
1914  Hou får elektricitet 
 

    
Billeder fra Hou hvor transformatoren, der var et ståltårn, ses til venstre. Tårnet blev opført i 1914, og 

var Hous første transformator 

 

Ifølge Boulstrup og Omegns Andels – elektricitetsværks forhandlingsprotokol blev der 
den 21/12-12 nedsat et udvalg på 14 medlemmer, der skulle lave en foreløbig 

undersøgelse og tegne andelshavere til et evt. elektricitetsværk. Ved det første møde 
den 23/12-1912 blev mejerist Niels Sørensen, Boulstrup valgt til formand. 

 
For at gennemføre projektet, skulle der fremskaffes en kommunegaranti på  

kr. 400.000,-, hvorfor bestyrelsen sendte ansøgninger til Gosmer-Halling, Randlev, 
Bjerager, Gylling og Ørting-Falling kommuner. Det var efter den tid et rimeligst stort 

område, der var involveret. Der blev lavet rentabilitetsberegninger over evt. fremtidig 
drift, og da der var nogen diskussion om tallene var realistiske, blev det vedtaget, at 

der skulle foretages nogle prøvemålinger sammen med Odder Elektricitetsværk, 
hvorfra strømmen skulle komme. P. Sejersen havde været i København for at 

fremskaffe tilbud på fremskaffelse af den nødvendige kapital til projektet, og han 

fremlagde den 27/3-1913 det bedste og billigste tilbud fra Bikuben, der tilbød et lån 
på kr. 400.000,- til kurs 99 og til en rente på 4½ % p.a. Lånet skulle tilbagebetales 

over 28 år, og der skulle stilles kommunegaranti for lånet. 
 

Det blev på bestyrelsesmøde den 29/12-1913 besluttet, at lade entreprenøren 
begynde arbejdet på ledningsnettet, da bevillingen af kommunegarantierne skulle 

være i orden. Bestyrelsen have samarbejdet med Østjyllands Elektricitetsværk, og 
derfor gik de sammen om en offentlig licitation den 21/1-1914 over levering af 

elektromotorer til begge elektricitetsværker. Der sad mange landmænd i bestyrelsen, 
og de havde forstand på at spare penge. Også dengang kunne håndværkere ikke altid 

overholde aftaler, for man kan læse i bestyrelsesprotokollen, at entreprenøren fik 
henstand med at udføre arbejdet til 1/9-1914. 

 
Som noget nyt besluttede bestyrelsen, at der i stedet for træ skulle bruges beton- og 

jernmaster på strækningen fra kraftstationen til det første knudepunkt samt i øvrigt 

alle steder, hvor det var ønskeligt. 
 



 
                   

Man mener, at de ældste 
murede transformatortårne er 

fra 1920`erne. 
Her ser vi et billede af 

transformator nr. 12 fra 
Gosmervej/Lemmestrupvej. I 

dag har tårnet nr. 1312.  
Man kan læse mere på nettet 

under Transformatortårne – er 
også kulturarv af Jens 

Klitgaard.                              
Desværre er mange tårne 

fjernet i tidens løb.    

 
 

 
Dengang var det også nødvendigt med diverse tilladelser, når der skulle laves noget. 

Her var der tale om høj- og lavspændingsluftslinjer på forskellige landeveje. 
Elektricitetsværket fik tilladelsen fra Vejinspektoratet under forudsætning af, at de 

gældende love blev overholdt, at alle Telegrafvæsenets og Jysk Telefons 
sikkerhedsforanstaltninger blev overholdt, at elektricitetsværket var ansvarlig for alle 

skader, at de skulle bekoste og vedligeholde alle ledninger samt en del flere krav. 
Bestyrelsen accepterede alle krav, hvorefter projektet kunne startes. 

 
Strømforsyningen kom fra Odder Elektricitetsværk ud ad Rørthvej mod Boulstrup ned 

til Hou. Luftledningen gik langs skoven, hvor der nu er skolesti. Nu var det slut med 
dårlig belysning i form af stearinlys eller petroleumslamper i de små huse. Nogle af de 

store gårde havde evt. jævnstrøm, men det fandtes ikke i private boliger. 

Det fortælles, at når der i 1950`erne blev spillet ishockey på engen/anlægget, brugte 
man el masterne som målstænger og fundamentet på transformatoren var fin at 

sidde på, når skøjterne om vinteren skulle skrues fast. I dag er masterne væk, og det 
gamle ståltårn er udskiftet med et mindre.  

 
Efter arbejdet var færdigt, kom der klager fra tre lodsejere om beskadigelse af 

ejendommene ved rejsning af jernmaster. Bestyrelsen blev enige om at tilbyde 
kr. 50,- i erstatning pr. mast.  

 
 

        
Sådan ser nutidens transformator 

ud. Den er ikke så smuk som de 
murede, men den er sikkert mere 

praktisk. 

  
Denne transformator har nr. 1313, 

og den står langs skolestien helt 
oppe ved 

Vestergade/mekanikeren. 
 

 
 



 

 

 

I juli 1914 søgte Hads Ning Herreders Jernbane om at blive medlem og om at få lys 

på banens stationer. Det blev bevilget, og prisen på strøm skulle være den, de øvrige 
interessenter betalte, hvorimod stationen selv skulle betale stik- og målerledninger. 

Samtidig blev det den 7/12-1914 besluttet, at nye interessenter, der meldte sig 
senest den 1/1-1915, kunne blive optaget på almindelige vilkår. Vi kan kun gisne om, 

alle i Hou på det tidspunkt havde fået elektricitet. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      
 

 

 

Kilder 

• Forhandlingsprotokol for Boulstrup og Omegns Andels-elektricitetsselskab udlånt af Aura Energi, 

Knudsminde, Odder fra 1912 til 1915 

• Billeder fra Hou lokalhistorisk Arkiv og Bente Schou 
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