, samt de sidste tilbageværende medlemmer i området, er så 
efterfølgende overtaget af SAEF.

FORMÆND I TIDEN

Børsmose Andels Transformerforening:
1947 Hans Jessen Børsmose
1947-1968 vides ikke



54  100 ÅRS JUBILÆUM

1947 linieføring Børsmose Transformerforening.
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Hvad med fremtiden

Som nuværende formand er jeg blevet opfordret til at skrive lidt om frem-
tiden for Aal El-Net a.m.b.a. En næsten umulig opgave, især når man ikke 
er udstyret med den meget omtalte glaskugle eller andre magiske evner.

Men for at kunne forsøge at se ind i fremtiden, eller mere korrekt, at 
komme med et kvalificeret gæt på fremtiden, skal man have lidt viden om, 
hvad der er sket i tiden før fremtiden.

Jeg har været med i bestyrelsen i mange år, faktisk helt tilbage fra for-
tiden, og jeg har været formand siden maj 1985. Det har været utroligt 
spændende, med mange intense forhandlinger, meget ofte om store be-
løb. Men når man, som jeg, altid har haft en dygtig bestyrelse og forret-
ningsfører ved sin side, har det egentligt ikke været så svært endda.

Én af de vigtigste beslutninger vi har truffet, var da vi besluttede at ned-
tage alle luftledningerne og grave kabler ned i hele vort forsyningsområde. 
Arbejdet blev færdiggjort i 1997, og vi var hermed det første forsynings-
selskab i landet uden luftledninger.

Dette reducerede vores vedligeholdelsesomkostninger betragteligt, og 
samtidig blev forsyningssikkerheden til alle forbrugerne forbedret kraf-
tigt.

Et bevis herfor fik vi allerede få år efter, nemlig under orkanen i decem-
ber 1999. Ingen af vore forbrugere manglede el-forsyning i mere end ca. 
20 minutter, og årsagen hertil var en fejl i højspændingsnettet, som ikke 
er vores. Flere steder i landet manglede folk strøm i ugevis.

Havde vi stadig haft vores luftledningsnet, kunne en sådan orkan have 
kostet os millioner af kroner, og ville sikkert have ført til foreningens op-
hør.

Den nye el-forsyningsreform fra år 2000 skulle liberalisere markedet. 
Den skulle give alle forbrugere mulighed for frit at kunne vælge, hvor de 
ville købe deres strøm, og tanken var, at forbrugeren dermed kunne opnå 
billigere priser.
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For at kunne opnå en besparelse skal den enkelte forbruger selv følge 
med i priserne hos de forskellige selskaber, og han skal være villig til må-
ske at skulle skifte 3 til 4 gange om året, for i bedste fald at opnå en årlig 
besparelse på 70 til 80 kr.

Priserne gælder fra 1 kvartal ad gangen. Selskaberne indsender deres 
priser til energistyrelsen, som fastsætter hvad prisen må være, og det er så 
den pris, det enkelte forsyningsselskab højst må forlange.

Prisen på el-energi er i 2005 ca. 1,50 kr. pr. kwh, og heraf udgør de sam-
lede skatter og afgifter langt hovedparten, nemlig 1,22 kr, så den reelle 
pris er altså kun 0,28 kr.

Den afregning forbrugeren modtager, er desværre blevet meget kompli-
ceret, og er i dag på 3 sider. Der arbejdes dog mange steder på, at finde ud 
af en forenkling, som kan opfylde de lovkrav der er. Før år 2000 var en 
afregning på 1 side.

Men tilbage til fremtiden
Nye tider kræver nye arbejdsmetoder. Et nyt direktiv vedrørende nedgra-
vede ledninger og rør betyder, at vi i fremtiden vil have alle kort over vort 
forsyningsområde digitaliseret, så de fremover via EDB bliver let tilgænge-
lige for folk, der eventuelt skal grave i området.

Vi er også gået i gang med at udskifte alle målere i området, så det i 
fremtiden bliver muligt at fjernaflæse målerstandene elektronisk. Når 
denne udskiftning er færdiggjort, senest i løbet af 2007, skal forbrugeren 
ikke mere udfylde og indsende aflæsningskort.

Samtidig får vi alle aflæsninger ind på samme dato, og vi kan således 
mere nøjagtigt kontrollere eventuelt ledningstab m.m. Dette system giver 
ligeledes den enkelte forbruger mulighed for, via vor hjemmeside, hele ti-
den selv at kunne følge sit forbrug.

Vi har et velfungerende selskab. Vi har en fornuftig og god økonomi. Vi 
har et godt forsyningsnet, som garanterer forbrugerne en meget høj stan-
dard for sikker forsyning, og når højspændingsnettet, som ejes af andre 
selskaber, også på et senere tidspunkt er blevet kabellagt, ja så kan forsy-
ningssikkerheden ikke blive meget bedre.
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Vi er godt 1700 brugere og dermed andelshavere. Vi afholder, som vores 
vedtægter foreskriver, generalforsamling hvert år i april måned. Desværre 
er fremmødet meget beskedent, idet der ofte er under 1% af andelshaverne 
til stede.

Selskabets fremtid afhænger af, at andelshaverne møder op og viser in-
teresse. Der skal jo af og til vælges nye bestyrelsesmedlemmer til afløsning 
af os gamle. Dette er absolut nødvendigt, hvis vi stadig ønsker at bevare 
vores selvstændighed, og dermed selv have indflydelse på udviklingen i 
vores lokalområde. Men måske er tiden løbet fra en sådan tankegang. Alt 
bliver jo til større enheder. Kommunerne lægges sammen, regioner opstår, 
og i erhvervslivet fusionerer man.

Også i elforsyningen fusionerer selskaberne, kraftværkerne fusionerer, 
og staten fastlægger priser og pålægger energien afgifter.

Til sidst kan vi måske kun købe vor energi og serviceydelser ét sted.

Alt bliver større og større, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det 
bliver bedre og billigere for den enkelte forbruger.

Er det løsningen, er det hvad vi ønsker, og er det fremtiden?
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