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FO RO RD
Mindre end 70 år er forløbet, siden den første offentlige elforsyning i Dan
mark blev oprettet. I løbet af kun to menneskealdre er elektriciteten blevet et
uundværligt samfundsgode. Den offentlige elforsyning, telefonvæsenet og tele
grafanlæggene er blevet udbygget og rationaliseret, og samtidig er der sket en
kolossal udvikling inden for alle de erhverv, der beskæftiger sig med elektricitet.
»DE DANSKE ELERHVERV« er en faglig og biografisk håndbog for de
danske elerhverv både i administration, handel, håndværk og industri. Redaktio
nen har tilstræbt at bringe en fremstilling af de danske elerhvervs historiske
baggrund, organisatoriske opbygning og nuværende samfundsmæssige status,
ligesom man har søgt at belyse erhvervenes stilling inden for kultur, elforsyning,
telekommunikation, handel, håndværk, industri, jura, økonomi samt videnskab
og forskning.
»DE DANSKE ELERHVERV« er opdelt i to bind, et fagligt og et biografisk.
Det faglige bind er inddelt i ni hovedafsnit: Efter et historisk og kulturhistorisk
afsnit beskrives »De producerende erhverv«, herunder elforsyningen, elektroindustrien og elektroinstallatørerne, »Handelen« med omtale af erhvervets han
delsmæssige problemer, »Jura og økonomi« med redegørelser for de juridiske og
skattemæssige spørgsmål, og »Forskning og forsøg« om den danske atomenergiforskning og med eksempler på elektroteknisk forskning.
I hovedafsnittet »Den offentlige administration, råd, udvalg, nævn, kommis
sioner m. v.« bringes redegørelser, som er udarbejdet af de respektive organer.
I »Skoler og uddannelsesforhold« gives der ungdommen vejledning i de forskel
lige uddannelsesmuligheder inden for elfagene, og oplysningerne er meddelt af
de pågældende undervisningsanstalter.
Endelig giver afsnittene »Hovedorganisationer« og »Brancheforeninger« en
oversigt over elerhvervenes organisationer, udarbejdet af disse.
Værkets andet bind indeholder udelukkende en faglig, biografisk registrering
af de organiserede erhvervsdrivende inden for de forskellige danske elerhverv
samt enkeltpersoner i ansvarlig gerning med kulturel eller økonomisk tilknytning
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til disse erhverv. Dette materiale er redigeret af Forlaget Liber A/S, og angående
retningslinierne for redaktionen af det biografiske materiale henvises til det sær
lige forord i andet bind.
Redaktionen retter en tak til alle de myndigheder, institutioner, organisationer
og enkeltpersoner, som ved velvillig imødekommenhed og gennem beredvillig
hjælp har bistået os i vore bestræbelser for at skabe en pålidelig og nyttig faglig
biografisk håndbog for de danske elerhverv.

I 1871 bragte Illustreret Tidende dette træsnit, efter en tegning af Bernhard Olsen, af skøjteløber
festen på Sortedamssøen ved elektrisk lys. I den spaltelange ledsage-artikel blev der gjort mest ud af,
at skøjteløb som mondæn sport var noget nyt, indført af Napoleon III. Det elektriske lys behandledes
let humoristisk som en pudsig raritet.

E L E K T R IC IT E T E N S T ID S A L D E R
Elektricitetens betydning for dagliglivet 1880— 1920
Af mag. art. Hans Lassen.
FORHISTORIEN
Er der noget, der er særtegnende for vor materielle kultur i dag, er det
elektriciteten. For hundrede år siden var der ingen, der tænkte sig, at denne
mærkelige kraft, om hvilken vor store landsmand H. C. Ørsted (1777— 1851)
ganske vist havde gjort iagttagelser af stor videnskabelig betydning, skulle
blive så at sige grundlaget for hele vort liv i dag. Når H. C. Andersen fanta
serede om, hvordan livet ville forme sig om 2000 år, forestillede han sig nok
flyvemaskiner, men beskrev dem som drevne ved damp !J a selv når der omkring
århundredskiftet blev lavet vittighedstegninger af fremtidens hus, blev alle
fremtidens mekaniske apparater fra børneafstraffelsesmaskiner til støvsugere
drevet fra en dampmaskine. Man bliver gang på gang mindet om, at Storm
Petersen havde ret, da han erklærede, at der er intet, der er så vanskeligt at spå
om, som om fremtiden !
Man kan forstå H. C. Andersen, for omkring midten af århundredet var
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dampkraften i fuld gang med at omforme livet i Danmark. Men omkring 1900
var elektriciteten i gang med at præge livet, og inden første verdenskrig forelå
så godt som alle de ting, vi i dag bruger med største selvfølgelighed, kun var de
endnu luksusprægede og kostbare.
Men hvad var der ikke sket, inden første verdenskrig kom og satte alting i en
endnu hurtigere acceleration. Problemer, som man havde arbejdet med i
århundreder, var pludselig blevet løst. Tænk på belysningen, hvor man i
årtusinder havde arbejdet med den levende flamme, den sarte levende flamme,
der altid måtte beskyttes mod vind og vejr; nu havde man fået en lysgiver, den
elektriske pære, der gav samme klare skin, hvad enten det var storm eller regn.
Spørger man i dag menigmand — menigmand er vi alle i denne forbindelse,
så snart vi befinder os uden for teknikernes snævre kredse — hvad elektriciteten
betyder for ham, så vil han ganske givet først og fremmest svare, at belysningen
betyder alverden for ham, og ikke før i anden række vil han begynde at tænke
på de mange områder, hvor elektriciteten — mere i det skjulte — former hans
dagligdag.
Men tænk, hvad det elektriske lys har givet os. Mørke eksisterer næsten ikke
mere, hverken ude eller inde. Hvor der bor mennesker, er der også lys — i
hvert fald i vort samfund. Elektriciteten har spændt sit fine net over landet.
Den mindste landsby har elektrisk gadebelysning, og det mindste hus i den
fjerneste afkrog har mulighed for at få elektrisk lys.
Og tænk så, da slottet i Versailles blev opført, slottet over alle slotte, bygget
for kongen fremfor alle konger, alle europæiske fyrsters forbillede, Ludvig den
Fjortende. Den eneste form for belysning har været vokslys. Det smukkeste lys,
ganske vist, man overhovedet kan få — næst efter Vorherres sol og måne, men
en belysning, der har krævet tjenere og lakajer i hobetal. Hvor solkongen over
alt har måttet ledsages af kandelaberbærende, skrammererede hofembedsmænd
for at få lys omkring sig, når han gik fra suite til suite, kan vore dages hr. Hansen
række hånden ud og trykke på en kontakt. Moralen : Hr. Hansen af i dag har det
lige så bekvemt, ja mere bekvemt end Europas mægtigste for 200—300 år siden !
Hvorledes er dette nået? For at vise, hvor epokegørende elektriciteten har
virket, må vi lige skitsere den udvikling, der langsomt var i gang, som nok gav
fremskridt, men som ikke indebar samme store muligheder som den elektriske
belysning, den elektriske glaspære. I slutningen af 18. århundrede — 1782—84
— havde Ami Argand indført den rørformede bomuldsvæge, hvad der havde
forbedret olielampen ganske betydeligt. Der arbejdedes stadig på olielampen,
så den efterhånden blev ganske acceptabel. Vanskeligheden bestod i at få
oliebeholderen anbragt oven over brænderen for at få en jævn forsyning af olie
til vægen. I 1860’erne kom imidlertid en ny lampe, takket være et nyt brænd
stof: petroleum. Petroleum, der kom fra USA, var den olie, menneskene havde
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drømt om i århundreder. Petroleumslampen var forholdsvis ren, olien var
ensartet, lugten var ikke ubehagelig og kunne næsten ikke mærkes, flammen
havde en god farve, og den røg næsten ikke. Petroleumslampen gik sin sejrsgang
over landene. Petroleumslampen var en billig lampe, den blev et socialt gode.
Men for længst var et andet brændstof kommet ind i billedet : gassen. Belys
ningsgassen fremstilles af kul, og den vandt derfor naturligvis først og fremmest
terræn i England, hvor man allerede udnyttede den, før Dronning Victoria kom
på tronen. F. eks. havde London i 1823 40.000 gaslygter i gader over en samlet
strækning af 215 miles. Fremstilling af gas var en samfundsopgave, og her i
landet blev gasværkerne kommunale. København fik sit første kommunale
gasværk i året 1857.
B E L Y S N IN G
Gadebelysning.
Netop i dette år stiftede københavnerne for første gang bekendtskab med
elektrisk lys. Det skete ved en offentlig demonstration af elektrisk lys på Christi
ansborg slots ridebane, vist nærmest hvad man i vore dage ville kalde et show.
Det var kulbuelamper, man brugte ved denne lejlighed og endnu mange år
frem i tiden.
Grundlaget for den moderne elektricitetsbelysning er glødelampen, som man
i disse år forsøgte at finde frem til. Først kom russeren Lodyguin med en i 1872,
dernæst englænderen Swan i 1878, og endelig amerikaneren Edison i 1879—80.
Hans lampe, der var den bedste, blev vist på verdensudstillingen i Paris 1881.
I første omgang havde den elektriske glødelampe dog vanskeligt ved at tage
kampen op mod petroleumslampen og gasbrænderen. Begge dele var billigere.
Og betingelsen for en udvikling af elektriciteten var store værker, offentlige eller
private. I løbet af 1880’erne fik Europas og Amerikas storbyer elektricitets
værker; København holdt sig tilbage.
Elektrisk belysning var noget nyt, noget spændende, den indebar alle mulig
heder, den var fremtiden.
Det var en københavnerbegivenhed, da Sortedamssøen i februar 1871 blev
belyst elektrisk. Søen var tilfrosset. Skøjteløb, den mondæne sport, der dyrkedes
både af herrer og damer. Skøjteløb var så godt som den eneste mulighed for
unge mennesker til at flirte. Illustreret Tidende bragte et billede af skøjtebanen
med buelamperne. En af bladets kommentarer lyder: »Unge sarte Piger, som
kun med Gysen kunde tænke paa at gaae ti Skridt alene paa Gaden, efter at
Gassen er tændt, løbe her alene. . . «
De elektriske buelamper kunne forvandle nat til dag; kommunen holdt dog
stadig igen. Men en række store virksomheder havde fået øje på elektriciteten.
I vinteren 1877—78 så hovedstadens indvånere atter elektrisk lys. Kajen ved
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En af 16 buelamper på Kongens Nytorv, der som
de første kommunale elektriske lygter i København
blev indviet på kongeparrets guldbryllupsdag 26.-5.
1892.
Københavns Bymuseum.

Holmens bro blev bygget, og det var nødvendigt med natarbejde. Efter for
billeder ude fra den store verden brugte man buelamper. Det havde man f. eks.
også gjort, da man i 1863 byggede den nordspanske jernbane i Guadaramabjergene. Her i København var det firmaet Cornelius Knudsen, der havde
anskaffet en Gramme dynamo; dynamoen blev trukket af et lokomobil. Da
anlægget senere blev brugt i forlystelsesindustrien, hvor det havnede efter at
have gjort nytte, og skulle anvendes i danselokaler, blev lokomobil og dynamo
stillet op i gården og ledningerne ført ind gennem vinduerne.
Allerede i begyndelsen af 1880’erne indførte moderne indstillede industri
virksomheder og institutioner elektrisk belysning fra egne værker. 1882 fik
både Gammel og Ny Carlsberg elektrisk lys, og det samme gjaldt De danske
Spritfabrikkers fabrik i Valby. Også i Landmandsbanken kunne man se elek
trisk lys samme år. Allerede i begyndelsen af 1882 havde Læseselskabet
Athenæum’s medlemmer kunnet beundre den nye belysning i deres lokaler i
Hotel Royal, Ved Stranden 13 i København (nu Dagens Nyheder).
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En væsentlig, og berettiget indvending mod elektrisk belysning på offentlige gader var, at den en
kelte buelampe var for stærk, og at lyset ikke kunne fordeles; man fandt i almindelighed, at gassen
var langt bedre. Omkring 1900 havde Købmagergade og nogle enkelte torve i hovedstaden dog fået
elektrisk gadebelysning. Mange ejendomme havde endnu deres egne buelamper, i Købmagergade
f. eks. posthuset.
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Og om sommeren den store københavner-begivenhed: National i Vesterbros
Passage (senere National-Scala, nu Anva) med en elektrisk projektør monteret
på taget af tårnpavillonen mod gaden. Det var de års store bygherre, den tid
ligere snedkermester »Hellig-Hansen«, der med denne overdådige gestus fik
København til at føle sig som storby.
Der kom stadig private anlæg til. Udviklingen pressede på. Men selve pro
fessor Julius Thomsen talte i magistraten imod elektriciteten, ikke mindst til
gadebelysning. Professoren havde ret. Endnu var elektrisk lys for uøkonomisk
i drift. Ifølge referat udtalte han — endnu i 1890 : »Den [den elektriske belysning]
maatte nødvendigvis vedblive at være en Luksusbelysning, indtil Forholdene
havde udviklet sig ganske anderledes end nu med Hensyn til Varigheden af
Lamperne og Nyttevirkningen af Maskinerne.« Og professoren, der tænkte på
de dyre gasværker, udtalte også, ifølge referat fra Københavns magistrats
forhandlinger: »Man behøver derfor neppe at frygte nogen stærk Konkurrence
af det elektriske Lys,. . . . «
Det lyder lidt komisk, Jeronimus-agtigt i vore øren, men driftsbestyrer O.
Engholm har i et foredrag, han holdt i Elektroteknisk Forening, og som er trykt
i Teknisk Tidsskrift nr. 44 i 1911, udtalt: » . . . først i de sidste 10 Aar har der
været arbejdet med stor Energi paa at fremskaffe en mere økonomisk Lampe,
og det har selvfølgelig været Konkurrencen med Gassen, der har fremkaldt den
stærke Trang til Forbedringer.«
Men da havde København forlængst fået sit elektricitetsværk, centralstation,
som et værk dengang kaldtes. Det var i 1892. Samme år fik Oslo også sin cen
tralstation. Men allerede i 1891 havde Odense kunnet åbne sin station. Til
sammenligning kan anføres, at New York fik sit værk, bygget af Edison, i 1882,
Milano i 1883, Berlin 1884, Hamborg 1888, Stockholm 1895.
For at holde os til driftsbestyrer Engholms beregninger i ovennævnte fore
drag, så må han indrømme, at endnu er gasglødelyset billigere i drift i forhold
til den elektriske metaltrådslampe. Men han fremhæver, at det er langt lettere
at dele lysforbruget over i mindre enheder ved hjælp af elektriske pærer end
ved gas. Elektriciteten var stadig omkring 1910, da den dog var trængt langt
frem, endnu ret dyr, dyrere end i dag. Engholm beregner en elektrisk metal
trådslampe til at koste 3.8 øre pr. 100 HLT.
Belysning i butik og hjem.
Belysningslegemerne. Oftest benyttede man de forhåndenværende petro
leums- eller gaslamper eller -kroner og monterede en elektrisk pære på dem.
Som man var vant til, slørede man det skarpe lys med silkeskærme eller kupler
af kulørt glas. Men der blev også lavet nye belysningslegemer til de nye elek
triske pærer; kronerne var ofte forsynet med nøgne pærer, uden nogen af-
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Som en af dyderne ved elektrisk lys
fremhævedes fra første færd, at lyset
kunne tændes og slukkes efter behov.
Ydermere kunne man f. eks. ved en
spareanordning som på den her af
bildede bordlampe fra ca. 1910 gøre
lyset stærkt eller svagt efter ønske.

skærmning. Det forekommer helt mærkeligt i dag, men hvor der var tale om
de dyrere kultrådspærer, var lyset så behageligt, at det ikke gjorde ondt i
øjnene. Det var værre med de billige metaltrådspærer.
Husholdningen trådte ind i en ny fase. En del af det daglige arbejde, der
havde taget lang tid, var at gøre lamper i stand; det var pludselig forsvundet.
Nu trykkede man blot på en kontakt. Dette spillede en rolle i diskussionen.
Generalsekretæren i de tyske elektroteknikeres forbund, Georg Dettmar ud
sendte i 1911 en bog: Elektrizität im Hause, hvor han gør rede for elektricite
tens anvendelse. Han propaganderer for anvendelse af elektricitet i så vid
udstrækning som muligt. Han fremhæver den store lethed, hvormed man tæn
der og slukker det elektriske lys i sammenligning med gassen. Ved eksempler
fra sin egen husholdning viser han, at med gaslys har man altid to—tre lamper
brændende til ingen nytte, fordi de er for besværlige at tænde og slukke. Hans
beregninger er gennemførte. Det er billigere at tænde det elektriske lys fremfor
at stryge en tændstik til gaslampen: En tændstik koster ca. 0.038 pf. og brænder
i ca. 20 sekunder; i samme tidsrum koster det elektriske lys med 40 pf. enheds
pris og en 25-lys-pære kun 0.0056 pf. !
Hvorledes så det ud på gaderne ? Endnu var det buelampernes tid. Da Kø-
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Omkring 1910 havde det elektriske lys
sejret, selv om andre belysningsformer
stadig fandtes. Den udstrakte brug af den
nye belysningsform krævede praktiske
hjælpemidler: her, et apparat til udskift
ning af glødelamper i højt ophængte
kroner.

benhavn endelig havde fået en elektrisk centralstation, blev den også indviet
med maner. I anledning af majestæternes guldbryllup d. 26. maj 1892 blev
der opsat 16 buelamper på Kongens Nytorv; de runde, hvide kupler hang som
blomsterhoveder ned fra de høje, med blade dekorerede støbejernsstandere.
Nogle af standerne står der vistnok endnu! Denne kommunale festbelysning
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Den moderne manufakturbutik fra 1890’erne har været strålende oplyst med buelamper under det
blanke loft. I begejstring over den nye opfindelse har man sikkert givet rummet for meget lys. Allerede
iø r det kommunale elektricitetsværk blev oprettet i 1892 havde mange moderne forretningsfolk ladet
ophænge buelamper udenfor deres butikker, så de kommunale elektriske lygter på Kongens Nytorv
ved kongeparrets guldbryllup i 1892 forsvandt i den almindelige festbelysning.

kom imidlertid ikke til at virke så imponerende som tænkt, fordi talrige private
forretninger for længst havde installeret elektriske buelamper både udenfor og
indenfor. Også i de mondæne butikker indførtes nemlig elektrisk lys. I 1890erne
buelamper. Ti år længere frem i tiden metaltrådslamper: butiksbelysning,
belysning til udstillingsvinduer, lysreklamer, illuminationer af monumental
bygninger, særlig de store varehuse. Lysvirkningerne opnåedes oftest ved at
sætte glødelamper tæt ved siden af hinanden. Man havde også rørformede
lamper, hvor de langt udtrukne glødetråde var sat umiddelbart ind i hinanden.
De rørformede lamper gav ensartet lys; de var kendt, men ikke almindelige.
Omkring 1910 var udviklingen i fuld gang, kun hæmmet af, at elektriciteten
-endnu var temmelig dyr. Lysreklamer, der — for at tiltrække opmærksomheden
— tændtes og slukkedes, livede op i Amerikas og Europas storbyer. Også
reklamer med vekslende tekst kendtes, opbygget efter samme princip som lys
aviserne. Når vi tænker på, hvor herligt vidt vi i dag har bragt det, bør vi engang
2
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imellem huske på, at grunden til det hele er lagt i vore bedsteforældres tid, i
hine alkyoniske dage umiddelbart før forrige verdenskrig.
TELEGRA FEN
. . . Telegrafen, telegrafere — telegrammer. I almindelighed forbinder man,
dvs. folk uden for specialisternes kredse, telegrammer med runde fødselsdage
o.l., og selv om vi alle bruger telegrafen, når vi skal skynde os, så hviler der
ligesom en anelse gammelmodigt over dét at benytte trådtelegrafen. Den er
også et af de ældste skud på den anvendte elektricitets vidtforgrenede træ.
Telegrafi betyder fjernskrivning. At meddele sig over lange afstande med sig
naler, at fjernskrive, er urgammelt, man tænke blot på havnerne, der med
deres blus kunne lyse langt af led. Organiserede optiske telegrafer kom i brug
i slutningen af 18. århundrede; i Frankrig 1793, opfundet af den tidligere
præst Claude Chappe; her i landet ca. 1800. Der var 29 stationer på stræknin
gen Sjælland—Fyn—Als til Slesvig. Under gunstige vejrforhold kunne en
meddelelse nå vejs ende på 27 minutter; men som regel umuliggjorde vejrliget
telegrafering på denne måde.
Allerede 1809 havde tyskeren Samuel Thomas Sömmering (1755—1830), af
fag anatom, professor og udgiver af flere lærebøger, opfundet en elektroteknisk
telegraf. Men det var først Samuel Morse (1791— 1872), der med sin opfindelse
i 1837 muliggjorde elektroteknisk telegrafi, og det var endda først efter, at han i
1846 havde forbedret og ombygget sit apparat, det fik virkelig praktisk
betydning og blev almindeligt anvendt. Her i landet fik vi telegraf tidligt;
allerede i 1852 begyndte man på arbejdet. Midlerne til anlægget fik man fra
Øresunds- og Strømtoldens administrationsfond. Og i 1854 åbnedes en
»electromagnetisk Telegraphforbindelse« mellem Helsingør—København og
Hamborg. Meget højtideligt, idet telegrafdirektøren, digteren Peter Faber,
sendte et versificeret telegram til fædrelandets pris.
Telegrafen var endnu meget ufuldkommen. Om forbindelsen med Korsør
udtalte Peter Faber, at den var slet bevendt, »om end man dog erfarede noget
derfra«, i modsætning til Helsingør, som han slet ikke kunne få i tale. Man
havde først brugt jordledninger, der ikke virkede særlig tilfredsstillende; der
efter gik man hurtigt over til luftledninger. Men i løbet af en halv snes år
havde man dog nået at etablere en effektiv telegrafforbindelse mellem landets
større byer og med udlandet. Allerede 1859 havde Danmark direkte telegrafisk
forbindelse med England, formidlet af The Submarine Telegraph Company.
Forbindelsen gik imidlertid via Sønderjylland over Helgoland, og derfor
mistede landet denne forbindelse i 1864. En ny forbindelse kom først, da det
1866 stiftede North Atlantic Telegraph Company’s koncessioner var gået over
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til Dansk-norsk-engelsk Telegrafselskab. Et kabel blev 1868 lagt fra Søndervig
til Newbiggin.
En af Danmarks verdensomspændende indsatser er gjort på telegrafens
område: Det store nordiske Telegrafselskab, der i 1869 blev stiftet af C. F.
Tietgen (1829— 1901), et af hans største foretagender. I det hele taget er C. F.
Tietgens navn knyttet til indførelsen af den moderne teknik her i landet. For
os, der beskæftiger os med elektricitetens virkninger i dagliglivet, er det nød
vendigt at nævne ham her sammen med telegrafen ; men han dukker også op i
forbindelse med telefonen. — Gennem Store Nordiske fik den danske telegraf
gode forbindelser med de vesteuropæiske lande, Rusland og Østen.
Forholdene for den internationale telegrafering blev ordnet ved en konven
tion på den internationale telegrafkonference i St. Petersborg 1875. Her i landet
ordnedes telegrafens forhold således, at staten ved lov af 11. maj 1897 fik eneret
på anlæg og drift af telegrafvæsenet. Og det er ganske kuriøst, at allerede 1907
blev der truffet samme bestemmelse om trådløs telegrafi.

I 1881 opførte firmaet Kjøbenhavns By- og Hustelegraf to nydelige pavilloner, tegnet af arkitekt
Ph. Smidth og bygget af tømrermester O. Köhler. Den ene lå på Triangelen, den anden i Nørre
voldgade ud for Frederiksborggade. Her kunne man indtelefonere telegrammer og få sendt besked
ud med bude, der opholdt sig i en budstue ved siden af kontoret i de pyntelige træhuse.
Illustreret Tidende 1 8 8 1 .

9*
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Dette telefonapparat, der var i brug endnu i begyndelsen af 1950’erne, blev installeret for 70 år siden
i en ret stor virksomhed med kontor og bolig under samme tag, og det var — og blev — det eneste
apparat i huset. Virksomheden blev nedlagt 1918, men telefonen bevaredes med pietet til det sidste
på sin gamle plads. (Nat. Mus., L. Larsen, fot.).

TELEFO N EN
Langt mere betydning for vort daglige liv har telefonen. I vore dage er det
næsten en menneskeret at have en telefon, i hvert fald her i landet, der er et af
de lande, hvor telefonen er mest udbredt, nærmest ved at være allemandseje.
Princippet i den elektriske telefon var blevet fundet 1849 af italieneren
Menucci og senere — i 1861 — af tyskeren Reiss; men først med amerikaneren
Graham Bells opfindelse i 1876 blev telefonen en kendsgerning. Allerede 1879
blev det første telefonselskab stiftet her i Danmark, det var Kjøbenhavns Byog Hustelegraf. Det var simpelt hen den første telefoncentral i Europa. Den
havde i tidens løb til huse flere steder i byen, først i Hotel Royal, fra 1881 i
Lille Kongensgade 22, og endelig desuden fra 1883 en årrække i Vimmelskaftet
47, fra 1896 i den af grosserer Reinholdt Yorck opførte ejendom mellem Vimmelskaftet og Skindergade (Yorcks Passage). I 1909 blev KTAS’s hovedsæde
flyttet til Nørregade 21—27. — Til at begynde med nøjedes man med tre damer
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— operatricer — på centralen. Damerne, der begyndte kl. 8, lukkede telefonen,
når dagens arbejde var forbi ved almindelig kontortids ophør, kl. 5 om efter
middagen.
1881 lod Kjøbenhavns By- og Hustelegraf opføre to pyntelige små træhuse,
i hvad man kan kalde »veranda-stil«, et på Triangelen og et ud for Frederiksborggade, liggende på Nørrevoldgade. Her kunne man indtelefonere telegram
mer og få sendt besked ud med bude. Der skete imidlertid det, hvad der dog
ikke på nogen måde blev direkte mærkbart for de ca. 300 abonnenter, at en
dansk afdeling af det amerikanske Bell-selskab også ville etablere telefontjeneste
i hovedstaden. Her greb C. F. Tietgen også ind. I 1882 blev de to selskaber
forenet til Kjøbenhavns Telefon-Selskab (fra 1894 Kbh.s Telefon Aktieselskab,
3.500 abonnenter). Og resterne af By- og Hustelegrafen fortsatte som firmaet
Kemp og Lauritzen.
Hvem tænker mon på, at systemet med partstelefonerne går tilbage til tiden
omkring 1900? Selskabet indførte dem for at udnytte sit luftledningsnet bedre.
Ved siden af Det københavnske Telefonselskab virkede ude omkring i landet
andre selskaber, alle arbejdende på koncessionsbasis; det største var Jydsk
Telefon-Aktieselskab, der stiftedes 1895.
Der fandtes bordtelefoner, men almindeligst var vægtelefonerne. Store kasser
med en fast tragt til at tale ind i, og en ledning med et langt hørerør i den frie
ende. Den lidt senere model, der findes endnu, var pultformet, med to fornik-

Gennem den lille hustelefon i kabinettet — system Tachyton — taler fruen af anno 1910 med kokke
pigen i kokkenet.
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lede klokker foroven, nu med hørerør og tragt på samme håndtag, i princippet
samme form som i dag, men udstyret med megen fornikling. I større virksom
heder og herskabelige husholdninger kunne man have et hustelefon-anlæg.
Det lettede f. eks. fruens forbindelse med køkkenregionerne.
Ved epokens afslutning omkring første verdenskrig var både telegraf- og
telefonvæsen organiseret; rammerne var dannet for den store udvikling, der
satte ind efter 1920.
SPORVOGNEN
I dag er den elektriske sporvogn lidt af et stedbarn i trafikken. Somme
beskylder den for at være et forældet befordringsmiddel. Omkring 1900 var
den det mest moderne trafikmiddel, man kunne få. Den var nødvendig i en
moderne storby.
Sporvognen er nok så gammel. Danmark er endda blandt de europæiske
lande, der først fik sporvogne, nemlig i hovedstaden i 1863, en hestesporvogn,
der gik mellem Trommesalen og Frederiksberg Runddel. Det var Det Kjøbenhavnske Jernbane-Compagni, der stod for det. Compagniet arbejdede med
engelsk kapital. I løbet af 60’erne stiftedes Kjøbenhavns Sporvejs-Selskab. C. F.
Tietgen stod også bag dette selskab. I disse pionerår skabtes grundlaget for de
linieføringer, der benyttes den dag i dag. Byen blev imidlertid større, og der
måtte skabes hurtigere og bedre trafikmidler. Allerede i 60’erne forsøgte man
med damp som drivkraft, idet der blev sendt en dampsporvogn ud ad Strand
vejen. Den fik ikke meget held med sig. Den var for tung, larmede urimeligt og
lugtede ilde. Den var som linie otte i vore dage syndebuk: »Det raslende og
stønnende Strandvejsuhyre«.
Omkring århundredskiftet begyndte den elektriske drift. Først prøvede man
en akkumulatorsporvogn. Det var Nørrebros Sporvejsselskab, der gik i
spidsen (endnu eksisterede de forskellige selskaber, hvad der var meget natur
ligt i hestesporvognenes tid). Akkumulatorsporvognen kørte omtrent ad den
nuværende linie syvs rute og havnede på Kongens Nytorv, hvor den kunne
lades op.
Men tidens løsen var den elektriske sporvogn med luftledning. Forudsæt
ningen var til stede med de kommunale elektricitetsværker.
1898 stiftedes A/S De Københavnske Sporveje. I spidsen stod kendte mænd
som direktørerne fra Privatbanken Heide og J. Larsen samt senere (dvs. fra
1903) telefondirektør Fr. Johannsen. Dermed var det økonomiske grundlag for
en ændring i bybilledet skabt. Fra 1901 kørte de gule elektriske sporvogne gen
nem byens gader. Hestesporvognene blev nedlagt efterhånden, den sidste,
»Hønen« på Købmagergade, så sent som i 1915. Det var en lille, hyggelig, lidt
grinagtig vogn med én hest for.
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De ældste sporvogne var meget rigt udstyret med ornamenter i maurisk eller
gotisk stil. Fra hestesporvognenes tid havde man arvet forkærligheden for
toetages vogne. Til transport om sommeren havde man åbne vogne.
Den moderne enkle sporvogn holdt sit indtog med en vogn tegnet af en af
vore bedste arkitekter, Knud V. Engelhardt. Her var f. eks. de fine metalhånd
tag, der var indarbejdet i ryggen på sæderne. Håndtaget havde den dyd, at
det var solidt, ikke sprang frem, ikke rev nogen. Hele sporvognen var en god
funktionalistisk ting.
Engelhardt tegnede for øvrigt også sporvognsbilletterne. Og i denne for
bindelse, hvor vi har set de samme mænd stå bag sporvognes og telefoners
anlæg og finansiering, kan vi lige pege på, at han også lagde telefonbøgerne
an omkring 1910, tegnede omslag og ordnede typografi.
For at afrunde billedet af de elektriske sporvogne må vi erindre om, at Århus
fik sporvogne i 1904 og Odense i 1911. Sporvognene i Odense var røde. Odense
er for øvrigt den første af de danske byer, der i vore dage totalt har nedlagt
elektriske sporvogne.
Lad det til slut være tilladt at citere en smuk lille passus om sporvognenes
betydning. Den er hentet fra Salmonsens Konversationsleksikon, bd. XVI,
1905, hvor den slutter artiklen under stikordet sporveje. Forfatteren er ingeniør
Frederik V. Meyer.
Som ethvert andet hurtigt og billigt Befordringsmiddel, lige fra Jern
baner til Cykler, have S[porveje] haft stor kulturel og social Betydning.
Skulle man pege paa Punkter, hvor S. i saa Henseende have haft sæ r
lig Betydning maa det først fremhæves, at S. fungerer som de finere
Forgreninger af Jernbaner ved disses store Knudepunkter, Byerne, og
saaledes forøge Jernbanernes Opland, saa vidt Persontrafikken angaar.
Dernæst muliggør S., at ogsaa de mindre bemidlede Indbyggere i Byerne
kunne leve forholdsvis langt fra deres Arbejdssteder og derfor søge sig
billige og sundt beliggende Hjem. Endelig give S. de inde i byen boende
Mennesker en nem Lejlighed til i deres Fritid at søge ud i fri Luft uden
for Byerne.

ELEKTROM OTOREN
Ovenfor blev omtalt den elektriske sporvogn, der kørte med akkumulator.
Benzinbilen var en ny foreteelse ved århundredskiftet. Altså forsøgte man også
med en akkumulatorbil. Den havde den fordel, at den ifølge sagens natur ikke
lugtede af benzin. Men til gengæld kørte den heller ikke længe på sin akkumu
lator mellem opladningerne. Den elektriske bil blev kun et kort intermezzo
uden nogen betydning.
Tilstrækkelig gode elektriske motorer gjorde, at man omkring århundred
skiftet kunne begynde at udnytte elektriciteten i langt højere grad end tidligere.
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Elevator til rådighed for alle og enhver ! Den elektriske motor og let adgang til elektrisk strøm gjorde
det omkr. århundredskiftet muligt at installere elevatorer, der kunne betjene et stort publikum.
Hejseværker og hejsestole er gammelkendte ting for fornemme folk; der findes f. eks. fra gammel tid
en hejsestol i audienssalen (indrettet omkr. 1685) på Frederiksborg. Den her gengivne elevator med
det kunstfærdige smedejernsgitter blev udført af Titan i året 1904 for Magasin du Nord i København.
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Den elektriske bil (med akkumulator) fra 1910 lugtede og larmede ikke som sin benzindrevne broder;
men den kørte kun ca. 20 km på en opladning. — Elektriciteten som drivkraft for køretøjer var et
problem, der krævede sin løsning. Den første udvej var en akkumulator i selve køretøjet, og man for
søgte f. eks. omkr. 1900 med akkumulatordrevne elektriske sporvogne i København, men opgav
dem ret hurtigt. (Efter gammelt fot. i Nationalmuseet).

Her kan blandt andet nævnes den elektriske elevator. Århundreders drøm om
en hejsestol op gennem et hus kunne nu virkeliggøres uden vanskelighed.
Christian IV yndede hejsestole. Der var hejsestole på Rosenborg. Der er en
hejsestol i audiensgemakket på Frederiksborg, osv.; man har altid elsket sligt.
Men sådanne måtte hejses ved håndkraft. Altså atter afhængig af andre menne
sker. Med den elektriske motor kunne mennesket erstattes af en mekanisk kraft.
Der blev f. eks. installeret elevator i det nye af Martin Nyrop byggede rådhus
i København, oven i købet den sindrige paternoster-elevator, der er i gang hele
tiden, og som består af en »kæde« af elevatorstole, hvor »kæden« går rundt og
rundt, så der hele tiden er én række elevatorstole på vej op og én på vej ned.
Ellers var elevatorerne indbygget i kunstfærdige smedejernsgittere. Ethvert
elegant hotel, ethvert magasin af størrelse og værdighed — og med ekspedition
i flere etager — fik elevatorer.
Som en kuriositet kan nævnes, at en fremskridtsmand som C. F. Tietgen
naturligvis installerede elevator i den gamle københavnske ejendom, Kron-

25

prinsessegade 30, hvor han boede. Den skal have været meget pyntet. Den er
for længst fjernet.
Men ellers kan man roligt sige, at elevatoren er betingelsen for moderne høj
bebyggelse, der netop begyndte i tiden omkring århundredskiftet.
Blader man bøger igennem, der i årene omkring 1910 udsendtes for at gøre
fremstød for elektricitetens anvendelse, støder man, foruden (som allerede
nævnt) på hjemmets belysning, også på elektromotoren, der har den fordel,
at den kan anvendes i »enkeltdrift«, dvs. at en elektromotor kan anbringes ved
hver arbejdsmaskine eller ved hver gruppe arbejdsmaskiner.
Det er uomtvisteligt, at det netop er den lille lette elektromotor, der har skabt
elektricitetens store fremgang og muliggjort, at en række småvirksomheder
eller værksteder stadig har kunnet eksistere, så stordriften ikke har opsuget alt.
Det ville ikke være uden interesse at få klarlagt, hvad dette har betydet for den
sociale opbygning af vort samfund. Elektricitetens betydning på dette område,
tilsyneladende så fjernt, er i hvert fald ikke ringe.
Af de nye »små-maskiner« kan vi nævne i flæng : kødhakkemaskine, rundsav,
håndbor, drejebænk, ventilator, og endelig rullen, strygemaskinen og syma
skinen. Alle disse apparater fandtes omkring 1910, men spredningen skete
endnu kun langsomt, kraftværkerne var for få og små, strømmen endnu for
holdsvis for dyr. Den rivende udvikling satte ikke ind før efter første verdenskrig,
efter 1920. Men vore forældre og bedsteforældre var dog nået nok så langt.
IL L U M IN A T IO N
Inden vi går over til elektriciteten i hjemmet, hvor den jo griber mest iøjne
faldende ind i vort daglige liv, må lige nævnes, at forlystelsesindustrien natur
ligvis også tog elektriciteten i sin tjeneste. Man kunne nu tillade sig alskens
belysningseffekter — både indendørs og udendørs. Tænk engang på, hvor
vanskelig og bekostelig enhver illumination har været ! Lettest har det til en vis
grad været indendørs, hvor man kunne være sikker på, at den levende flamme
ikke blæste ud. Men f. eks. problemet med at få tændt og slukket lys har været
uoverskueligt. For slet ikke at tale om, at belysningen — efter vore dages til
vænning til lys — har været lidet effektiv. Hvor primitivt det hele har været,
kan man se af, at den store skuespillerinde Johanne Luise Heiberg klippede
»kniplingskraverne« til sine kostumer af papir. Dette kan ikke alene skyldes
sparsommelighed, for en ægte kniplingskrave havde dengang sikkert slet ikke
haft nogen virkning på Det Kongelige Teaters beskedne og beskedent oplyste
scene.
Vi kan gøre en anden modprøve. Vort juletræ! Juletræet blev almindeligt hos
det bedre borgerskab i første halvdel af forrige århundrede. Det var strålende,
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det var lysende, der var glans over det. Peter Fabers julesang siger det jo:
»Højt fra Træets grønne Top / straaler Juleglansen. . .«. Charmen ved jule
træet i dag er, at det med sin douce belysning skaber stemning, vækker minder;
der er lange skygger og meget halvlys i stuen. Men det var ikke sådan til at be
gynde med.

M A S K IN E R I H J E M M E T
Atter vender vi os til elektricitetens udnyttelse i hjemmet. Så godt som alle
de maskiner og hjælpemidler, vi har i dag, optræder i tiden lige efter århun
dredskiftet; af væsentlige ting synes kun at mangle røremaskinen og køleskabet.
Ellers eksisterede de alle; men de har været meget lidt udbredt. Grunden har
været den ganske enkle, at strømmen — og måske særlig anskaffelsen — har
været for dyr; trods deres afgjorte fortrin, f. eks. hygiejnisk set, har dette for
hindret deres udbredelse. Desuden må man nok også regne med den menne
skelige træghed: husmoderens konservatisme og — ganske sunde — skepsis
overfor nymodens påhit.
Der er en ganske morsom ting at iagttage ved disse køkkenredskaber fra
denne periode, som vi her i landet har den meget sigende betegnelse Skønvirke
for, at de er uhyre enkle og nøgterne — i modsætning til tidens andre brugsting,
der samtidig skulle være til pryd, fra gadelygter til hængelamper, fra elevatorer
til telefoner. Alt, hvad der skulle være i stuen, var ubeskrivelig »krøllet«, pyntet
og »dekorativt«. Men brugstingene har praktisk talt den samme form som i dag.
Materialerne har skiftet; f. eks. er forniklingen, der ved slid og ælde kunne skalle
af, forsvundet, det sobre rustfrie stål er kommet i stedet.
Meget har der været at vælge imellem — det er så tydeligt eksperimenternes
tid; og det er lige så tydeligt, at man søgte at dække alle de behov, der fore
fandtes, hvoraf mange er gledet ud på grund af forandring i bolig- og levevaner,
netop betinget af den tekniske udvikling.

Elektrisk æggekoger, ca. 1910.

Elektrisk varmepude, ca. 1910.
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Elektrisk handklæ devarm er ca. 1910.

Elektrisk skovarmer ca. 1910.

Elektrisk sengevarmer, ca. 1910.

Elektrisk kaffemaskine (til at vende),
ca. 1910.

Elektrisk stegerist, ca. 1910.

Elektrisk kartoffelkoger, ca. 1910.
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Den elektriske støvsuger var en
kendsgerning ca. 1910, alminde
lig anvendt i hjemmene blev den
dog ikke før i 1920’erne — takket
være samspillet mellem en stor
produktion og et effektivt afbeta
lingssystem.

. . . Umiddelbart morer vi os i dag over »de gamles« forsøg på at finde
frem til former, der kunne bruges. Og de er taknemmelige ofre for os. Det er
mest den dekorative udformning, der kommer os til at le. Sådan var dog tidens
udtryksform, og derved er intet at gøre. Desuden skal man ikke være blind for,
at netop den — undertiden lidt gammeldags — indpakning, de nye opfindelser
fik, gjorde det lettere for et undrende publikum at tage dem til sig.
Når vi er kommet os af at se det kuriøse i alle disse frembringelser, må vi
imidlertid imponeres. I løbet af en menneskealder, fra ca. 1880 til ca. 1910,
stod hele den elektriske verden fuldt udformet. Eksperimenterne var gjort.
Spredningen og populariseringen kunne begynde.
Der skete så umådelig meget i denne menneskealder. Generationen i dag,
der mere eller mindre er mærket af to storkrige og et utal af dramatiske politiske
begivenheder, har en tilbøjelighed til at betragte vore fædres og bedstefædres
verden som noget uendelig stillestående, ja lidt tilbagestående, og dog skete
der så meget — på alle områder. Elektricitetens fremgang er en eksponent, der
mere end noget andet kaster lys over tidens ivrige nyskabende virksomhed. Det
var ikke tilfældigt, at en fremskridtsmand som C. F. Tietgen fandtes overalt i
de selskaber, der nyttede elektriciteten.
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Lad os ende med slutbemærkningen i den lille bog Elektricitetens praktiske
anvendelse, udsendt af Norske Elektricitetsværkers Forening; bogen er uden
årstal, men må være fra tiden omkring 1910.
SLUTNINGSBEMERKNING
Vi har i det foregaaende søgt i den enklest mulige form at forklare
elektricitetens forskjellige ytringsformer, dens vigtigste anvendelser samt
de mange fordele, som den byder publikum i industri, forretninger, hus
og hjem.
Vor hensigt er opnaaet, hvis vi har formaaet at vække interessen for
og i nogen grad at sprede det hemmelighedsfulde mørke, som endnu synes
at hvile over den elektrotekniske virksomhed. Ingen bør længere være sig
bekjendt at staa helt fremmed overfor dette vigtige middel til at fremme
civilisation og kultur. Et middel, hvis mægtighed maa virke imponerende
og med rette betegner vor tid som

»elektricitetens tidsalder«.

Det elektriske komfur fra ca. 1910 er ikke meget forskellig fra sin fætter af i dag; og kogekarrene
former er så godt som de samme.
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E L E K T R IC IT E T E N I S A M F U N D E T S T JE N E S T E
Af direktør, civilingeniør P. Poulsen-Hansen.
I løbet af de to sidste menneskealdre har elektriciteten vundet indpas som
en uundværlig hjælpekilde inden for hjemmene, i industri og håndværk, i land
bruget, handelen og samfærdslen.
Elektriciteten anvendes til løsning af utallige opgaver inden for områder som
belysning, drivkraft, varme og kulde, telekommunikation, osv. ; man kan uden
at overdrive sige, at den indtager en nøgleposition i vort moderne højtudviklede
samfund. Vi tager det som en selvfølge, at elektriciteten er klar til brug i det
øjeblik vi åbner for den, og vi skænker den ikke mange tanker, undtagen når
den en sjælden gang udebliver på grund af en strømafbrydelse fra elværket,
eller fordi sikringen er brændt over.
Et udtryk for elektricitetens betydning i det enkelte land får man ved at
dividere den årlige elproduktion i hele det pågældende land med indbygger
antallet, hvorved man får elproduktionen udtrykt i kilowatttimer- pr. indbyg
ger pr. år.
Tabel 1 :
Produktion a f elkraft pr. indbygger i 1956.

N o rg e .............
U SA .................
S v erig e...........
S c h w e iz .........
Storbritannien

6860
4067
3640
2956
1976

kWh
hW h
kWh
kWh
kWh

Vesttykland
H olland . . .
Belgien . . . .
Frankrig . . .
D anm ark . .

1675
1413
1242
1233
901

kWh
kW h
kW h
kW h
kW h

I lande som Norge og Sverige, der har rigelige mængder af meget billig
vandkraft-elektricitet, er dette tal højt, fordi de to lande netop på grund af
den billige elkraft har mange store kemiske og andre industrivirksomheder med
et meget betydeligt elforbrug. I Storbritannien, Holland og Vesttyskland, der
ligesom Danmark næsten udelukkende får elkraften fra brændselsfyrede kraft
værker, er årsforbruget pr. indbygger også højere end i Danmark, hvilket både
skyldes en højere grad af industrialisering og en mere effektiv udnyttelse af
elektriciteten i hjemmene. Imidlertid stiger Danmarks elforbrug betydeligt
mere end befolkningstallet, og som det fremgår af hosstående kurve, er års-
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forbruget pr. indbygger mere end syvdoblet i tiden fra 1930 til 1958, og kurven
har en stadig stigende tendens.
Oprindelig blev elektriciteten så godt som udelukkende brugt til belysnings
formål, om end man tidligt blev klar over elektromotorens mange fortrin
fremfor andre maskiner. »I sammenligning med andre kraftmaskiner frembyder den elektriske motor så store fordele, at der vist ikke er ringeste tvivl om,
at den vil blive eneherskende, inden der er gået ret lang tid« (Opfindelsernes
Bog, København 1901, bind III, pag. 393). Naturligvis måtte det være en
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Elektromotorer på vej ad fabrik
kens samlebånd ud i erhvervs
livet, hvor den billige, robuste og
driftssikre elektromotor har fået
en altdominerende position som
den mest betydningsfulde me
kaniske drivkraft.

forudsætning, at der var tilstrækkelig og prismæssigt konkurrencedygtig el
strøm til rådighed, og derfor gik udviklingen ikke slet så hurtigt, som forfatte
ren havde forestillet sig; men efterhånden som den offentlige elforsyning er
blevet udbygget, har elektromotoren fået en altdominerende position som den
mest betydningsfulde mekaniske drivkraft.
Elektricitet og produktivitet
Elektriciteten og elektromotoren har været og er stadig den absolutte for
udsætning for vort århundredes voldsomme industrielle ekspansion og den sted
fundne højnelse af vor levestandard. Samtidig med, at arbejdet er blevet mindre
slidsomt og arbejdstiden kortere og kortere, er den industrielle produktion
mangedoblet, og den producerede varemængde pr. mandtime gået kraftigt i
vejret. Mellem denne produktivitetsforøgelse og elkraften er der en tydelig sam
menhæng, som bedst kan belyses ved, at man drager en sammenligning mellem
forholdene i USA og i Vesteuropa. Det er en kendt sag, at USA har ligget i
spidsen, både hvad angår produktiviteten og levestandarden, og en statistisk
undersøgelse har vist, at den amerikanske industris antal af installerede elektro
motorhestekræfter pr. beskæftiget arbejder for nogle år siden var mellem 4 og 5
gange højere end det tilsvarende tal for en række vesteuropæiske lande, som
har lavere produktivitet og ringere levestandard end USA. Denne sammen
ligning fortæller os, hvilken rolle elektriciteten spiller som løftestang for sam
fundets velstand.
3
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Ved elektromotorens hjælp kan man bore store huller — på maskinfabrikken — og små huller — hos
tandlægen.

Om end driftssikker og billig elektricitet er af vital betydning for erhvervs
livet, udgør elkraften kun en beskeden post på råvarebudgettet for flertallet
af virksomhederne. I procent af færdigvarens kostpris er industriens omkost
ning til elforbrug som regel mindre end én; kun for særlig elforbrugende virk
somheder som jern- og metalværker og kemiske industrier kommer elkraftens
andel op på 10—15%, men af den slags storforbrugere findes der kun et fåtal
her i landet.

Det danske landbrug har rationaliseret og forbedret driften ved elektriciteten, bl. a. malkningen, som
nu foregår med maskine, og svineopdrættet, hvor el-»grisemoderen« træder i soens sted som varmegiver
til pattegrisene.
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Langt de fleste mejerier er fuldelektrificerede med en elektromotor til hver maskine, pumpe etc.
Medens motorerne er spredt over hele virksomheden, bl. a. i skummesalen, fordeles elkraften fra et
fordelingsanlæg, som indeholder sikringer og motorbeskyttelsesafbrydere, og som fjernstyres med
trykknapper, termostater o.s.v.

Landbrugets elektrificering
Ikke blot i industrien, men også i de mange andre erhverv udnytter man el
kraften. I Danmarks traditionelle hovederhverv, landbruget, har den været
med til at mekanisere og rationalisere virksomheden i avlsbygningerne, sam
tidig med at traktorerne og de nye mekaniske redskaber er taget i brug i mark
arbejdet. En tid lang havde den enkelte landbrugsejendom kun én elektromo
tor, som var transportabel, og blev anvendt både til tærskeværket, kværnen,

Fryserum i kølehus, hvor svinekroppe langtidsopbevares ved ca. 20 minus grader.
3*

35

Elkraften er alsidig: Ved hjælp af den roterende antenne på mastetoppen og radaranlægget i bestik
lukafet skaber den trafiksikkerhed på havene — og i hobbyværkstedet leverer den kraft til den lille
hobbymotor, som kan save, bore, slibe, pudse m.m.

ajlepumpen osv., men efterhånden er det blevet mere og mere almindeligt
at have en motor til hvert enkelt formål. Dette hænger naturligt sammen med,
at elektromotoren har fået flere anvendelser, bl.a. til forskellige transportan
læg til halm, roer, korn, gødning m.m. Dertil kommer bl.a. malkemaskinen,
mælkekøleanlægget, staldventilatoren, og det nyeste er elkorntørringsanlæg
med elventilatorer og elopvarmning. Landbrugene får ved denne gennemgri
bende elektrificering næsten karakter af industrielle virksomheder, ligesom
mejerierne, slagterierne og konservesfabrikkerne, der forarbejder og forædler
produkterne.
Til konservering og langtidsopbevaring er den moderne eldrevne dybfrys
ningsteknik i rivende fremgang. Næsten alle slags fødevarer, lige fra kød, flæsk,
vildt og fisk til grøntsager og bærfrugter, kan ved nedfrysning til 18—20 minus
grader opbevares i længere tid, og når de optøs og tilberedes, bevarer de deres
oprindelige smag og farve, og for vegetabiliernes vedkommende størstedelen
af vitaminindholdet. Nedfrysningen og oplagringen finder sted i store køle
huse, og i detailhandelen sælges varerne fra frysebokse og kølediske.
Også i transportens tjeneste
Ved transporten af mennesker og gods fra et sted til et andet har elkraften
også sin mission. Tænk blot på de store eldrevne krananlæg i havnene, på ele
vatoren og de rullende trapper, eller på S-tog, sporvogne og trolleybusser.
Disse drives af elkraft fra ledningsnettet, medens næsten alle andre transport
midler har deres eget elværk, lille eller stort. I automobilet findes en dynamo,
som producerer elkraft til tændrør, lygter, signalapparater osv. De dieselelek-
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I alle slags køkkener, store som små, tages elkraften i brug til kogning, bagning, stegning — til m ad
lavning i det hele taget. H er ser vi »mesterkokkens værksted« i restauranten og »den elektriske husmo
der« i sit elkøkken.

triske lokomotiver rummer rullende elværker, der leverer strøm til den elek
triske banemotor, som trækker hjulene. Tilsvarende elkraftoverføring vinder
indpas i damp- og motorskibene, som i forvejen har store elværker til deres
egenforsyning. Også i flyvemaskinerne findes et netværk af elektriske anlæg.
På gaderne, langs jernbanerne, i havnene og på flyvepladserne afhænger tra
fiksikkerheden af elektriske signalanlæg og trafikfyr, radaranlæg og andre ra
dionavigationsmidler. Uden elektriciteten ville vi være tilbage i hestevognenes
og sejlskibenes tid, hvor dampmaskinen var eneste kraftkilde for jernbaner og
skibe.
Husmoderen bliver aflastet
I landbohjemmene ligesom i byhusholdningerne får husmoderen flere og
flere elektriske hjælpemidler til sin rådighed, så hun bliver mindre afhængig
af fremmed hushjælp og dog kan få tid til at dyrke andre interesser end den
daglige madlavning, vask, rengøring, stopning og lapning.
Imidlertid må vi med beklagelse erkende, at Danmark, hvad angår elektri
ficering af husholdningerne, hører til de mere »underudviklede« blandt de
vesteuropæiske lande — for slet ikke at sammenligne med USA.
Mange af de eldrevne hjælpemidler var tidligere forbeholdt de mere penge
stærke familier, men takket være den større produktion kan både danske og
udenlandske fabrikker nu levere elapparater til rimelige priser og på sådanne
betalingsvilkår, at tingene kan blive hvermands eje. Hjemmenes elektrificering
har da også taget fart i de seneste år.
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Også i medicinen anvendes elkraften til mangfoldige opgaver ved undersøgelser og behandlinger af
patienterne. Som eksempler vises hjerteundersøgelse med elektrokardiograf og behandling med
diaterm iapparat.

Det elektriske komfur med de nye hurtige kogeplader og termostatreguleret
ovn er et vigtigt led i moderniseringen af gamle køkkener, og det installeres i
størstedelen af de nye beboelseslejligheder. Husmoderen er navnlig glad for
den renlighed, der er forbundet med elkogning, fordi der ingen forbrændings
produkter er, hverken faste eller luftformige.
Elkøleskabet gør det muligt at rationalisere indkøbene og forhindrer spild i
form af fordærvede madvarer; og til opbevaring i længere tid af kød, grøntsa
ger, bær og frugter er sulekarret og henkogningsglassene blevet erstattet af
hjemmefryseren eller af en boks i et fællesfryseri.
En stor arbejdslettelse giver den elektriske køkkenmotor, røremaskinen, der
med sine mange redskaber kan hakke kød, ælte dej, røre fars og kagedej, snitte
grøntsager og meget andet. Det samme gælder elvaskemaskinen, som skåner
husmoderen for meget knofedt ved det gammeldags vaskebræt.
Til færdigbehandling af vasketøjet har man det lette termostatregulerede
strygejern og elstrygerullen; og skal der sys, broderes, lappes eller stoppes, kan
det klares med de nye typer alsidige elsymaskiner.
Som hjælp til rengøringsarbejdet har støvsugeren været almindelig i mange
år, og dertil kommer nu elbonemaskinen.
Ja, elektriciteten har sandelig gjort det lettere og mindre arbejdskrævende
at være husmoder, til glæde ikke blot for husmoderen selv, men også for den
øvrige familie, for hvem hun får meget mere tid tilovers.
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Hobby og underholdning
Trænger familien til afslapning, belæring og underholdning, behøver den
blot at tænde for radioapparat eller fjernsyn, og straks er der tale eller musik
eller noget at se på skærmen; eller måske har husfaderen et hobbyværksted
med elektrisk værktøj og børnene et elektrisk modeltog med alt, hvad dertil
hører.
Vil man gerne være solbrændt uden for sæsonen, kan det let ordnes med en
elhøjfjeldssol, og ønsker man at lune stuen en kold forårs- eller efterårsaften,
tænder man for den elektriske varmeovn. For slet ikke at tale om den hygge,
som kan opnås med en hensigtsmæssig og rigtig anbragt belysning, men det er
en anden historie.
Samtidig med, at elkraften hjælper os ved at arbejde for os og give os mere
fritid, er den også beredt til at underholde os uden for hjemmets fire vægge.
Både i den »gammeldags« biograf og i billedteatre med de nye kæmpelærreder
og stereofonisk lyd er det elkraften, der projicerer billedet på lærredet og ska
ber lyden i højttalerne. De gamle teatre har fået elektrisk scenebelysning, og i
de nybyggede skuespilhuse spiller elkraften med ved lyd- og lyseffekter. På
kafeen kan man få musikalsk underholdning af jukeboxen, som navnlig ung
dommen ofrer mønter på. Hjemme kan den elektriske pladespiller gennem et
radioapparat spille musik for os, eller vi kan »tappe« en god radioudsendelse
over på båndspilleren og nyde godt af den senere.
Fremtiden
Dette var en række eksempler på, i hvor høj grad vi i vor daglige tilværelse
er blevet afhængige af den elektriske kraft, som hjælper os på utallige områder
døgnet og året rundt. I betragtning af, at vi kun har haft denne energiform i
to menneskealdre — ca. 70 år — er det en rent ud fantastisk udvikling, der er
sket. Men vi er langt fra at være »elmættede« endnu, hvad en sammenligning
med andre lande viser os; elforbruget vil blive ved med at stige og fordobles
ca. hvert tiende år, og vi vil i højere og højere grad komme til at leve livet elek
trisk.

D E N E L E K T R IS K E B E L Y S N IN G
Af direktør, civilingeniør Ib Ovesen.
Betydningen af den kunstige belysning — i dag: den elektriske belysning
— afhænger først og fremmest af, hvor meget eller hvor lidt dagslys man har.
I Danmark er af årets 8.760 timer de ca. 4.500 timer dagtimer, dvs. timer
fra solopgang til solnedgang, medens resten, ca. 4.300, er timer, hvor den
elektriske belysning er nødvendig, hvis man da skal kunne se.
Denne store benyttelsestid for den kunstige belysning afspejles i elektrici
tetsforbruget, idet der må regnes med, at 25—30% af den samlede produk
tion af elektricitet går til belysning alene.
LYSKILDERNE
Inden for de sidste 20—30 år har der til almindelige indendørs belysnings
formål først og fremmest været tale om anvendelse af glødelamper og lysstofrør.
Glødelamperne, som endnu er den mest anvendte lyskilde, kom i handelen
med glødetråd af wolfram allerede i 1905, og 1912 begyndtes fremstillingen af
de gasfyldte glødelamper.
De første glødelamper var de såkaldte langtrådslamper, hvor glødetråden
var opspændt i siksak, som en enkelt tråd. Senere begyndte man at spiralisere
glødetråden, og efter at amerikaneren Langmuir havde påvist, at man ved at
fylde glødelampen med en inaktiv luftart kunne opnå et større lysudbytte,
gik man i 1935 over til de nu anvendte glødelamper, i hvilke glødetrådene
stadig er udført af wolfram og for visse størrelser dobbeltspiraliseret.
Herved opnåedes et væsentligt større lysudbytte af lamperne, og samtidig,
at man for forskellige lampestørrelser kunne anvende samme kolbestørrelse.
I dag fremstilles de mindste glødelamper, op til og med 25 watt, som enkeltspiraliserede, lufttomme lamper, og fra 40 watt til og med 100 watt som dobbeltspiraliserede, gasfyldte lamper, og fra 150 watt og opefter som enkeltspiraliserede, gasfyldte lamper.
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Udviklingen af lysstof
rorenes producerede lys
mængde. Diagrammet gæl
der for 40 W lysstofror af
farven „hvid” .

De almindelige glødelamper fremstilles i Danmark; for året 1957 har pro
duktionen været ca. 18 millioner stk., svarende til ca. 4,15 lampe pr. indbygger.
En særlig gruppe glødelamper, reflektorlamperne, har i de seneste år gennem
gået en stor udvikling og har fået vid anvendelse.
Reflektorlamper er glødelamper, hvis kolbeform og delvise forspejling kon
centrerer lysudsendelsen. I stedet for at benytte en lampe og en løs reflektor
har man altså i reflektorlampen dette sammenbygget.
Disse reflektorlamper benyttes i udstrakt grad til belysning af udstillings
vinduer, og også på andre områder anvendes de, for eksempel til facade
belysning, effektbelysning i haver og andre steder. Hertil anvendes den sær
lige type lamper, der har en støbt glaskolbe, som kan tåle vandstænk og så
ledes gør dem egnet til udendørs brug.
Lysstofrorene, der er en videreudvikling af lavtrykskviksølvlamperne, frem
kom allerede i 1938, men blev først anvendt i større omfang her i landet fra
omkring 1945—46.
De første lysstofrør, der fremkom, var af farven »dagslys«, altså et rør, der
gav et ret blåligt lys i sammenligning med det mere tilvante rødlige glødelys.
Men efterhånden skete der fremskridt med lysstoffet, således at lysstofrørets
farvegengivende egenskaber stadig er blevet forbedret. I dag råder man over
lysstofrør med 5—7 forskellige lysstoffer og altså med lige så mange forskellige
farvegengivende egenskaber.
Samtidig med forbedringen af farven i lysstoffet skete der også en forbed
ring aflysudbyttet. (Se ovenstående figur).
Lysstofrørene har et væsentligt bedre lysudbytte end glødelamperne, hvor
for de med stor fordel anvendes på steder, hvor benyttelsestiden er relativt
stor, eller hvor elektricitetsprisen er høj. Lysstofrørenes levetid opgives til
7.500 timer.
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Medens lysstofrorene i begyndelsen kun blev fremstillet i én størrelse, nemlig
25 watt med en længde på ca. 1 m, findes de retlinede rør i dag i størrelserne
4, 6, 8, 13, 15, 20, 25, 40, 65 og 80 watt; desuden kan man i dag få cirkulære
lysstofrør i størrelserne 22, 32 og 40 watt, og U-formede lysstofrør i størrel
serne 16, 20, 40 og 65 watt.
Foruden de nævnte lysstofrør findes også de såkaldte linierør, der fremstilles
for en nominel strøm på 120, 200, 300 og 430 mA. Linierørenes levetid op
gives til 15.000 timer.
Linierørene fremstilles i Danmark, medens de øvrige lysstofrør importeres.
I perioden maj 1957—april 1958 solgtes i Danmark ca. % million lysstofrør.
Ud over de ovenfor nævnte to typer lyskilder anvendes også natriumdamplamper og kviksølvlamper til egentlige belysningsformål.
Natriumlamperne giver det hidtil højst opnåede lysudbytte, men har på grund
af det monokromatiske gule lys et stærkt begrænset anvendelsesområde, nemlig
til udendørs belysning af gader, veje og pladser samt i enkelte tilfælde til
indendørs belysning i støberier og lignende steder, hvor farvegengivelsen er
underordnet.
Kviksølvlamperne, hvis anvendelse går tilbage til omkring 1933, havde lige
som natriumlamperne en ret dårlig farvegengivelse. Men fra 1951— 1952 be
gyndte man i disse at anvende et lysstof i lighed med det, der anvendes i lys
stofrørene, og man opnåede med disse såkaldte »farvekorrigerede kviksølvlamper«
en væsentlig forbedring i de farvegengivende egenskaber, således at de nu kan
benyttes i fabrikker og lignende steder uden større gene. Desuden har de fået
en udstrakt anvendelse til gade- og vej belysning.
De farvekorrigerede kviksølvlamper fås i dag i størrelserne 50, 80, 125,
250, 400 og 1.000 watt.
Såvel natrium- som kviksølvlamper importeres; for perioden maj 1957 til
april 1958 blev der importeret ca. 30.000 stk. af disse lamper.
Ovennævnte er de almindeligst benyttede lyskilder til egentlige belysnings
formål. Desuden findes en lang række lyskilder til mere speciel anvendelse,
såsom autolamper, fotolamper, dværglamper, projektionslamper, illumina
tionslamper m. m., som næsten alle importeres.
Alt i alt omsættes der årligt inden for lyskilderne for ca. 30 millioner kroner,
beregnet efter nettopriser.
ARMATURERNE
I modsætning til lyskilderne, hvoraf en stor del importeres, fremstilles stør
stedelen af belysningsarmaturerne i Danmark.
Det kan således nævnes, at i 1957 androg den danske produktion af arma
turer og dele hertil ca. 41 millioner kroner ab fabrik.
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Systue fra 2O’erne med langtrådsglødelamper i flade skærme. Stor blænding og lille
belysningsstyrke.

Inden for glødelampearmaturerne danner armaturerne til hjemmets be
lysning en meget stor gruppe.
Trods det, at det efterhånden er mange år siden, man benyttede stearinlys
og gaslys, har tendensen til stadig at efterligne armaturerne til disse lyskilder
holdt sig helt op til vor tid.
Det har således været utænkeligt indtil for få år siden at fremstille en lyse
krone uden at imitere stearinlysene. Glødelamperne blev anbragt i toppen af
et cylindrisk stykke træ, der var malet som et stearinlys med »dryp«.
Nu, endelig, kan man få lysekroner, der helt har frigjort sig fra denne
indvirkning.
Udvalget inden for armaturer til hjemmets belysning er meget stort, og
hvert år fremkommer stadig nye former og farver på armaturer, oftest dog
uden egentlig hensyntagen til det lys tekniske, men mere til det stil- og smags
mæssige.
Derimod synes udvalget inden for glødelampearmaturer til mere teknisk
betonet belysning såsom kontor- og fabriksbelysning at være yderst begrænset,
og noget egentligt nyt er, bortset fra lamper med koncentriske afskærmnings
lameller, næppe fremkommet i flere år.
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Fabrikslokale (1924) belyst med glødelamper i velafskærmende arm aturer.

Samme lokale som ovenfor, men belyst med lysstofrør i industriarm aturer (1954).
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Anvendelsen af glødelam
per til vej belysning. Stor
blænding og ujævn forde
ling af lyset.

Grunden hertil må formentlig søges i, at man mere og mere går over til
at anvende lysstofrør på sådanne steder.
Udviklingen inden for lysrørsarmaturerne har derimod været meget stor,
ikke mindst i betragtning af den forholdsvis korte tid, disse lyskilder har
eksisteret.
Da lysstofrørene kom frem, blev det stærkt betonet, at disse nye lyskilder
ikke blændede, hvorfor de først konstruerede og producerede armaturer egent
lig kun havde til opgave at fastholde lysstofrøret og det nødvendige tilbehør i
form af drosselspole og glimtænder.
Ret hurtigt blev man imidlertid klar over, at også lysstofrørene kunne blænde,
hvorfor den næste opgave blev at konstruere lysrørsarmaturer, der reducerede
blændingen mest muligt, og dernæst blev opgaven at indrette armaturerne
således, at man kunne få lyset dirigeret i forskellige foretrukne retninger.
Et andet problem, der meldte sig med lysstofrørene, var, at da deres lys-
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Vej belyst med lysstofrør i
afskærmende arm aturer.
Ringe blænding og god for
deling aflyset.

udsendelse var væsentlig mere pulserende end glødelampernes, måtte man
finde midler til at reducere pulsationernes virkning mest muligt.
En af metoderne hertil var at blande lyset fra to lysstofrør, der var koblet
forskelligt — det ene induktivt og det andet kapacitivt — den såkaldte LCkobling.
Dette forhold er medvirkende til, at de fleste lysrørsarmaturer udføres med
2 rør.
BELYSNINGSANLÆGGENE
Indtil fremkomsten af lysstofrørene udførtes langt de fleste belysningsanlæg
med glødelamper, såvel i kontorer som i værksteder og fabrikker, ligesom de
selvfølgelig anvendtes såvel i butikkerne som i hjemmene. Også til gade- og
vejbelysning blev disse lyskilder anvendt i stor udstrækning.
Kun i relativt få tilfælde brugte man i enkelte fabrikslokaler natrium- eller
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kviksølvlamper, og i visse tilfælde blandingslyslamper, dvs. lamper med såvel
kviksølv- som glødelys enten bygget sammen i samme kolbe eller hver for sig
i samme armatur.
Med lysstofrørenes fremkomst i slutningen af fyrrerne blev det muligt at
skabe en så kraftig og alligevel økonomisk belysning i arbejdslokaler ved
hjælp af disse nye lyskilder, at man i mangfoldige tilfælde kunne undvære
den særbelysning i form af arbejdslamper ved de enkelte arbejdspladser, der
hidtil havde været nødvendig i hvert tilfælde ved finere arbejde.
I de seneste år har man dog erkendt, at man ved en del arbejde normalt
er nødsaget til at benytte særbelysning blandt andet for at få en vis retnings
virkning af lyset.
Til gade- og vejbelysning benyttedes af elektriske lyskilder først og fremmest
glødelamper — normalt anbragt under en flad skærm, der blot skulle rette
lyset ned under en vandret plan og beskytte glødelampen mod regn.
Senere benyttedes desuden kviksølvlamper, blandingslyslamper og natrium
lamper.
I de senere år er man i stor udstrækning gået over til at anvende lysstofrør
på mere trafikerede gader og veje og de farvekorrigerede kviksølvlamper på
mindre befærdede veje.
Anvendelsen af natriumlamper indskrænkes normalt til kun at omfatte veje
med ringe fodgængertrafik af hensyn til den meget dårlige farvegengivelse,
som fås med disse lamper. Men i vort tæt befolkede land vil det kun være
få steder, hvor man uden protest fra fodgængere vil kunne anvende disse til
vej belysning velegnede lyskilder.
REKLAMEBELYSNING
Et særligt område danner reklamebelysningen med dens utallige mulig
heder for at live op i bybilledet og skabe interesse for mærkevarer og slå
navne fast.
De første lysreklamer blev selvfølgelig lavet med glødelamper. En særlig
anvendelse af disse blev til de såkaldte lysaviser, som de store dagblade i
København allerede installerede i midten af tyverne.
Men snart blev det også almindeligt at benytte højspændingslysrør til
lysskiltene. De første af disse rør var fyldt udelukkende med neon, hvorfor
man som farve kun havde den karakteristiske rødlige neonfarve. Senere har
man ved fyldning med andre luftarter såsom kviksølv og argon samt ved at
benytte farvede glasrør og senest ved at benytte glasrør belagt med et lysstof
i lighed med lysstofrørene fået mulighed for at fremstille skilte i et stort udvalg
af farver.
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Udviklingen af reklamelvsskilte i KøbenhavnsBelysningsvæsens forsyningsom
råde.

Selv om de færreste af disse højspændingsrør i dag er fyldt udelukkende
med neon, betegnes de stadigt med det sproglig uheldige og misvisende ord :
neonrør, medens deres rette betegnelse burde være reklamelysrør.
Et andet område, som måske kan henregnes under begrebet reklamebelys
ning, er facadebelysningen.
Hertil benyttes såvel kviksølv- som natriumlamper samt glødelamper an
bragt i projektører, men også reflektorlamperne i en støbt glaskolbe har fundet
anvendelse til belysning af mindre facader.
STANDARDISERINGSARBEJDET OG PROPAGANDAARBEJDET
På et ret tidligt tidspunkt tog man i Danmark fat på at standardisere be
lysningsstyrkerne i arbejdslokaler.
Det første danske standardblad om lys udkom i 1946 og havde titlen:
»Belysningsstyrker i arbejdslokaler m. m.«
Dette blad er i 1957 udkommet i en ny og revideret udgave med titlen:
»Retningslinier for kunstig belysning i arbejdslokaler m. m.«.
I 1949 udkom et standardblad med titlen: »Vejkomiteens retningslinier for
faste belysningsanlæg på landeveje«, i 1951: »Retningslinier for belysning i
landbrugsbygninger« og i 1956: »Retningslinier for kunstig belysning i syge
huse«.
Til at varetage propagandaarbejdet for god belysning stiftedes i 1948 et
»Lysteknisk Selskab« i lighed med de lystekniske selskaber, der allerede eksi
sterede i mange andre lande.
Selskabet stiftedes på initiativ af professor i belysningsteknik ved Den Poly
tekniske Læreanstalt, dr. techn. Georg Weber, og stiftere var repræsentanter
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Eksempel på facadebelys
ning med reflektorlamper.

for alle de grene af erhvervslivet, videnskaben osv., der kunne tænkes at have
interesse i et sådant selskab.
Bestyrelsen i selskabet danner Danmarks nationalkomité i tilslutning til den
internationale belysningskommission (Commission Internationale de l’Éclairage).
Selskabets arbejde udføres blandt andet ved afholdelse af foredrag, udar
bejdelse af pjecer og artikler m. m. og konsultativ virksomhed over for med
lemmerne.

Aftenstemning med børnene ved det runde bord, læsende under lampens gode lys. Emnet lys er spillet
igennem : pigens ansigt er lyst, ligger mere fremme i lyskeglen, får også indirekte lys fra refleks fra bogens
hvide blade. Drengens mørke hoved, i lyskeglens yderkant, ligger mere i skygge. Skålen på bordet,
billedets centrum, står i fuldt lys. Olivia Holm Møller er en af de få moderne kunstnere, der har dyrket
det elektriske lys i maleriet.
O livia H o lm M ø ller : Læsende børn. U .å . Vejen museum.

E L E K T R IC IT E T E N , ET NY T E M N E F O R K U N S T E N
Af magister Hans Lassen.
Elektriciteten og kunsten. Et emne, der vækker til eftertanke. Elektriciteten er
et af de faste grundlag, vi bygger vor materielle verden op på, og har bygget
den op på i trekvart århundrede — ja mere, den elektriske telegraf er endnu
en menneskealder ældre.
Så ny og »ulitterær« en ting som elektriciteten er imidlertid ikke nået frem
til kunstnerne. Der synes at gælde visse regler for, hvad man kan benytte som
emne for kunstnerisk behandling. Det er åbenbart svært at bryde en tradition.
Det tilgrundliggende forhold er sikkert, at kunstnerne — det være sig skrivende
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eller bildende — ikke har noget personligt forhold hverken til håndens arbejde
eller den højt udviklede teknik. Men vi kan slå fast, at når elektriciteten dukker
op i kunsten, er det altid for at markere det nye, teknikken, der bærer kulturen
i dag.
Det viser sig, at lyrikerne og malerne er dem, der er mest åbne for tidens
strømninger. Det er ikke urimeligt, da det mest følsomme sind sikkert findes
hos kunstnere af denne type. Og det er karakteristisk, at prosaens og karikatu
rens kunstnere ikke har taget elektriciteten som hovedtema, knap nok som side
tema. Den elektriske kraft må være en sådan selvfølgelighed, at man ikke ænser
den. Der er vel også det, at elektrikeren og hans fagfæller ikke som poetiske
figurer byder på store konflikter. De er så fjernt som vel muligt fra proletarer
ne, der altid har været kærkomment litterært stof. De er almindelige, gode
samfundsborgere, der ikke indbyder til drama. De er imidlertid også moderne
mennesker, så de kan ikke indrulleres blandt de figurer, man latterliggør som
bagstrævere. Men de hører trods alt heller ikke til blandt de første store nyska
bere, så der er heller ikke mulighed for at fremstille dem som tragiske eller
komiske ofre for for tidligt fødte ideer og opfindelser. Kort sagt : De deler skæb
ne med en række andre samfundsborgere i vore dage, f. eks. sportsmanden;
kunsten kan ikke rigtig finde på at bruge dem og deres arbejde som emne. De
er som nævnt hverken tragiske eller komiske, ej heller dramatiske; de kunne
højst have været anvendt i en idyl, men idyller er ikke i kurs i vore dage.
FO RFA TTEREN
Vi møder dem sjældent! Hvad hjælper det, at selve H. C. Andersen lægger
for med at omtale telegrafen allerede i 1852 i fremtidssynet Om Aartusinder, en
historie fra 1852 — der for øvrigt er kommet til at passe godt allerede nu,
hundrede år efter. Han beskriver, hvorledes amerikanerne kommer flyvende til
gamle Europa for at se forfædrenes historiske steder. »I Europa er Meget at
see!« siger den unge amerikaner; »og vi have seet det i otte Dage, og det lader
sig gjøre, . . .«. H. C. Andersen skrev, før elektriciteten rigtig havde vundet
indpas, han levede endnu i dampens tidsalder, så han skriver om »Luftdam
peren«. Og han har ej heller forudset den trådløse telegrafi. Han regnede med,
at man ville telegrafere pr. tråd (det gør man jo også endnu).
Luftskibet kommer; det er overfyldt med Reisende, thi Farten er hur
tigere end tilsøes; den elektromagnetiske Traad under Verdenshavet
har allerede telegrapheret, hvor stor Luftkaravanen er.

Af de få ældre prosaforfattere, der dog medtager elektrisk lys og telefon, må
nævnes Herman Bang. Skulle nogen dansk forfatter omtale disse nye, nyttige
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ting i vort daglige liv, måtte det også blive ham. Med sit geniale blik for, hvor
ledes miljøet former menneskene, bygger han sine personers omgivelser op så
godt som nogen teateriscenesætter fra naturalismens dage. Det kommer f. eks.
frem i Ved Vejen (1886), der spiller på en østjysk landstation. Blandt de mange
ting, der skaber atmosfæren her, er telegrafapparatet på stationens kontor.
Fru Bai tog noget om sig og gik ud : Er Toget der? sagde hun i Kontoret.
Straks, sagde Bai. Han stod ved Telegraf bordet.
Er der Depesche ?

Telegrafapparatets tikken hører med til livet på landstationen. — Da fru
Bai, Katinka, er syg, ligger hun og lytter til, hvad der sker omkring hende.
Naar Marie var ude om Dagen, stod Dørene aabne ind til Kontoret.
Katinka laa og hørte efter Telegrafens Prikken.

Storbyens hektiske liv, som han skildrer i romanen Stuk (1887), karakteri
seres med den moderne telefon. Scenen er kontoret i det nye Victoria-teater.
Telefonen blev ved at ringe, mens Hr. Stær spurgte ud om Titler, og
den ene Skuespiller, der ikke lod sig overdøve — . . . . — blev ved paa sit
halvnorsk :
Telefonen blev ved at ringe; det var fra Hr. Adolf: Hr. Berg maatte
komme straks.........

På »Bladets« redaktionskontorer er der endnu gaskroner, men på det nye
teater er der elektrisk lys.
Men da tæppet rullede op, gik der et sagte Udraab gennem Salen: En
saadan Scene havde man aldrig set — som denne Nourwadys Tryllevilla.
Overalt laa — fra elektriske Lamper, dæmpet gennem blaaligt Glas —
det samme Skær næsten som af Midnatssol — Landets daglyse Nat.

Det er teatereffekt i 80’ernes København. Men mere end et tilfældigt med
taget arrangement for at angive stedet: det moderne teater, mere betyder det
elektriske lys ikke. Det er anvendt på samme måde som telegrafen og telefonen.
Som »hovedperson« kendes det ikke, ej heller som hovedtema.
Lad så være, at Johannes V. Jensen lader Gudruns fader i romanen af samme
navn (1936) være sporvognsmand. Det tæller ikke rigtigt.
Frederik Poulsen, den meget kyndige i antikkens kunst, direktør for Glyp
toteket, men også en udmærket forfatter, har dog i en lille skitse »Fra Tele
fonens Barndom« (i Godtfolk, Lærde og Aristokrater, Kbh. 1945) skildret
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telefonens indtog i en landsby på Randersegnen. Apparatet blev installeret i
købmand Jonassens bagbutik. Den kom dog kun til bys under modstand fra
sognerådet. »Hvem a’ wos skuld’ snakk’ mæ hvem ? sagde en af gårdmændene
under debatten. Men efterhånden kom det dyre apparat til nytte, og det endte
med at blive anerkendt. — Også her står elektriciteten — svagstrømmen,
dvs. telefonen — som repræsentant for det nye, det moderne.
Jacob Paludan har imidlertid afmalet en elektriker — i romanen Jørgen
Stein (1932). Frederiksen hedder han, »den fra Amerika hjemvendte Elektri
ker . . . Frederiksen var en gö-flAtförf-Natur, han saa sin Opgave i at faa sig selv
og andre flyttet fra et Sted til et andet; Förbliven var ham en Pestilens . . . der
maatte ikke staas stille.« Som typer støder han, den dynamiske, den »moderne«,
og bogens helt, den dvælende Jørgen Stein med Hamlet-naturen, samme.
Gymnasiasten Jørgen, læsende, drømmende, filosoferende — langsom — ser
den pige, han er betaget af, glide over til elektrikeren. De to er energiske og
spiller tennis. Alle har stiltiende vedtaget, at om end Jørgen på visse områder
har sine fortrin — sportsmand er han ikke.
Sammenstødet kommer. Scenen : spisestuen i Ålborg, sommer. Elektrikeren
og Nanna er i hast på vej til tennis. Så bemærker Frederiksen:
”Her. Speed up now, sister. Det er ogsaa sært med Dem Stein — ingen
Sport i Dem.” ..........Jørgen rejste sig med Hænderne i Lommen og
drev hen til Vinduet. »Jeg har spillet Tennis i flere Aar — jeg begyndte
da jeg var tolv.« . . . »Men de ved — Hovedet —« . . . . »HjerneInstallationen, for at tale Deres Sprog,« . . . . »Men det er ogsaa en
Slags Sport at udvikle Hovedet. De skulde prøve det.«

Den sidste bemærkning mangler Frederiksen svar på, han synes helt at kort
slutte. Hvor forfatterens sympati er henne, er der ingen tvivl om. Men lad os
understrege, det er ikke faget, men den moderne tids gø-Æfotfrf-mentalitet, der
er en vederstyggelighed for en mand af ånd som Jacob Paludan. Elektrikeren
symboliserer den moderne, overamerikaniserede tid.
Til trøst for elektrikeren kan føjes fru Ørnskjolds karakteristik af sønnen, der
er elektriker. Læsere i den mere modne alder vil måske huske Helge Lincks
serie i Søndags BT i tyverne om familien Ørnskjold, som vi fulgte i »samtaler«
på et gadehjørne mellem fru Ørnskjold og veninden fru Severinsen. Fru Ørn
skjold siger om sin søn, der skal giftes med datteren fra en forholdsvis velstillet
familie, faderen er postmester, at nok har hendes søn — økonomisk set — enden
ud af bukserne, men som alle elektrikere ser han så godt ud !
Men vi må give os tilfreds med denne fattige høst. Vi finder mere hos ly
rikerne.
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PO ETEN
Musernes dans omkring lam pen!---------- I århundreder har lyset været en
elsket tjener for digteren. Ved lampens lys er ordene blevet prentet, bogstav
for bogstav. Sætningerne er blevet bygget op og føjet sammen. Værker er ble
vet til. Ved lampen har skjalden prentet sine kolonner af tanker.
Kunstneren og lyset, de to vil altid finde hinanden. Men har digteren be
sunget lyset? Helt snævert: Har poeten, lyrikeren skabt udødelige vers til
lyset? — Ak, ikke mange har han strøet ud til dets pris, og kun meget få til
hyldest af det elektriske lys.
Forklaringen får vi i Hakon Holms lille digt fra 1932:
I en Cirkel under Lampen
falder Lyset paa mit Bord,
skarpt som Solskinsskyggen Svampen
kaster paa den bløde Jord.

Digteren beskriver lyset som skarpt, det vil sige, at det er hårdt; det er ikke
poetisk for en lyriker, i hvert fald ikke for Hakon Holm, der efter fjerne år
hundreders store forbilleder har påtaget sig at omsætte bibelens store ord og
tanker til vers på vort nordiske modersmål. Han slutter sit lille 12-liniede digt
således:
Ingen Skyggeovergange
kalder Muserne til Dans
rundt om Lampen — de er bange
for den stærke hvide Glans.
(Hakon Holm: Crucifixet En Saga fra Paraguay
— Digte, Kbh. 1932, s. 119)

»Ingen Skyggeovergange kalder Muserne til Dans«, det er hårde ord om
det gode elektriske lys. Men en kerne af sandhed er der i ordene. Det elektriske
lys er hårdt og umildt. Det skal dæmpes, tones, kæles for, for at nå en kvalitet,
der tiltaler det menneskelige øje — og det menneskelige sind.
Det elektriske lys’ æstetiske værdi er — som man kan vente det af et stykke
nutidsteknik — hård, brutal, stærk. Derfor kommer det også først rigtig til
nytte hos de kunstnere, som er helt i pagt med vor tid, der kræver de krasseste
effekter, der må og skal chokere med de voldsomste virkninger. Det kommer
frem hos digtere, der fuldt bevidst bruger ord, der anses for at være upoetiske.
Lad os gå til Jens August Schade, »den lyse digter Schade«, som han selv engang
kaldte sig. Han, der som en anden af vore digtere, Kumbel Kumbell, alias
Piet Hein, bevidst vælger gloser og foreteelser fra vor daglige verden til sine
poesier. Mærk vel : Det er ikke for at forarge borgerskabet, at disse digtere væl
ger ord, som de gør. De kan ifølge hele deres intellekt og natur intet andet.
Tag mosters gamle briller af, læs med friske øjne. Digtene er gode.
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Jens August Schade har i I forårsnatten, elskede!, et langt urimet digt, hvor
han som Salomo i biblens højsang beskriver den elskede og sin kærlighed med
billeder fra dagliglivet omkring sig, brugt elektriciteten og det elektriske lys.
. . . . Og når jeg i nat går i seng
og hvisker: »God nat« til den unge lysgudinde, jeg elsker,
er det også det samme som folk gjorde
i sin tid, da elektriciteten ikke var fundet,
da lyset var svagt, . . . .

Dermed har han placeret sig og sine tanker. Mennesket og dets følelser og
hjertets handlinger har til enhver tid og på ethvert sted været de samme, også
i de fjerne tider, »før elektriciteten var fundet«; men han siger samtidig: Jeg
lever i nutiden. Længere fremme i samme digt takker han sin elskede for de
dybe tanker, hun har skænket ham »som konservesdåser / du har opbevaret i
sjælens dyb / fyldt med de dejligste pølser af kys I på nye måder, på samme
måde I som elektriciteten endnu ikke var fundet . . .« og han fortsætter
. . . — din ånd
kysser mig som kakkerlakker
kom frem i mit gamle pensionatskøkken
i det indre København — og forsvandt,
så snart jeg tændte elektricitetskontakten,
usynlige var de — men de var der alligevel,
(Jens August Schade: Jordens største lykke Et
forårsevangelium, Kbh. 1949, s. 60ff.)

Således har vi her et par prøver på, hvorledes digterne har anskuet lyset i
hjemmet. Lyset er der. Om man vil opfatte det poetisk eller ej — det afhænger
af naturel og anlæg.
Når man tænker på, hvor broget skøn en by er om aftenen og natten med
gadelysene og de strålende lysreklamer, føles det mærkeligt, at der ikke er
skrevet et stort digt om byen og lysreklamerne. Der skulle være stof til det !
Der er fire, måske fem klare, kunstige farver, rå og brutale, skabt af teknikere
— ikke af følende kunstnere. Denne lysstrålende, kulørte by er smuk, men på
en ureflekteret, primitiv måde. Disse lys synes lagt an efter en »folkelig« æstetik,
børn af den moderne reklame, som de er. De hører hjemme i vore dages »folke
kunst«, og besynges, som vi skal se længere fremme, i vore dages folkelige
poesi.
Der er dog skrevet digte til byens lys. Lad os høre: Først den moderne stor
bys digter, Emil Bønnelycke om Lygterne.
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Hvem kan mig i Menneskesværmen
sé mig saa venligt i Møde
mere end Aftenens Lamper,
der gyldne og brogede gløde
og lyser i Malstrømmens travle
og bølgende Menneskefloder,
(Emil Bønnelycke: Taarer, Kbh. 1918, s. 24)

Og så Kai Hoffmann, der mere end nogen anden nyere dansk lyriker har
skrevet om den store, moderne by. Han har flere digte herom i samlingen
Danmarks Rige fra 1941. Det er Danmark før anden verdenskrig, da der endnu
var lidt tilbage af den provinsielle uskyldstilstand. Men også da der endnu
fandtes arbejdsløshed, så ond og hård, at den gav virkelig resonans for sociale
krav, og for sociale digte. Fattigdommen og den vældige tekniske udvikling —
som det strålende lys er symbolet på — er et tema, som Kai Hoffmann slår an,
men næppe spiller helt igennem. »Nu staar der en og fryser i en Port, / nu staar
der Mænd i Mures Skyggely / . . . . Saa fattigt tænker Mænd i tynde Jakker, /
hvor du og jeg nu gaar og sorgløst snakker«. Dette var fattigdommen, der var
så karakteristisk for mellemkrigsårene. På den anden side stod teknikken, der
var lige så karakteristisk: »Vi fik Lov at skimte / som underfuldt fortættet Ild
og Storm — I den raa Naturs betvungne blinde Kræfter — I det Lys, som Jor
dens Slægter tørster efter«. Disse linier forekommer i digtet Storstadens Lys.
Digtet begynder som en hyldest til storstaden og gadelyset:
Elektrisk lyser Byens Aften — se,
hvor overdaadigt Lamper er hængt op
i Himlens Mørke over Plads og Gade
(Kai Hoffmann: Danmarks Rige, Kbhvn. 1941, s. 44).

Digtet Det gyldne Vindu begynder:
Foran det gyldne Vindu
midt i den mørke By,
foran et saligt Lyshav
bliver vi Børn paany —
(Kai Hoffmann: Danmarks Rige, Kbh. 1941, s. 54).

Det er gadelyset, det er butikslyset, der er fanget ind af digteren og giver et
billede af byen i vore dage.
Men selve den kulørt oplyste storby kommer først rigtig frem i revy-visen,
f. eks. i visen Byens lys fra Cirkusrevyen 1949:
Jeg har vandret med min pige gennem nattens stille by
og beundret lysreklamerne, der glimted’ under sky,
hver fortalte sin historie om et anerkendt produkt,
merkantile eventyr — bevar’s — men festligt, friskt og smukt.
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Det er et vers, lige på og hårdt, på linie med de flotte, folkelige lysreklamer.
Det elektriske lys er skarpt og pågående, men det er effektivt. Lad det være
ucharmerende og upoetisk, det er et udtryk for vor egen tid, og en dag vil en
indre kraft tvinge en digter til at bruge det rå, hårde lys som tema for et digt
om vor tid.
Tilbageholdende har de været, poeterne, når det gjaldt vore dages teknik.
Tag et storby-fænomen som sporvognen. Lad den være gammeldags, umulig i
trafikken, efter at midten af det tyvende århundrede er passeret; den har dog
tjent os godt. Men meget har vi ikke hørt om den i kunsten. Bedst er det
næsten gjort i børnebogen »Palle alene i verden« af Jens Sigsgaard — der kan
filosoferes meget om denne lille børnebogs tankeeksperiment, men lad os blive
på det barnlige stade:
Henne om hjørnet holder en sporvogn. Det er en ny linie 2 med bivogn.
Palle sætter sig op på det lille sæde helt foran.
Han rykker i svinget og leger, han er vognstyrer.
(Jens Sigsgaard: Palle alene i verden,
ill. af Arne Ungermann, Kbh. 1942).

Det er en børnebog. Det er prosa, men det er alligevel poesi; alle drenges
drøm : at være vognstyrer !
For Kai Hoffmann er sporvognen symbolet på den moderne teknik — på
godt og ondt:
Se, alting her er Orden, Plan, Teknik.
De lange, lige Sporvognsskinners Staal
i sort Asfalt er skon Fornuft og skinner
i bløde Kurver som Sølv, der rinder,
En Sporvogn durer majestætisk frem.
Besynderligt har Orden, Plan, Teknik
gemt Nød og Kummer hen og omskabt Byen
saa vi kan vandre under Vinterskyen,
som var den store Stad et festligt Hjem,

Disse strofer er fra samme digt, som ovenfor citeret om det elektriske lys i
storbyen : Storstadens Lys, derfor den samme tone, der spiller på teknikkens ud
vikling og fattigdommens håbløshed.
Flere digter om elektriciteten som drivkraft for samfærdselsmidlerne? Ikke
mange; her kun Fredrik Nygaards lille overlegne vers, eller rettere epigram,
om toget gennem Schweiz:
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SCHWEIZ
Fra et elektrisk Tog
vi ser det smukke Land.
Beskriv det, hvo som gider, tør,
har Tid, har Trang og kan.
Toget til Bern 1/9.
(Fredrik Nygaard: Evropaskitser, Kbh. 1919)

De fire korte linier, der, som nævnt, umiddelbart virker noget storsnudede,
har imidlertid fat i noget centralt. Det moderne livs fart og hast, den vældige
acceleration, der sikkert har været følt endnu stærkere lige umiddelbart efter
første verdenskrig. For skønånden og livsnyderen går selve rejsen simpelt hen
for hurtigt. Og hvad er et bedre symbol herpå end netop det elektriske tog!
Endelig er der elevatoren, det fortræffelige indendørs-trafikmiddel. Digteren
Poul P. M. Pedersen har brugt elevatoren i et digt af samme navn, som deko
ration om et ungt pars farvel. For de elskende står tiden stille, for de alminde
lige dødelige skal en elevatortur ikke tage længere tid, end en elevatortur skal
tage.
Poeten skulle aflevere sin 20-årige veninde etsteds, umiddelbart før hun skulle
rejse bort fra ham. De »gik Tinding mod Tinding. I Forbipasserende stirrede..«
Da de kom til huset, gik de ind i elevatoren. »Jeg kyssede dig længe. I Dit
Ansigt var varmt. / En velklædt Herre stillede sig op udenfor. . . . Han blev
utaalmodig. / Bankede paa:
»Undskyld, jeg vilde gerne køre op.«
»Saa kan vi staa udenfor,«
sagde jeg til Dig.
Vi gik ud af Elevatoren.
Den pæne Mand kørte op.
Noget efter kom Elevatoren ned.
Den pæne Mand traadte ud,
Endelig kørte vi op.
Endnu et Kys.
Endnu et Farvel — en Tak for alt.
Saa ringer Du paa.
Trin.
Idet Døren aabnes,
starter jeg Elevatoren ned
mere beruset af Dig end af Vinen,
(Poul P. M. Pedersen: Dialog i Dæmringen, Kbh. 1940)

Den hastige mekaniske elevator — den evige menneskelige kærlighed; det
er hele det charmerende lille øjebliksbillede!
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Men først og fremmest er elektriciteten kommet til at stå som symbolet på
menneskets sejr over naturkræfterne, og som rimeligt var, måtte telegrafen, der
sendte meddelelser verden over hastigere og præcisere end nogen sinde tidli
gere oplevet, blive den gren af den anvendte elektricitet, der først og fremmest
faldt i øjnene.
Når den højt begavede digter Jens Baggesen (1764—1826) i sit epigram
Telegraph-Rygtet laver en vittighed om telegrafen
Den snakker rigtig nok kun hen i V e jre t,
men aldrig nogensinde hen i T a å g e t.

så er det den optiske telegraf, han tænker på. Men når en senere digter, Chri
stian Richardt (1831—92), skriver om Telegrafen over St. Gotthard, da er det den
elektriske telegraf, han besynger:
Over Alperne,
Jordens Ribbeen,
af hvis ene Italien blev skabt,
den dejlige Eva!
vinder sig Traaden,
den altid tause
dog talende.

Det lange prosadigt om det »dirrende Luftbaand« munder ud i en hyldest
til menneskeånden, teknikken og »den kobberbundne Streng«, der synger
om Granskerens Seerblik,
om Menneskeaandens Højhed :
Snart vil et Net af jernklædte Nerver
krydse den rullende Jord,
saa der er ikke Tid eller Rum.
Hvor stærk er da Menneskens Slægt !

vi kan tøjle, vi kan tugte, vi kan tæmme
hver hemmelig Naturens Kraft.
(Chr. Richardt: Digte i Udvalg, I,
Kbh. 1914, s. 131 ff.).

Men for Christian Richardt måtte denne menneskehedens kraft og snilde
blot gøre det guddommelige endnu større. Han slutter sit digt med den kon
klusion, at hvis du ikke kender Kristus, der lagde korset som gangtræ for os,
prøv da selv at bygge bro — »Du mægter det ej !«. Den rimeligste slutning for
enhver overbevist og troende kristen !
Man kan som Christian Richardt tale patetisk om »Granskerens Seerblik«
og »Menneskeaandens Højhed«; men vi har ikke allesammen opfundet elek-
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triciteten, og de allerfleste af os tager den som den én gang givne faktor i vort
liv, den nu engang er. Vi er ikke alle lige store ånder, de fleste afos hører endda
til de små. Jeppe Aakjær, der havde kærlighed til de små i samfundet, har vist
os, hvorledes Jens Sivkjær opfattede telegrafen. Det er i digtet Telegrafen paa
Heden, der første gang stod trykt i dagbladet »Politiken« d. 25. august 1907.
Her fortæller han om, hvorledes telegrafen kom til Jens Sivkjær, der boede
»hvor Agrene slipper og Lyngen begynder / og Heden for Alvor tager fat.«
Hytten er gammel, og det regner ind. Det simpleste, fattigste i vort land, et
liv århundreder borte fra al moderne teknik.
Rævlingriset om Hytten kravler
og Ulvefoden gjør Slyng.
Da drager de Telegrafen
hen over den vilde Lyng.
Hvor pibende Pors alene sang
Om Høst for den ensomme sjæl,
dér staar nu ved Hyttens bugede Gavl
en klokketonende Pæl.

Jens Sivkjær, der aldrig har haft råd til at holde en avis, og som intet ved
om, hvad der foregår ude i den store verden, er fra nu af nabo til denne tråd,
der »farer med ondt og godt, I med Sejre og blodige Slag, . . .«
Men svøber Vinden om Tørvestak,
mens Klyder trækker fra Nord,
og toner Traaden i Natten
som hylende Aanders Kor.
Da hænder det, Jens han vaagner,
rejser sig halvt og funderer,
hvisker vendt mod den tonende Stang :
»Hør, hvor de telegraferer!«
(Jeppe Aakjær: Samlede Digte, Kbh. 1931, s. 334).

Dette er det barnlige, umiddelbare førsteindtryk af telegraftrådene, som vi
alle har haft. Trådene synger, trådene snakker, og selvfølgelig er det for den
barnlige sjæl stemmer som din og min, der får trådene til at tale. Emil Bønnelycke, der — som de franske impressionister — lod ordenes klang og farve skabe
et digts stemning, har fanget dette i versene om telegraftrådene i digtsamlingen
Taarer, der udkom 1918.
Vi durrer, vi surrer, vi synger vor Sang.
Vi Klokker vi rokker i Kor paa vor Stang.
Hvad ved vi om Vejen er let eller lang.
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Vi Pæle har Mæle i mumlende Kor
i Mørket, i Mørket om alle, som for —
vi ved ikke, véd ikke, véd ikke hvor . . .
(Emil Bønnelycke: Taarer, Kbh. 1918 s. 13)

Digtet siger noget umiddelbart til os alle sammen, for hvem har ikke som
barn stået med øret til en telegrafpæl og lyttet efter, om »de siger noget i
trådene!«
Mens telegrafen alligevel er noget fjernt for de fleste af os, så er telefonen
noget nært. Den står i hvert andet hjem. Den forbinder os med verden udenfor,
i dagliglivets trivialiteter, i glæde, i sorg. For digterne er telefonen blevet
symbolet på menneskets forbindelse med omverdenen. På nøgtern, kølig vis
bringer den budskab om de største ting til os, lidenskabsløst, kun som et in
strument. Men den bruges også som billede på et uset, umåleligt instrument,
der knytter kontakt for os ikke blot ud over rummet men også ud over tiden ...
Som den arge fredsforstyrrer, der bringer alle dagliglivets beske trivialiteter
ind i øret — og hovedet på os, har Knuth Becker skildret telefonen.
Telefonen ringer
om Veksler og Skidt,
(Knuth Becker: Silhuetter III, Kbh. 1928 Thi
komme dit Rige, s. 95)

Det er de for en småmand så strenge tider i 20’erne og 30’erne med »veksler
og skidt«, der afmales her. Men det er stadig væk en dagligdags oplevelse:
Telefonen ringer, og man vover ikke at tage den, fordi man venter at høre en
rykkers stemme. —
I et andet digt i samme samling har Knuth Becker med lignende ord, valgt
ud fra den barske dagligtale, skildret en fallit. Et af de karakteristiske træk ved
en fallit er, at
Telefonen den er ud’ af Brug, . . .

Kunsten søger næsten altid det dramatiske, konfliktsituationer, hvor menne
sker og ideer klæder hinanden af, står klart og skarpt belyst. Kræfterne bagved
kommer ikke frem for dagen i en idyl.
Valdemar Rørdam har dog forsøgt at forene idyllen og det dramatiske. Det
er i Telefon-Tårnet i samlingen Købstad-Idyller fra 1918. Han har set telefontårnet
oppe på tagryggen af et hus i provinsbyen.
Højt fra Husets røde Tag
og den skæve Teglstens-Rygning
løfter sig i Lag på Lag
let som Spindelvæv en Bygning.

Dette er idyllen. Dramaet — i dette tilfælde det indre drama — kommer i
montørens sind. Strofen fortsætter :
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Og i Spindet, solbestrålet
hænger den, som spandt af Stålet
dette luftigt stærke Spind,
hvori Alverdens Vejr og Vind
syngende går ud og ind.

Det dramatiske anslås med de lange, mere tungtløbende linier. Han hæn
ger deroppe i trådene og tænker på dette »Stadens Net af Telefoner, I dette
store Strengespil, . . .«
Landet har han overspundet,
sænket Kabler gennem Sundet,
så hver Mand fra Kyst til Kyst
kan råbe med sin egen Røst
Bøn og Trusel, Sorg og Trøst.

Så kommer han til at tænke de tanker, som enhver tænker i vore dage: Er
al denne teknik til gavn for sjælen?
Styrker denne Trylledrøm?
eller stjæler den en Styrke
fra det Liv og fra den Drøm
og den Jord, vi fik at dyrke?
Egenhændigt har han flettet
alle Maskerne i Nettet,
hører dog for første Gang
det store Virvars Djævlesang . . .
Bedst, måske, om Nettet sprang!

Men det går ikke. Hans spind er i verdensettet kun en maske, og han selv
kun en myg, der svinger.
Det er alt for stort, det Spil !
Den står sig, som lar kækt stå til.
Kraften virker, hvad den vil.

Han klatrer ned, og nu er tankerne borte. Der er røde tage, der er solskin.
Hans hænder sitrer, men
Hjertet sitrer ikke mer.
Syv hundred Tråde. Pyt! Han 1er:
Her er Plads til mange fler!
(Købstad-Idyller Digte af Valdemar
Rørdam, Kbh. 1918, s. 119 ff.).

Digteren har søgt at fange menigmands forvildede, forvildende tanker, når
han overraskes af den moderne teknik, og han slutter med vore dages umiddel
bare, ureflekterede godtagen af teknikken: »Her er Plads til mange fler!«
Før blev det nævnt, at kunstneren søger at fange de øjeblikke, hvor modsæt-
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ningerne mødes, og et drama udspilles. Når telefonen, dette dagligdags trivielle
instrument, melder os om død, spændes vore tanker. Det hverdagsmæssige, det
mekaniske, det ufølsomt nyttige repræsenteres af telefonen. Overfor står det
dybt menneskelige, som vi véd når os alle: døden. To så forskellige digtere som
Hans Ahlmann og Harald Herdal har skrevet digte med dette tema.
Hans Ahlmann :
Telefonen klang i den sene Kvæld:
Har du hørt, Harald Kidde er d ø d -------

Og mens Hans Ahlmann som vi andre taler med tidens mund, sætter han
Harald Kidde op som den, der var rig på evige ting, som var en digter. Det er
et »lejlighedsdigt«, ikke stort, men et følt digt. De evige ting indrammes i dig
tet af telefonen; det begynder med den, og det ender med den:
Og jeg ringede ud i den mørke Nat;
(Hans Ahlmann: Foraar i Danmark,
Kbh. 1920, s. 60).

Meddelelsen går videre til andre.
I Harald Herdals digt er situationen tegnet skarpere. Det er sommerdag i
haven, der er en os ubekendt, med digteren jævnaldrende, der er død. Det
kunne lige så godt være dig eller mig, der oplevede det. Det kunne lige så godt
være dig eller mig, der var død !
Telefonen ringer!
Du må ind fra haven,
hvor du sad rart
i liggestolen og solen.
Det fortælles dig at en
som du kendte
er død,
Langsomt lægger du røret på
og den døde fylder dig helt.
Du ser ham ligge udstrakt,
stiv, kold, død,
borte fra det hele . . .
I var omtrent jævnaldrende.
(Harald Herdal: Guldspurven og Sølvfuglen.
Kbh. 1953 Som vi er, s. 75).

Som det menneske, han er, vandrer digteren tilbage til sit eget liv. Han føler
det som en triumf, han lever! Digtet begynder med telefonen, det slutter med:
»jeg lever!« Telefonen og vor daglige tilværelse her bevidst stillet sammen,
stillet kongruent.
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Det er naturligt for det moderne menneske, at telefonen er meddelelsesmid
let. Det er naturligt for digteren Paul la Cour at bruge ord fra vor dagligdag:
at telefonere, at ringe, i et digt, hvor han maner fortiden frem, ungdomstiden,
vennerne fra dengang. Digtet hedder Telefonsamtale og er fra 1938. Digteren
føler sig ensom, som dengang han var ung.
Hvor er I henne, Venner?
Hvor blev I af i Tidens
Feber af Mørke og Drab.
Aa lad mig ringe i Aften !
Endnu kan jeg huske det nummer,
vor hektiske Ungdom bar.
(Paul la Cour: Alt kræver jeg, Kbh. 1938, s. 88)

Her er telefonen ikke mere nogen realitet, her er den blevet en drøm, og
hører til i fantasiens verden.
Så er der telefontrådene, der ligesom telegraftrådene sang i vor barndom.
Det husker digterne, og som modne mænd skaber de vers over dem. For Tom
Kristensen bliver telefontrådenes sang symbolet på de skønneste digte, der
aldrig blev skrevet. Han tænker på alle de digte, »som skal synges, dog ej
synges ud.« Og han sammenligner med »Instrumentet deroppe mod Himlen«,
der »kunde nynne, skønt manglende Bund, . . .«. Digtet slutter:
Telefontraades Net over Staden
har jeg aflokket Viser som Dreng,
og naar Larmen af Vogne forstummed,
var der Sang af Metal i dets Streng.
Og Aftenens Luftning i Gaden
klimpred trist paa en spæd Violin,
og det dirred som Skarer i Rummet
— nogle jagende Sjæle — som min.
(Tom Kristensen: Mellem Scylla og Charybdis,
Kbh. 1943, s. 127)

For Jens August Schade synger telefontrådene om kærlighed.
Forårsstormen suser i Telefontrådene
Det suser i telefontrådenes spændte strenge,
(spændt om hele jorden)
så det sitrer helt ned i telefonpælen og brummer.
Så det sitrer helt ned i mig,
det er forårsstormen, der begynder.
Der er elektriske strømme mellem dig og mig,
usynlige kabler under jorden mellem dig og mig,
vi ledes mod hinanden i vores tanker
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ved den mægtige skabende kraft i jordens strømledende evne
og vore sjæles private telefoner,
der kan bruge de overjordiske ledninger og synlige tråde
som vi vil.
Vi kan ringe på telefonklokkerne i vore kroppe,
så vi bliver betaget af hinanden
og må tale med hinandens sjæle
og nyde at mærke disse elektriske strømme i kroppen,
som leder os mod hinanden
og forbinder os —
(Jens August Schade: Jordens største lykke, Kbh. 1949, s. 53)

M ALEREN
Da elektriciteten er kommet så tilpas sent ind i den moderne verden, har den
ikke nået at fange malernes interesse. Den begyndte lige akkurat at gøre sig
gældende i belysningen på den tid, da de nye maleriske opfattelser : impressio
nisme og ekspressionisme, fangede kunstnerne. Det fortællende maleri og det
naturalistiske maleri var vigende og tabte efterhånden helt terræn.
Den ny tids malere interesserede sig meget for lyset, men det var solens lys,
der optog dem, ikke så meget det kunstige lys, og i hvert fald slet ikke det hårde
elektriske. Indendørs var det første elektriske lys skarpt og blåligt, det føltes
uskønt af en slægt, der kom umiddelbart fra den levende flammes lys : voks eller
stearin, petroleum eller gas.
Ved aften og nat er nutidsbyen et lyshav, i butiksgaderne står lyset i et bælte
ud over fortovet og knytter gadens forbipasserende mennesker nær sammen
med vareopstillingerne bag vinduesruderne. Mennesker og ting befinder sig —
kun skilt af en tynd glasvæg — i samme lysrum. Reklamefolk og vinduesdeko
ratører arbejder — mere eller mindre bevidst — med denne virkning.
Man må heller ikke glemme den lyskunst, der maler i nattens mørke med
kraftige neon-farver. Lysreklamerne er som allerede nævnt vor tids folkekunst.
Den dækker så absolut et behov hos det moderne menneske. Den er kras, rå,
umiddelbar, blottet for nuancer, men forstås af alle fra den sarte skønånd med
det komplicerede sjæleliv til den primitive Harry Motor, der ikke er bebyrdet
med gammel kulturballast.
Ingen i det 20. århundredes samfund kan afvise disse gadens kulørte neon
lys. De er det folkelige, festlige farveudtryk for vor tid, teknikkens tid, det
brede sociale livs tid. De har deres egen barbariske skønhed. Måske ligger her
kimen til en ny kunstart.
Først på denne side århundredskiftet begynder enkelte malere at gengive
•elektrisk lys på deres billeder. Først og fremmest de malere, der fører de natura5
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Kongens Nytorv i København. Efterår, bladfattige træer, tåge! — Lygternes søvnigt lysende kugler
synes fritsvævende som måner. Alt er sløret, silhouetagtigt, vådt. Uden lygternes stærke elektriske lys
ville den mystiske skyggevirkning ikke være der. — Dette er den moderne storby omkring 1920, nu —
efter midten af århundredet — er lysvirkningerne med lygter og kulørte lysreklamer langt stærkere på
hovedstrøgene; men den »gammeldags« idyl kan dog stadig findes i sidegader og beboelseskvarterer.
Paul Fischer : Kongens Nytorv. U.å.

listiske traditioner videre, eller som arbejder med fortællende motiver. De fin
des ikke blandt tidens store, men de findes.
En maler som Paul Fischer (1860—1934), hvis glansperiode ligger omkring
århundredskiftet, da det bedre borgerskab fandt det morsomt og interessant
at lade sig afmale midt i byens liv, havde specialiseret sig i malerier med moti
ver fra hovedstaden. Det blev oftest til »portrætter« af gader og torve med huse,
vogne og andet gade-»inventar« foruden mennesker (til at gøre gadebilledet
levende). Til gadeinventaret hørte kulbuelygterne på deres høje, forsirede stan
dere. Han har malet pladsen ved Østerport station med Glacis-Cafeen i bag
grunden, Kongens Nytorv, Amagertorv, Rådhuspladsen osv. Her spiller ga
dens belysningslegemer ikke anden rolle, end at de hører med i regien på linie
med cykelbude og telefonkiosker.
Paul Fischer har dog ved siden af sine brogede dagslysbilleder fra Køben
havn også i et billede af Kongens Nytorv søgt at fange stemningen fra en tåge
sløret efterårs- eller vinteraften. I dette billede spiller gadelygterne virkelig
en hovedrolle. Buelampernes slørede måner hænger oppe i nathimlens tåger
med en strålekrans omkring. Alle konturer er udvisket, men på grund af det
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På det fejende flotte billede af Drachmanns urne på kajen i Frederikshavn har Axel Jørgensen malet en
højt opragende støbejerns lysmast med buelampen øverst oppe. Den blanke glasglobe skinner i solen. —
Axel Jørgensen er bl.a. kendt for en række malerier skildrende digteren Holger Drachmanns liv i Drachmannskroen hos »Lorry« på Frederiksberg.
A x e l Jørgensen : Dam peren K ong H akons A n ko m st til Frederikshavn m ed H olger D rachm anns Urne. 2 6 /6 1908. —
Skagens M u se u m .

elektriske lys kommer træerne og Christian V’s rytterstatue — hesten — til,
ligesom de få forbipasserende, at tegne sig som silhouetter med bløde, uskarpe
konturer. Dette lys og denne stemning kan kun findes i elektricitetens tids
alder. Men denne fredelige, idylliske stemning med duft af provinsby er det
i vore dage endda ikke mere muligt at finde på storbyernes befærdede strøg og
pladser; den er henvist til de rene beboelseskvarterer.
Ligesom Paul Fischer, men kunstnerisk langt bedre, har Aksel Jørgensen
(1883—1957) malet buelamper fra århundredets begyndelse på Damperen
Kong Håkons Ankomst til Frederikshavn med Holger Drachmanns Urne. Et billede,
han har signeret med sit navnetræk og årstallet 1908. Kajen i Frederikshavn
er klædt til højtid med mange flagstænger med dannebrog på halv. Rustvog
nen — forspændt med sorte heste — med urnen højt på den hvide katafalk er
forskudt lidt til venstre for billedets lodrette midtakse. Helt ude til højre tårner
damperen sig op. Derefter følger en høj lysmast med buelampens blanke glas
kugle. Lysmasten lukker af for damperen. Ved foden af den bliver ligfølget
for alvor synligt. Lyset spiller ikke nogen rolle; lysmasten er imidlertid nød5*
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vendig for billedets komposition. Men den når ikke at blive mere end et effekt
fuldt sætstykke i en højtidelig dekoration.
Når moderne malere skildrer livet i storbyen, hænder det, at de lægger væg
ten på de klippeagtige bygningsformationer og forenkler deres billeder, skærer
enkeltheder bort, som f. eks. gadernes net af elektriske tråde og forstyrrende
belysningslegemer.
En nulevende maler af format er Folmer Bendtsen (f. 1907), der ynder motiver
fra Københavns forstæder. De gader, man oftest passerer med en følelse, som
af at være hensat til en stenørken, omformer han til matematiske klare »opstil
linger« af huse, plankeværker, skorstene, telefonpæle og lysmaster, hvor imel
lem arbejderne vandrer til og fra arbejdet. Lysmasterne bruger han som lod
rette linier til opdeling af billedfladen. Karakteristisk for ham er billedet
Middag (1946), hvor arbejderne går gennem en gade afgrænset af plankeværker,
et dybt, dybt perspektiv, der understreger arbejdets evighed, som mennesker
vandrer ind til og ud fra. Her hænger på en pæl lidt til venstre for midtaksen
en lampe i sin knægt — uden lys midt i den klare dag. Lygten interesserer ikke
kunstneren som lysgiver, kun som del af miljøet. — Den har dog én funktion i
billedets opbygning : Galgens tværstang skal danne en vandret linie øverst oppe
i billedfladen og lygten selv et lyst punkt. Det fremgår ganske enkelt af, at lyg
ten er udeladt på den næste mast længere inde i billedet. Her ville den have
bragt forvirring.
Det elektriske lys i hjemmet har været endnu mindre inspirerende for ma
lerne end lyset i gaden. Det synes at bekræfte Hakon Holms ord i verset om
lampen over bordet, at det skarpe elektriske lys jager muserne bort.
Det bløde petroleumslys inspirerede en maler som den altid søgende og eks
perimenterende J. F. Willumsen (1863—1958) til et af hans bedste billeder:
Aftensuppen (1918) hvor moderen sidder under lampen og øser suppe op til sine
børn. Men det elektriske lys har vist ikke interesseret Willumsen.
Erik Henningsen (1855—1930), mesteren for en række kendte fortællende bil
leder med social tendens som f. eks. Sat ud (1892) og Saaret Arbejder (1895), og
for øvrigt en række folkelivsskildringer, har så sent som i 1927 malet et billede
med en vis social tendens, hvor han har dyrket det elektriske lys i hjemmet. Det
hedder Fruens Fødselsdag, Gennem den åbne, meget brede dør ser man ind i
spisestuen, hvor selskabet sidder om bordet: kjoleklædte herrer og damer i
20’ernes kortskørtede selskabskjoler. De sidder under den elektriske lampe med
datidens silkeskærm. Lyset skinner dæmpet ud i rummet, men ligger projektøragtigt stærkt over personerne omkring den hvide dug. Effekten er med over
læg brugt for — på bedste filmmanér — at lægge lys på hovedpersonen : fruen,
der står for enden af bordet og bliver hyldet af herrerne. Det sociale kommer
ind derved, at på vor — beskuernes — side af døren, ude i anretterværelset, står
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Lyset i spisestuen er oventil dæmpet af skærmens gule silke, men bordet med den hvide dug og festdel
tagerne ligger i fuldt »projektørlys«. Billedet er ikke uden samme effekter som billederne på det hvide
lærred i stumfilmens dage: den oplyste spisestue set gennem en (altfor) vid døråbning fra et mørkere
rum. Det er ej heller uden sociale effekter med fruen stående i fuldt lys for bordenden, modtagende hyl
desten, og den trætte stuepige ude i det dunkle anretterværelse. Beskueren er frit stillet til at gøre alle
hånde romaner . . .
E r ik Henningsen : Fruens Fødselsdag. 1928.

stuepigen, dog også med et glas, for at deltage i skålen. Det meste af hendes
skikkelse med det hvide forklæde over den sorte kjole er i relativ skygge, men
konturen mod spisestuen ligger i skarpt lys. (Et lille korrektiv til Henningsens
regie i det teateragtige billede: Der vil aldrig i et hjem af den afbildede type

69

være en stor åben dør med fuldt indkig fra anretterværelset til spisestuen;
den vil være henne i et hjørne skjult af et skærmbræt).
Et af de få billeder, der virkelig er malet af hensyn til lyset, er et velkompo
neret billede af malerinden Olivia Holm-Møller (f. 1875). Det er et meget inder
ligt billede — ikke uden et vist slægtskab med Willumsens Aftensuppen. Her
sidder to børn alene ved et rundt bord under lyskeglen fra lampen med den
hvide skærm. De sidder på børns vis med albuerne på bordet og hovederne
bøjet over deres blade og bøger. Papiret, deres hænder og hår er stærkt belyst,
ligesom bordfladen og et lerfad med frugter. Bagved toner stuen ud i en fjern,
ubestemmelig dunkelhed. Den runde, altsamlende plade i det klare lys,
børnene med deres blade og bøger giver et billede af hjemliv og tryghed. Det
er et af de få billeder, der skildrer det elektriske lys som noget godt.
Sporvognen har i et par menneskealdre været storbyens kendetegn. Det er
karakteristisk, at på alle billeder, hvor man skulle fortælle børn om den store
by, figurerede en sporvogn. Mange vil huske sporvognen fra børneskolens tavler
til anskuelsesundervisning. Og man kan f. eks. se, at endnu i Jens Sigsgaards
Palle alene i verden (1942) er der hele fire billeder af sporvognen, linie 2, som Palle
kører rundt med, for til sidst at lave et herligt sammenstød med en anden spor
vogn. Det er Arne Ungermann (f. 1902), der har tegnet disse billeder, korrekte
og reale, men alligevel fantastiske, som de er i barnets drømmeverden. Den
gule linie 2 med det hvide tal på den røde plade er en dominerende figur i
Palles ønskedrøm.
For de moderne malere, som genskaber den verden, der omgiver dem, kom
mer sporvognen til at spille en rolle i gadebilledet. John Christensen (1896—
1940), Nørrebros maler, har f. eks. et billede fuldt afliv med sporvognen, der
kæmper sig fremad langs Assistens’ arrede, gule kirkegårdsmur. Sidegaden, der
åbner sig ud mod hovedfærdselsåren, er fuld af mennesker — med og uden
cykler — af biler, frugtvogne o.s.v., et mylder! Ude på det åbne strøg maser
to femmere i hver sin retning gennem færdselen. Og bagved ligger kirkegården
med de ældgamle træer og de for al evighed døde. I dette billede af storbyen,
hvor indvånerne ustandseligt kommer og går, hver med sine tanker og sine
mål, unge mænd og gamle mænd, pæne koner og mindre pæne piger i porten,
kort sagt som byen er, her hører sporvognen naturligt hjemme.
Folmer Bendtsens billede fra pladsen ved Nørrebros station er ikke så forrygende
fuldt afliv. Der er så lidt færdsel, at man gætter på, at det skal gengive en regn
vej rs-søndageftermiddag. Her er nyt og gammelt i trafikken. Sporvognen
holder lige efter S-banebroen, og højt oppe over gaden gaber den overdækkede
ankomsthal som en stor, tom mund i længsel efter at sluge et elektrisk tog med
rigtige mennesker i. Men man lægge mærke til den kunstneriske frihed : Det
forvirrende spindelvævsnet af luftledninger er udeladt ! Det er storbyen i ro,
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Femmeren maser sig
ud ad Nørrebrogade,
forbi Assistens kirke
gård. Hovedmotivet
for kunstneren er by
ens myldrende liv,
men blandt de mange
enkeltheder, hvoraf
han bygger sit billede
op spiller de gule
sporvogne på gaden
og det elektriske led
ningsnet oppe mod
himlen en afgørende
rolle for det folkelige
Nørrebro.
J o h n C hristensen: O k
tober, Nørrebro, 1938.

der er skildret, ikke som hos John Christensen byen i fuld travlhed, hvor han
netop understreger iveren og travlheden og alles afhængighed af alle i den store
by ved også at male ledningsnettet med.
En af de få malere, der har udnyttet det kunstige lys i sine billeder — og med
fuldeste effekt — er Jens Sørensen (1887—1948). Han kaldtes som bekendt
»Dyrehavsmaleren«, fordi han hentede så mange af sine motiver fra »Bakken«.
Han har i sine billeder herfra fanget de voldsomme kontraster i det moderne
liv, den synkoperede rytme, der er karakteristisk for vore dage. Se f. eks.
billedet »Dyrehavsbakken«. Pa »Bakken« stimier alle sammen for at more sig,
og store skarer kommer om aftenen. Under den dunkle, natlige himmel lyser
skæret fra »teltene« dobbelt stærkt, dobbelt grelt. Mennesker bliver halvvejs
skygger, i hvert fald formummede skikkelser, der i dette lys/mørke kan slå sig
løs fra dagligdagen. Det er denne tummel af mennesker, der er ude for at more
sig, han maler. Over dem svæver bundter af kulørte balloner. Fjernest ude
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Aften på Dyrehavsbakken. Skaren i forgrunden er dunkle skygger, kun her og der ligger en hat, en
skulder, et par ben badet i lys. På den måde skabes bevægelse og dybde i billedet. De enkelte skikkelser
løsner sig fra den kompakte masse og får deres eget liv. Billedet bliver en symfoni med enkle, men
almene motiver: den enkelte — massen; menneskeværket — naturen.
J e n s Sørensen: A fte n p å D yrehavsbakken, 1928.

stråler den oplyste karrusel. For et sådant »Dyrehavs«-billede er det kunstige
lys den allervæsentligste effekt. Det stærke lys i et bredt bælte tværs over billedet.
Foroven en mørk nathimmel, forneden den dunkle menneskeskare, hvor en
hat, et ansigt, den ene side af en frakke bliver trukket frem fra mørket og gør
skaren på én gang mere differentieret og mere talrig. Et sådant billede er kun
muligt, hvor maleren kan arbejde ud fra det elektriske lys’ stærke effekter. —
kun få af vore malere har udnyttet dem.
Endnu en kunstner bør nævnes i denne forbindelse, det er Aage Sikker
Hansen, (1897—1955), der har malet et billede af fodboldspillere i KB-hallen.
Hele motivet er nutidigt: moderne mennesker — fodboldspillere — og mo
derne sport i vore dages arkitektur: sportshallen. Også den stærke dramatik,
som hører vore dage til, er der. Spillet er inde i en afgørende fase. Deltagerne
er samlet i en klump. Det hårde projektørlys ligger over dem. Det understreger
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og fremhæver spillet, dramaet, de oppiskede følelser: Skikkelser i hvidt, delvis
belyste, så det gør ondt i øjnene, delvis i mørke — og om dem det store, dunkle,
ubestemte rum. Sikker Hansen har ved sit motivvalg og ved at udnytte projek
tørlyset malerisk fortalt noget væsentligt om vor tid : dirrende nervøsitet, spæn
ding, voldsomme effekter.
Til slut må nævnes Kjeld Hansens billede med motiv fra en byggeplads.
Det er mørk aften. Man skimter kun stilladserne, men midt i det hele,
dominerende billedet ses en åbning, hvorfra lyset vælter ud og gør mørket
udenfor endnu mørkere. Skal man skabe en moderne idyl, så er det på denne
måde. Det er en arbejdets, en produktionens idyl. Malemåden er så langt som
muligt fra den i de fortællende billeder fra forrige århundrede, der med deres
fotografiske omhu for detaljerne kun viser, hvordan tingene så ud, ikke noget
om sjæl og ånd bag tingene, de egentlige drivfjedre.
Hine billeder anslår slet ikke toner, der er afgørende for os i dag. Skal en
moderne foreteelse som f. eks. elektrisk lys tolkes af en maler, må det — som
vi har set i det foregående — gøres med vore dages maleriske udtryksform.
De naturalistiske billeder med »fotografier« af lygtepæle siger intet om det
elektriske lys, men de moderne billeder åbenbarer meget om det stærke elek
triske lys — og meget om vor egen tid. Malerne har været karrige med at finde
udtryk for elektriciteten. Lad os da gå til vittighedstegnerne.

V IT T IG H E D S T E G N E R N E
Skulle man ikke have ventet, at de og karikaturtegnerne havde kastet sig
over alt det nye som telefon og elektrisk lys — i hvert fald i den første tid?
Men det har de slet ikke gjort.
Der er åbenbart mange faktorer, der arbejder sammen her. I slutningen af
forrige århundrede og endnu et par årtier ind i dette havde vittigheder og
satire politisk brod. Tager man nogle af de mest karakteriske repræsentanter
for dansk humor og satire fra de år, da elektriciteten kom frem, f. eks. KlodsHans og Blæksprutten, så er det jo børn af 1880’erne, man får i hænde, og dermed
står vi midt i provisorieårenes hårde politiske strid. Den stærke politiske inter
esse afspejler sig i disse blade, hvor der ikke bliver plads til at gøre sig lystig
over de nye opfindelser. Desuden er disse opfindelser kommet så gradvis, at de
ikke har chokeret publikum. De har også været så alment tilgængelige, at der
ikke har kunnet gøres klassepræget satire over dem, som f. eks. over de første
biler, og ikke mindst gullaschbaronernes biler under første verdenskrig. Her
var stof til at gøre grin med nogle medmennesker, der — ærligt eller uærligt —
havde været misundelsesværdigt heldige.
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Sådan forestillede tegneren Alfred Schmidt sig i Blæksprutten 1904 støvsugerens velsignelsesrige arbej
de. Endnu var man ængstelig ved disse nymodens påhit — og satiren har også det gran af sandhed, at
man endnu ikke havde fået fornuftig hold om de nye opfindelser.
A lfre d Schm idt : Blæksprutten 19 0 4 .

Inden vi går videre, må vi jage en pæl igennem den almindelige talemåde,
at satire og vittigheder var meget bedre i gamle dage end nu. Det var de ikke.
Angreb var ofte af så personlig en karakter, at det virker ubehageligt, og — i
hvert fald set med nutidsøjne — virker de meget smålige og småtskårne. Ej
heller tegningerne er særlig gode, og slet ikke morsomme. Det forhindrer ikke,
at en fremragende kunstner som Alfred Schmidt (1858—1938) har skabt en
række tegninger, der i dag er klassiske; men den halve snes, vi husker i dag;
Jensen er valgt osv., kom med to-tre års mellemrum; de er undtagelserne, der
bekræfter reglen.
De nye opfindelser har der ikke været bid i. Selvfølgelig optræder der, efter
hånden som tiden går, elektriske installationer i de omgivelser, hvor de kari
kerede figurer optræder, men de spiller ikke anden rolle end den rent regiemæssige : at markere, hvor vi befinder os. Selvfølgelig er der elektriske lamper
i lokalerne på en tegning af en oplivningsanstalt for natteravne; men de er der
ikke for lysets skyld, kun for at vise, at man befinder sig i et højmoderne etablis
sement (Blæksprutten 1891).
I samme årgang er der dog en enkelt vittighed, der for engangs skyld angår
elektriciteten. Den er selvfølgelig politisk betonet, og ikke særlig grinagtig.
Det er i »Konversationsleksikonnet«, hvor man kan læse:
Elektrisk Lys : bruges i større Byer til at oplyse Gader, i Kjøbenhavn til
at spærre Gader med.
(Blæksprutten 1891, s. 37)
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Telefonanlæget er her brugt som scenearrangement om en satire over tidens kværulanter. Tegningen
er fra Blæksprutten 1918. Vi føler os alle som forstanderinden, over hvem alle bebrejdelser og »skæld ud«
hagler ned. Professor L. V. Birck (1871— 1933), den højtbegavede nationaløkonom, det vittige hoved,
manden med den skarpe kritik og den lige så skarpe replik, alle klausulædernes skræk, huskes vel kun
af et fåtal i dag. Thit Jensen — der stiftede Husmoderforeningen 1917 — er derimod næppe glemt end
nu. Hun var et flammende forargelses tegn. Et yndlingsoffer for alle satirikere.
A lfre d Schm idt : B iaksprutten 1918.

Alfred Schmidt har foreviget »Guldkuren« — restauranten på d’Angleterre
(Blæksprutten 1892). Her er fornemme kroner i loftet og lampetter, alt sammen
selvfølgelig elektrisk. Tegningen er ikke særlig morsom, og lamperne spiller
ingen anden rolle end at angive stedet.
Og sådan fortsætter det. Den berømte Alfred Schmidt-tegning Forsvarskom
missionen arbejder i Blæksprutten fra 1906 (s. 15) har over bordet hængende en
spindelvævsklædt spartansk elektrisk lampe. Det er et ganske morsomt påfund,
men har ikke noget med elektricitet at gøre.
Der findes i samme vittighedsorgan fra 1911 et fremtidsperspektiv — en
åndløs tegning, hvor man har indlagt trådløs radio i en himmelseng. Man kan
ikke tænke sig, at de Blæksprutte-læsende aldersklasser har hæftet sig særlig
ved den tegning i hin førkrigstids-jul. Det morsomme er, at i dag er radio ved
sengen en realitet. Men det kunne man ikke vide dengang. Telefonen, som i
hvert fald visse klasser af samfundet nu i århundredets andet tiår daglig kom i
forbindelse med, har sikkert voldt visse kvaler med fejlnumre. Det giver i 1917
anledning til en neuruppiner om telefondamerne:
Telefondamers Giftermaal er forbuden.
De gør ogsaa Dumheder nok foruden.
(Blæksprutten 1917, s. 52)
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Fisk cr blevet til lamper, der
lyser — uden måler ! En idé
association. Det lille moderne
menneskes forundring over na
turens ufattelige vidundere, kob
let sammen med forundringen
over den absolut lige så ufattelige
teknik, som det moderne men
neske alligevel mener, det bør
foregive at forstå bedre.
T egning a f Robert Storm Petersen.

Det er en vits, man kan overleve!
Det samme gælder en beskeden lille tegning fra 1914 — antagelig af Axel
Thiess. Den referer til et uheld på Strøget i 1914. Det er under »Dagbogen«.
Den viser en elektrisk omnibus, der er kørt ind i en butiksrude, og den ledsages
af teksten :
30/9 De Handlende paa Strøget klager. Der kommer ingen Kunder.
Ikke saa meget som en elektrisk Omnibus.

Der findes dog to tegninger, der er morsomme. Det gælder stø v su g eren og
te le fo n en .
Da den elektriske støvsuger kom frem, var den et monstrum, som man bestilte,
og som blev stillet op uden for huset, hvorefter alt blev suget bort. Det er Axel
Thiess, der er mester for tegningen, som viser hvilken ravage støvsugningen
kunne lave hos en bedre borgerlig familie.
Det andet pletskud er den fornøjelige tegning fra 1918, der har titlen »De
umedgørliges Bord; den er mærkværdig lidt politisk. Alle de vanskelige koryfæer
indenfor landets ledende kredse er samlet omkring et halvcirkelformet bord,
og her står de og skriger og skaber sig. Thit Jensen, er placeret i midten af
spektakelmagerne. (Blæksprutten 1918, s. 45).
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Den store kunstner, vor klassiske tegnende — og skrivende — humorist
Robert Storm Petersen, (1882— 1949) har selvfølgelig ikke kunnet undgå elek
triciteten. I hans præcise og altid i plet rammende streg bliver selv den enkleste
elektriske pære og den mest dagligdags installation befriende morsom.

Storm Petersens tekst til hans »Flue« : »Det er utroligt at noget
saa besværligt, kan være saa nemt!« En komisk mand i sutsko
og en gammeldags kontakt. Det er sandheden: den fuldkomne
mangel på begreb om teknik, alle »lægfolk« går rundt med.
T egning a f Robert Storm Petersen.
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N Å R »H R . S T R Ø M « K O M M E R FR A
» O P L Y S N IN G E N S F R E M M E «
Nogle blade af elsprogets ordbog, ikke mindst dens spøgefulde partier,
meddelt og kommenteret af
ordbogsleder, magister Kaj Bom.
I.
Der er fag, mange endda, der er så gamle som Metusalem, og mere til. Adam
var ikke alene gartner og farmer, men også filolog (han gav dyrene navne, hvis
bibelens skildring ellers står til troende), og konen syede og spandt, som man
kan se på vores gamle kalkmalerier. Ikke så forfærdelig længe efter træffer vi
opdrætter Abel, skipper og kyper Noa, grovsmed Tubalkain, overjæger Nimrod,
general Moses og biskop Aron.
Gennem tiderne voksede listen. Udviklingen kunne ganske vist være hård
ved dette eller hint ærværdige fag; det har sværdfegerne, knapmagerne, kam
magerne og flere til måttet sande. Men for de gamle som faldt, skød der nye
frem overalt. Man tænke blot på trafikken og det enorme opsving den har taget
— dette udtryk at opfatte i bogstaveligste betydning, eftersom jorden ikke slog
til og luftrummet måtte erobres.
På en fremskudt plads i denne revolutionerende udvikling træffer vi elek
triciteten, trafikbranchernes jævnbyrdige i samfunds-betydning og samtidig
i mange tilfælde deres vigtigste eller uundværlige forudsætning. At skildre denne
nøglestilling udtømmende, således som den afspejler sig i sproget, det ville
kræve årelange studier og snese af trykark — foruden at forfatteren måtte være
ganske anderledes med på den tekniske side af sagen end jeg arme nysproglige
1932-student er. — At der (om alt går vel) kommer lys eller lyd når jeg trykker
eller drejer, det er så nogenlunde min viden om nutidens tekniske top-eventyr.
Alligevel er det en lokkende og mere end almindelig interessant syssel at
undersøge elvæsenets sproglige side. Tingen er nemlig stort set så ny, at det er
muligt at få rede på hvordan man bar sig ad, dengang man stod over for at
skulle hitte på navne til hele vældet af nye opfindelser og metoder. Opgaven
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har såmænd ikke været lettere end Adams i sin tid, og han overtog jo endda
sine dåbsemner i fuldt færdig stand, mens elteknikken uophørligt forandredes
og skød nye skud fra dag til dag.
Til gengæld havde elpionererne en mulighed som deres mytiske forgænger
på det zoologiske territorium ikke kunne gribe til: Sammenlignings-udtrykkene.
Det er karakteristisk for alle nye brancher at de sprogligt i vidt omfang hjælper
sig ved at overføre benævnelser fra ældre fag eller i det hele de bestående, ned
arvede tilstande på det nye. Det gælder jernbanevæsenet (tog, efter udtryk som
»vogntog«, »ligtog«, hvor »tog« betyder »vognrække«; maskine som special
benævnelse for »lokomotiv«; osv.), bilismen (rat; chauffør, der egentlig betyder
»fyrbøder«), sporten (dommer', turnering, efter ridderspillene) og mange andre;
måske mest udpræget inden for flyvningen der med rette har set sin nærmeste
parallel i søfarten: ror, skrog, stewardesse, pilot, styrbord, bagbord, (lufi)fyr, ( l u f t 
havn, pejle, flyvebåd, ponton, dykke, havari.
Ganske på samme måde som aviatikerne har elfolkets pionerer båret sig ad.
Med støtte i ældre tiders naturvidenskabelige teorier, der opfattede disse
underfulde kræfter (specielt: de magnetiske) som et fluidum i strømmende
bevægelse gennem en leder, tog man sine sammenligninger fra vandstrømme.
Disse billedlige udtryk er i det væsentlige kommet til os udefra, ikke alene —
som man på forhånd kunne have troet — fra engelsk-amerikansk, men også
fra tysk. I dag har de imidlertid så aldeles fået gang og sæde i vores modersmål
at vi uvilkårligt føler dem som ærkedanske.
Selve ordet strøm må vi nok have fået fra tysk (stronr, englænderne siger
current som for resten egentlig også betyder »strøm af vand«) ; det bruges
allerede af 1700-tallets tyske naturfilosoffer. — Også bølge i den her foreliggende
betydning af ordet (radiobølge, bølgefælde, bølgelængde, kortbølgemodtager, mellem
bølgeområdet) har vi vores naboer i syd og vest at takke for: ’Om »lydbølge«
brugtes engelsk wave allerede i 1830’erne og tysk welle endda længe før. Anven
delsen i tysk med henblik på elektricitet er mindst 120 år gammel.
Hvad er rimeligere end at strømme og bølger transporteres gennem ledninger
(jo egentlig om rør til væsker) ? På vort sprog er denne terminologi ældst
truffet i 1867. 10 år senere finder vi kabel, et ord som vi — ligesom tyskerne —
har overtaget fra engelsk i denne specielle anvendelse, ældst om telegrafkabel.
Her er det den ydre lighed med det svære skibstov der har inspireret. I en
engelsk patentanmeldelse fra ca. 1850 omtales »this cable or rope«; men det
blev altså kabel og ikke »reb« som sejrede.
Antenne har en ganske mærkværdig historie. De gamle romere havde et, for
øvrigt fra græsk lånt, ord »antenna«, der betød en »skibsrå«. Zoologerne over
tog tidligt ordet for dermed at betegne insekternes følehorn, idet disse jo var
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fremstikkende ligesom råen på et skib. Og da så radioteknikken udviklede sig
mange århundreder senere stiftedes et nyt lån, denne gang fra zoologerne, for
at få den nyopfundne detalje forsynet med et passende navn. Sprogbrugen
tør tilskrives Marconi og dateres til ca. 1900.
Snublende nær lå det at blive i sine sprogvaner da elteknikken slog petroleum
men ud. Lampe blev nu betegnelsen for den lufttomme glaskolbe som indeholder
den lysende glødetråd, og en yderligere renæssance oplevede lampe som el
begreb da radiomodtagerne blev folkeeje: »en trelampe(r)s radio« hed det i en
del år, indtil et nyt billede (rør; noteret fra 1929) så nogenlunde slog det gamle
ud. — I engelsk træffes lamp som elglose siden 1892. Glødelampe er på dansk
noteret så tidligt som 1888, for øvrigt fra en kantate af Chr. Richardt til åbnin
gen af »Den store Udstilling« i København 1888:
Du vil undre Dig og smile
ved Tanken om de tusind Fremskridts-Mile
fra Tubal-Kains første Hammerslag
til Kobbertraadens Svar den Dag idag !
Stil Dig i Glødelampens Straaler,
der hælder Dag i Mulmets Skaaler------ .
Så populært blev ordet at man snart fik glødelampe som slang-udtryk for en
kobberrød næse. Hér tør man regne med at have et produkt af dansk sprogligt
initiativ!
Det samme gælder efter alt at dømme pære, om den lysende lille glasklokke.
Hverken tysk (birne) eller engelsk (pear) synes at kunne opvise denne betydning.
Den store Ordbog over det danske Sprog bringer et citat allerede fra 1905;
men at ordet i starten ikke føltes som helt selvfølgeligt, rent neutralt, det kunne
det tyde på når en avis endnu 5 år senere satte gåseøjne omkring det: de elek
triske »pærer« glødede. — Også i norsk bruges dette sproglige billede (der var
endnu en tak mere træffende dengang beholderne var langagtige og voksede i
omfang ud imod en lille spids der mindede om »blomsten« på en pære). I
Sverige er ordet derimod ikke gængs.
Hvis en moderne læser var begyndt lidt før i det industriudstillings-digt som
jeg lige har citeret nogle linier af, kunne han nok have grund til at tage sig til
hovedet. Chr. Richardt skriver nemlig, om den enorme forskel i teknik mellem
oldtid og nutid :
Tænk saa paa Tider længst forbi,
da Stenens Kile
var vore Fædres bedste Industri;
da Elementet havde Enemagten,
da Bjørnens flaaede Hud var Vildmands-Dragten, osv.
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I den almindelige bevidsthed har ordet element jo nemlig en meget speciel
betydning, ensidigt knyttet til elektricitet. Og når det så endda nævnes i
samme åndedræt som »glødelampen«------ ! Sagen er naturligvis den at dig
teren bruger en poetisk entalsform, idet han sigter til »elementerne«, naturens
kræfter (»elementernes rasen« og »det våde element« taler vi endnu om).
Ordet element hører egentlig nærmest hjemme i filosofien og de teoretiske natur
videnskaber, og dets betydning er »grundbestanddel«. I sin moderne elbetyd
ning er det på dansk først noteret ca. 1900 (i engelsk en 30 år før), så vor gode
digter har måske været lovlig undskyldt da han afstedkom den for os pudsige
passage. — Elementet hedder sådan, fordi et batteri er sammensat af en række
af den slags strømgivende enheder der er indbyrdes forbundne. Atter her et
billede : Ligesom batteriet for en krigskarl er samlingsnavnet på nogle stykker
skyts, således har altså gamle dages naturforskere anskuet deres kæde af
leydnerflasker eller hvad det nu var. Batteri i elteknisk anvendelse kendes i
Danmark helt tilbage til 1799, men er i hvert fald 50 år ældre i England.
Så meget om de centrale benævnelser som man har skaffet sig ved lån fra
allerede eksisterende ord med anden betydning. Lad os derefter kaste et hastigt
blik på nogle vigtige gloser som forskerne har dannet efter god videnskabelig
skik og brug: ved at gribe til gamle latinske eller græske ord eller orddele.
Først selve glosen elektricitet. Til grund ligger det græske navneord elektron
(i vore tider direkte optaget af atomfysikken) som betyder »rav«. Ellæren kunne
nemlig i hine fjerne tider (ca. 1600) da ordet blev lavet, så nogenlunde rummes
i sætningen: »Når man gnider et stykke rav bliver det i stand til at tiltrække
små genstande« ; det var altså i besiddelse af en »vis electrica«, en »rav-kraft«
eller »elektrisk kraft«. Talrige afledninger til dette grund-ord har i tidernes løb
set lyset: elektrisere, elektrificere, elektrode, elektrolyse, elektriker osv. — For nylig
er vi omsider blevet kede af det lange uhandelige ord og har fulgt svenskerne
i deres praktiske afkortning: el, med alskens sammensætninger: elværk, elkraft,
elingeniør, etc.
Telefon og tele-graf er også dannet på basis af græsk: tele- er lig med »fjern«,
og -fon er noget med at lyde, ligesom ’■graf med at skrive. Tele-vision hører med
til familien, halvvejs da; -vision er efter det latinske ord for »syn«, således at
»fjernsyn« er en direkte oversættelse på linie med tyskernes »fernsprecher« for
»telefon«. — Til latinsk radius »stråle« er dannet radiotelegrafi og radiotelefoni, og
som en forkortelse heraf opstod ca. 1920 det nemme ord radio. Sproget brode
rede videre : Man fik radiofoni (jævnfør ovenfor om -fon) og radiot, om en lyttetosset (et tidens tegn at vi ikke har fået et tilsvarende ord om t.v.-narkomaner !).
Og på en måde hører også radar hertil, idet det er et engelsk »forkortelsesord«
(initialord) hvis førstedel er »radio«.
Meget kunne endnu nævnes: akkumulator (latin; egentlig »en opsamler«),
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ohm, watt, volt, ampere (opfinder- og opdagernavne), decalumen, kilohertz, anode og
katode (græske), osv. osv. — Men som en slags overgang til det følgende hoved
afsnit vil vi lige nævne en anden henseende i hvilken sproget er blevet beriget
ved elkraftens tilkomst, et område der bedre end meget andet viser hvilken
rolle dette tekniske fænomen spiller i dagliglivet. Jeg tænker på de ikke helt få
tilfælde hvor ord og vendinger fra elfagsproget er gået over i dagligtalen med
overført betydning, i mere eller mindre slanglig anvendelse.
Ovenfor nævntes glødelampen om den alt for rødmossede næse. Hvis næse
borene vender en smule opefter er man derimod den (u)lykkelige ejer af en
stikkontakt. At have eller bruge lang antenne vil sige så meget som at være langsomt
opfattende. Ensretning er en i alle henseender agtværdig syssel, når det drejer
sig om at omdanne en strøm fra en art til en anden. Anvendt på åndelige
områder er det efter vor smag en uting; men det syntes nazismens ideologer
ikke da de i sin tid (ca. 1930) overførte dette fagudtryk (gleichschalten) fra
elvæsen til åndsvæsen. Man kortslutter når »der falder en klap ned« (også nær
mest et lån fra elverdenen : kontrol-klappen) eller når man går amok, idet der
er højspænding på. Hvor der før i tiden var »fri bane« for en sag, bliver der nu,
i tidens debatsprog, ufravigelig tændt grønt lys for den. Om en mand der farer
op og tér sig helt ustyrligt siger den jævne mand at »han er helt elektrisk«. —
For en fuldstændigheds skyld må man måske hellere oplyse at »være i stødet«
dog ikke har noget med strøm at gøre, men derimod med billard.
II.
»Godda’, frue. Mit navn er Strøm. Jeg kommer fra Oplysningens Fremme\«
Sådan har mere end én e le k trik e r introduceret sig når han skulle på arbejde
i hjemmene. Og heldigvis er »hr. Strøm«’s vid ingenlunde udtømt dermed.
Så lidt som andre danske håndværkere har han kunnet nøjes med sit fags
officielle, saglige udtryk, selv om det for en udenforstående at se må være et
drøjt arbejde i sig selv at tilegne sig dette fags mange og tit komplicerede
fagudtryk.
Her i denne artikels anden hovedafdeling skulle vi tage et vy over de gehejme
og pudseløjerlige sproglige påfund som elbranchens folk krydrer deres tale
med. Man kan selvfølgelig mene at dén slags »private« udtryk ikke er »rigtige«,
fordi det »ikke hedder sådan«, og at de derfor ikke er omtale værd. Og så er de
jo oven i købet ikke lige artige alle sammen! — Til sådanne indvendinger må
dog siges at et fags uofficielle udtryk er en vigtig bestanddel af hele fagets
atmosfære, og at man tit kommer en branches liv og mennesker nærmere ind
på livet gennem deres sprog end ved at studere nok så udførlige og grundige,
men tørt saglige beskrivelser af redskaber, arbejdsformer osv. For folk laver nu
engang kun spøgeudtryk om det der interesserer dem, virkelig spiller en rolle
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for dem. Slangvendingerne er en slags fingeraftryk som den vågne og kvikke
portion af branchens folk afsætter, kan man sige ; og fingrene sættes naturligvis
især på de ømme punkter.
Nu skal det dog straks tilstås at de gode elektrikere (dem tager vi først for os)
ikke ganske er ladt i stikken af deres kolleger blandt de andre bygningshånd
værkere, hvad det angår at lave slangudtryk for elbranchens folk. Som frugten
af de gode kræfters fælles arbejde træffer vi bl.a. følgende kælenavne til elek
trikeren som sådan: epileptiker eller epileptriker (slet og ret en ordleg; det ene
knudrede ord kan jo være lige så godt som det andet!), gnist (også radiotele
grafistens kælenavn om bord ; stadig i fuld brug trods rynkede bryn og protester
fra organisationen), snorebisse eller snoretrækker (tænk at kalde de efter alle kun
stens regler tilvirkede ledninger for »snore« ! Det er vel næsten større hån end
selv »bissen«), strømfordeler, trådtrækker, eller det afsnubbede: trikker (også inden
for søværnet, om værnepligtig elektriker).
Men rækken er længere endnu. Hertil kommer nemlig særbetegnelser efter
arbejdets art. Dingelingmanden pusler med ringeanlæg. I privathjem, specielt
herskabshuse, hilser vi ærbødigt på salonmontøren, også benævnt flipelektrikeren
eller salonelektrikeren. Højt til vejrs arbejder luftskippere (med luftledninger) og
lynsmede (lynafleder-folk). — Spjæld eller biks er gængse håndværkerudtryk for
mindre reparationsarbejder; den fagfælle som går ud og ordner småskader
døbes derfor spjældemand eller biksemontør ; sit faglige habengut har han i spjælde
mappen. — Vi kan jo slutte dette punkt med kabelluderen, den ildelydende for
talelse for »kabellodder«, kabelmontør.
Mens vi er ved »talefejlene« må vi hellere med det samme få overstået et par
halvslemme nogen. »Epileptikeren« kommer nu og da for skade at tale om en
pikstrop når han mener en stikprop ; og en »nedføring til afbryder« kan vrænges
til en nedbryderafløring. Et sidste vrøvle-ord skal nævnes : vekselérstrøm for »veksel
strøm«. Undskyld!
Så vender vi os igen til rigtig mennesketale. Altså i slang-stilen, hvad der jo,
pedantisk set, betyder en vis begrænsning i det »rigtige«. Man taler i regelen
ikke om at der er »strøm« eller »spænding« på; næ, der er sovs på ledningen,
eller suppe (kuriøst at se hvordan fagets menige i deres slang bliver i de gamle
fysik-filosoffers forestilling om væskerne!). »Suppe« bruges for øvrigt også
blandt filmfolk. Hvis man får dét som almindelige dødelige kalder et »stød«,
så hedder det blandt fagfolk for eksempel »at få en på tæven«, eller at ledningen
bider. En defekt kontakt fiser når den gnistrer. Tilsvarende hedder det at sik
ringen fiser a f når den brænder over, »går« som vi civilister siger; kortslutnin
gen er selvfølgelig så en fis. Hvis der er jord på ledningen hjælper det ikke at
komme anstigende med fugtige klude og gnubbe løs for at ordne sagen; det
er nemlig fagets stående udtryk for at der på grund af svigtende isolation er
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»overgang til jord«. — Og så må vi hellere minde om dagligdagens ufaglige
forklaringer og advarsler: Rør ikke ved den lige afklippede, skikkelige lys
ledning, for der står gammel strøm i den. Og hvis strømtilførselen er ujævn skal
det såmænd nok skyldes at der er klumper i strømmen, eller at der er en knude på
ledningen, eller at de fyrer med stødbrænde inde på værket !
Til af klippede småstumper afledninger og kabler har »hr. Strøm« en hævd
vunden ret. Lige så hævdvunden er deres betegnelse : jøder (eller jødestumper).
Det vides ikke med sikkerhed hvorledes denne sprogbrug er opstået. Én for
klaring går ud på at de hedder sådan fordi elektrikeren sælger bidderne til
produkthandlere og marskandisere, folk som jo almindeligt betitles »jøder« —
uanset race (jævnfør at blikkenslageren laver en jøde, når han samler affalds
metal for at gøre det i penge). — Måske skal man dog snarere søge forkla
ringen i det forhold at sådanne endestumper tit har fået isoleringen fjernet,
således at stykket med det fremstikkende, blottede metal har henledt tanken
på et omskåret mandslem. For denne udlægning kunne det tale at en delvis
afisoleret ledningsende kaldes en jødepik, med direkte henblik på omskærelse.
Man tage mig ikke denne sidste glose og dens forklaring ilde op, som taktløs
hed; meddelelsen er givet mig af en mosaisk eltekniker.
I hvert fald taler det ikke imod den sidstanførte udlægnings sandsynlighed
at udtrykket derved just ikke kan sige sig fri for et skær af seksualitet. Et så
dant er nemlig et fast og skattet inventar i alskens fagsprog, og kommer da
heller ikke til at stå frændeløst i denne branche. En han og en hun bruges
almindeligt om henholdsvis en stikprop og en stikdåse; tilsvarende tales om
han- og hun-kontakter eller han- og hun-stik, måske også (i radio-branchen, med
henblik på bananstik og deres fatning) om drenge og piger. — Også »civillivet«
tilhører ord som snydeprop eller snyder (dobbeltstik), eller at »fiske en ledning
ind«, det vil sige finde et sted i en væg eller et loft, hvor det er nogenlunde let
at ampligere en ledning ind, og så trække den dén vej ; nogle elektrikere bruger
for resten en kløpind til disse undersøgelser. Små porcelænsringe til glans
garnledninger (eller øjeskruer) hedder »altid« gåseøjne.
Her som i næsten alle andre fag træffer man en lus. Ordet plejer at bruges
om et eller andet lille fladt legeme; her er det møntet på en art klemme.
I elektricitetens barndom forekom en særlig ledningsliste: idiotlisten. Lysslu
gende skærme og lamper kendetegnes under ét som lysbeholdere. — At lave
en kold lodning lyder fagmæssigt og fint men er det modsatte, for den består
i at man nøjes med at splejse to ledninger sammen uden at lodde samlingen.
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III.
Efter at vi nu en stund har haft øjne og ører indenfor hos elektrikerne vil
vi vende os til andre sider af nutidslivet hvor elektriciteten betyder noget.
Men det burde jo være ensbetydende med at vi fo’r ud og ind på så at sige
alle livets områder, i det faglige såvel som det »daglige«, det der ikke er
knyttet til noget bestemt fag — så dominerende en rolle spiller elektriciteten
overalt. Pigerne i skolekøkkenet deler sig i elektrikere og »gassere«, alt efter
hvilken slags varmegivere de arbejder med. I bagerens værksted er den døde
bager, æltemaskinen, indstillet til at gå i gang og forberede arbejdet midt i
nattens mulm, så svendene senere kan give sig i kast med den færdige dej.
Bondens kyllinger hygger sig under paraplyen, den skærmformede kyllingemor.
I hvert hjem landet over larmer der en spille, en radiomodtager (indtil en
behjertet sjæl fyndigt byder: »Kvæl den radio!«), og i den lokale Fortuna-hal
skovler den enarmede tyv femører hjem til spilleautomatens indehaver (det er
den enarmede vægtstang med den usalige hang til at skubbe mønterne den
forkerte vej, ned i skuffen, der har givet apparatet det odiøse navn!).
Og når det ser sådan ud i lidet mekaniserede fag og i Deres og min daglig
dag, hvor meget mere må der så ikke være at berette om fra de mere »meka
niske« fag med deres væld af motorer og maskiner? Vi må begrænse os til at
stikke hovedet indenfor hist og her, og navnlig fæste interessen ved selve det
tekniske, selv om hele det pågældende fag skylder den mægtige elgud sin
standard, eller endda selve sin eksistens.
Dette gælder bl. a. telefo n v æ sen et. Fra gammel tid, da man brugte
luftledninger monteret på master, har det været skik fortrinsvis at antage
tidligere søfolk til ledningsarbejde, og det kunne sætte sig spor i sproget:
Disse pionerer gik op i ræerne, når de besteg masterne (med hjælp af jern,
klatresporer). En flyver er (eller var) en laske i forlængelse af en telefonarm
(også dette er vist for resten inspireret fra et skibs rigning), en jordemor et bræt
som forhindrer den løse jord i at skride ned i det nygravede mastehul. Masterne
løftes med en gine. Kablerne kan samles med hanegordoner, gummi-splidserør.
— Det er gravalvorligt fagsprog at spørge »Hallo, tester dét nummer?« når man
foretager telefonprøve. Men når man siger sådan til en kollega som ikke
hører efter hvad man siger til ham, så er vi ovre i fag-slangen.
Inde på centralen sidder rørslaverne (telefonistinderne) med deres hørebriller
(hovedtelefoner) på og stopper huller (etablerer forbindelser mellem abonnen
terne). Måske gælder opkaldet en landmand (landcentral), og det kan så ske
at pladsen er død som følge af et teknisk uheld (mere makabert lyder lednings
arbejdernes »abonnenten hænger død uden for vinduet«, hvad der imidlertid bare
vil sige at forbindelsen ikke endnu er knyttet til det indendørs anlæg!). Ven-
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indesamtaler er Marathon-snakkerads mellem kvinder som ikke kender begre
bet telefonok. De lider med et andet ord af telefonitis, en glose som man ville tro
var af ganske ny dato. Men det vides at man brugte ordet i Tyskland allerede
i 1906 om den skavank hos telefondamer at give forkerte numre, fejlagtigt
melde »Optaget« osv.
A propos »Optaget«. Telefonen har da også en publikumsside, som heller
ikke er støvsuget for slang. Ganske vist er det en radmager, om end uhyre
udbredt vits at sige »Den er op' på taget« i stedet for »optaget«; så er der mere
vid i de øgenavne som den nu brugte model af mikrotelefoner, med et let
buet, sortlakeret »rør«, er blevet beæret med: koben, kødben, knogle eller (som
en hån mod al anatomi-visdom) negerknogle. De gamle bordmodeller med et
interessant håndsving opfattes som symaskiner.
Osse fra te le g ra fv æ se n e t skal vi høre et par tik. Telegrafiens krav om
at fatte sig i korthed afspejles på den pudsigste måde i fagsproget. Til tider
har man dog en lumsk mistanke om at fagets ikke få afsnubbede ord også
spiller på andre strenge end netop kortheden. Som når chefens, telegraf
bestyrerens stillingsbetegnelse forkortes til best (udtalt bast, for at ingen skal
være i tvivl om den mindre gode vilje!). Rent neutralt hedder det at tage
perm (permission) ; den beroligende nyhed at »faren er ovre« det vil sige at
chefen er gået igen, forkyndes med det gådefulde ø igen. Ø’et står for tysk
»geöffnet«, åbnet (det hedder f. eks. i almindeligt tjenestesprog: »ø til Kø
benhavn« = klar til København).
Mere af den sædvanlige tønde er udtryk som en aftægtspost, om en let re
trætepost for ældre personale, brevduelærling om telegrafbud, og gris, om en
lille station som betjenes af et ikke fuldt kvalificeret personale; på den nær
meste større station findes der i så tilfælde en ansat under hvem »filialen«
sorterer, og vedkommende bærer da den temmelig telegraf-fremmede titel af
grisepasser. Hajen er ivrig efter at kapre sig ekstravagter; disse tjenester indføres
i hajbogen. Endnu mindre estimeret er røvdrengen, en personage med hvem vi
passende kan komme til ende med telegraf-etatens fagslang; det er smæde
navnet til bestyrerens (sladderagtige) sekretær.
IV.
Det var et par lydbilleder fra det som i dag benævnes telekommunikatio
nen. Men de forskellige kommunikationsmidler til person- og godsbefordring
er godt på vej til at komme i lige så dyb gæld til de allestedsnærværende
gnister.
Ikke mindst gælder det selvfølgelig sp o rv o g n en e i de sidste par genera
tioner. Det ville føre alt for vidt her at forsøge at trænge til bunds i dansk
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(det vil jo i alt væsentligt sige: københavnsk) sporvejsslang; vi må nøjes med
at interessere os lidt for de forholdsvis strømførende og strømdirigerende
elementer.
En vognstyrer opfattes bl. a. som en kontaktblander eller maskinmester eller
strømforbruger. Standen kan rekrutteres fra kredsen af billetgrosserere, klokkere,
konfettiklippere (et mageløst ord!), kontorchefer (hvis de giver partiet som Sid
dende Tyr i de nyindrettede vognes små aflukker), ringeapparater, ringere, strop
aber eller taskenspiliere, som er fagets og publikums opfindsomheder om kon
duktøren. (Nogle af disse »nøjes« dog med at avancere fra embedet i bivognen
til dét i motorvognen, hvad der kaldes at få stang på). I indøvelsestiden, før
man får lov til at betjene kørenøglen og »blande kontakterne« på eget ansvar,
er man vognstyrerunge eller puppe.
En vognstyrer der farer irriterende i mag skoses som en filekrammer. Hans
antipode, som flår i håndtagene for at accelerere og bremse i brøkdele af
sekunder, er en atomvognstyrer. De allerfleste turde vel lægge deres hoved eller
andet af endnu større værdi på blokken på at denne ærestitel var et ægtefødt
barn af vores quiz-tid (hr. Thorn!). Men forbløffende nok kan udtrykket
bevidnes så forholdsvis tidligt som fra 1948, dengang da Bikini-forsøgene
smittede så kraftigt af på det letbenede sprog herhjemme: Foruden »bikini
badedragten« blev vi også lyksaliggjort med »en hammer af atomstål« (sme
dene), et atomtrawl (fiskernes effektive flydetrawl) — og et fantasifuldt skælds
ord som en atomged. Jo, braget fra de fjerne atoller gav skam godt ekko helt
herop.
Strømmen modtager køretøjet via kæppen, pinden eller armen, alias trolley
stangen. Forbindelsen til køreledningen etableres ved hjælp af trissen, troljen
øverst oppe (»vognen er fuld helt op til trissen«, kan en konduktør på en
overfyldt sporvogn sige). Skal sporet skiftes meder vognstyreren ud af sit
sidevindue med kæppen, spadserestokken eller rumstérstangen, sporskiftestangen —
hvis han da ikke er så heldig at komme til et sted hvor der står en kollega
til det samme: en tungesmækker (denne smækker med tungen, begribeligvis skifte
tungen). — I en faresituation gælder det om at smide klodsen eller wienerbrødet
(bruge skinnebremsen) som lyn og torden.
De mange øgenavne til enkelte linier og specielle vogntyper må vi lade
ligge. Men vi skal lige pege på det ret ejendommelige forhold at slangmagerne
ikke har ladet sig inspirere beundringsværdigt af sporvognen som sådan.
Foruden det blege universalord om alle større, ikke lyd- og rystefrie befor
dringsmidler: rumlekasse, kan man nu og da løbe på tamme gloser som smørbil
(den gule farve), sporhus (vel affødt af de toetages fortidsuhyrer?) eller kom
munalvogn, kommunalt kravledyr. Før i tiden (kendt fra ca. 1900) talte man om
at køre med den elektriske, til forskel fra de da endnu eksisterende hestetrukne
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sporvogne. — En tid lang brugte man udtrykket at spore, om at tage med
sporvogn. Ordet er truffet allerede i 1869, altså i hestealderen, og holdt sig
nogle årsnese. Nu er det vist afgået ved døden herhjemme, ligesom i Oslo;
men man behøver bare at tage til Helsingborg for at træffe det i fuld vigør
(»spåra«).
Om sporvognenes lillebror — folk uden historisk fornemmelse vil vel sna
rere sige storebror — s-to g en e skal vi fatte os i største korthed. De hedder
elektrikerne eller blikaskerne — den sidste ringeagtsytring øjensynlig skabt af
dampalderens traditionalister. På taget bærer motorvognene et fuglebur, en
strømaftager, og de køres af elektroførere, i jernbanesproget: ledningsgnubbere
eller gnistfangere (det sidste egentlig navn på en anordning i en lokomotiv
skorsten; atter fortidens røst!). — I samme åndedræt nævner vi banernes
benzin- eller diesel-elektriske motorkøretøjer som dagligsproget slår sammen
i den bekvemme fællesbetegnelse mukkebikkerne.
Og hermed er vi kun et hanefjed (skal man i dag sige: en dækbredde?)
fra den moderne la n d e v e js- og g a d e tra fik . Med dette vældige emne må
vi desværre gøre uforskammet kort proces, og tage til takke med nogle prøver
på det mere »elektriske« af dette ordstof.
Trafikken reguleres bl. a. ved lysende legemer som skildpadder (flade for
højninger til markering af sving-grænser), appelsiner (store, gult lysende kugler
ved fodgængerovergange, kendt et par år herhjemme) og det besynderligt
lydende »lyskurve« (der er unægtelig ikke meget »kurv« at se, og man hører
tit den meningsløse form »en lyskurve«; det er jo tit i gadekryds med svingende
trafik man træffer dem!), der har pådraget sig ekstranavne som petroleumsovne
og kakkelovne. De lave gule hellefyr kaldes i ny og næ kinesere eller kolde politi
betjente (færdselsreguleringen!). En veritabel mast med lysrækker til trafik
regulering i vigtige gadekryds er en stoppenål (kendt siden den første kom i brug
på Københavns rådhusplads i 1931).
Tro mod vores hovedformål styrer vi lige fra disse lysende legemer hen til
de små, gnistrende: tændrørene. Hvad enten de er monteret på en bitte
knallert eller et gigantfly hedder de vist det samme : propper, lunter eller pløkker.
Og dermed lader vi det være nok med slang’en vedrørende forbrændings
motoren i alskens køre- og flyve tøj er, så frækt det end måtte synes, og ind
skrænker os til, for nyhedens skyld, at give et par udtryk vedrørende jet
motorer (reaktorer) : De hedder primusser eller blæselamper, mens udstødsrøret
er døbt kakkelovnsrøret (alle i brug gennem den sidste halve snes år eller lidt
til).
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Osse sk ib sfa rte n , der fra arilds tid til for godt 100 år siden var henvist
til at bruge hånd- og vindkraft, og som oplevede en kortere overgangstilstand
i dampens tegn, er nu snart elektricitetens bytte. Vi træffer den overalt om
bord, fra de kraftigt lysende sole (aggregater af pærer i en konkav skærm)
der forvandler nat til dag ved lejder og landgangsbro, til osten eller halvmånen
(den krumme radar-antenne) oppe på masten; dens afsløringer tolkes i mørke
kammeret, radarrummet. Også på andre områder letter elektriciteten naviga
tionen: Der er »decca« (et initial-ord ligesom »radar«), hvis hovedstation i
land samarbejder med en række slavestationer (1947 ff.), altså understationer.
Om bord bruger man gyro'en eller gryden, gyroskop-kompasset.
V.
Man kunne blive ved med at fortælle, side op og side ned, om elkraftens
indgriben i sproget inden for snart sagt alle miljøer, på arbejdspladsen som i
hjemmet og i hobbyrummet. Radioamatøren pusler med sine flasker eller
lygter (radiorør); filminstruktøren beordrer: Frem med giraffen! (det høje
stativ hvori kanonen, kameraet, er ophængt) eller: Tænd badekarret! (et tortur
instrument af et apparat med 75 stærke pærer) ; kokken anbringer kødet i
kapellet (fryseboksen) eller optræder ved grill’en som skeletdrejer ; turistbussens
guide kværner i makronen (mikrofonen; blandt radiofolk for resten benævnt
støvsugeren, såsom den »ta’r alt skidtet«!); radioen rækker sejlende landsmænd
på de syv have med småbølgerne (kortbølgesenderen) ; — og typografen, der
sætter denne artikel, er ikke mere en gammeldags »sømstavler« (håndsætter;
»søm« = løse typer), men maskinklaprer eller maskinarbejder ved sin sætte
maskine. — Men vi må omsider tænde det røde stoplys.
Det siges almindeligt at den moderne maskinteknik har dræbt ældre tiders
arbejdsglæde. Hvor meget der egentlig var at dræbe får stå hen. Men i hvert
fald kan man ikke med rimelighed beskylde den arbejdsgiver som hedder
den elektriske kraftkilde, for at have kvalt energien eller udryddet arbejds
glæden hos nutidens slangmagere.
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E L E K T R IC IT E T E N S F R E M S T IL L IN G OG F O R D E L IN G
Af direktør, civilingeniør P. Poulsen-Hansen.
De to første danske elværker, som solgte strøm til en kreds af forbrugere, blev
sat i drift i 1891, kun 9 år efter, at de to første offentlige elforsyninger i verden
var blevet etableret i henholdsvis London og New York.
Starten var yderst beskeden, idet det første elværk, der lå i Køge, kun havde
en kapacitet på 6 HK og blot forsynede nogle få butikker. Elforsyningen i
Køge påbegyndtes den 13. oktober 1891, og den 3. november samme år kom
man i gang i Odense med et elværk, som havde 4 dampdrevne dynamoer på
tilsammen ca. 300 kW.
Det første større offentlige elværk var »Elektrisk Station« i Gothersgade i
København. Maskineffekten var på 930 kW, og der blev sat strøm på lednin
gerne den 5. marts 1892. Dette værk blev bygget og drevet af kommunen, me
dens værkerne i Køge og Odense var privatejede.
Inden århundredskiftet fik hovedstaden endnu to elværker, nemlig Vestre
Elektricitetsværk (1898) og Frederiksberg kommunes Hortensiaværket (1899),
og i samme periode byggedes der elværker i Kolding, Slagelse, Vejle og Ålborg.
Alle disse værker producerede jævnstrøm, og på en enkelt undtagelse nær
valgte man fordelingsspændingen 2x110 volt. Som drivkraft havde man enten
gas- eller dampmaskiner, idet dieselmotoren endnu ikke havde vundet indpas.
I begyndelsen blev elektriciteten næsten udelukkende anvendt til belysning,
og den betragtedes som noget af en luksus. Elprisen til belysning var i Køben
havn det første år 80 øre/kWh (kilowatt-time), derefter 60 øre, og først i 1905
kom man ned på 35 øre. I 1898 indførtes en særlig tarif for kraftforbrug på
15 øre/kWh. Disse nye lavere tariffer var et udtryk for, at man ikke mere reg
nede elektricitet for en luksus, men betragtede den som et offentligt gode, som
enhver borger skulle kunne udnytte.
Den fornuftige prispolitik i København har uden tvivl haft en gunstig ind
flydelse på de overvejelser, der i begyndelsen af vort århundrede fandt sted
vedrørende indførelse af elforsyning i provinskøbstæderne. Århus fik kommu
nalt elværk i 1901 ; i tiåret fra 1906 til 1915 blev der bygget ikke mindre end ca.
50 købstadselværker. De var alle jævnstrømsværker, og flertallet havde diesel
motorer som drivkraft. Fordelingsspændingen 2 x220 volt blev den fremher-
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Københavns første kommunale
elværk, »Elektrisk Station« i
Gothersgade, åbnet i 1892 med 4
dampmaskiner, som hver trak en
jævnstrømsdynamo, ydeevne i alt
930 kW. I 1893 leverede værket
ca. % mill. kWh. I 1957/58 var
Københavns elforbrug 716 mill.
kWh.

skende, og mange af de oprindelige 2x110 volt-værker blev også ændrede til
den højere spænding.
På samme tid blev der anlagt jævnstrømsværker i et stort antal stationsbyer
og landsbyer, og der var således oprettet jævnstrømsværker de fleste steder,
hvor der var tæt bebyggelse. Af elværker i landdistrikterne blev der efterhånden
bygget op imod 400.
De første vekselstrømsværker.
Da man med jævnstrøm kun kan forsyne over ret korte afstande, og da der
snart opstod et behov for også at elektrificere de mange landbrugsejendomme
uden for de tæt bebyggede områder, blev udbygningen af vekselstrømsforsy
ning over længere afstande påbegyndt. Dette skete på et ret tidligt tidspunkt.
Det første større anlæg af denne art blev sat i drift i 1907 af NESA (Nord
sjællands Elektricitets- og Sporvejs-Aktieselskab) i Københavns nordlige om
egn. Tilsvarende vekselstrømsværker for oplandsforsyning blev før første ver
denskrig etableret i Svinninge (Nordvestsjællands Elektricitetsværk), i Haslev
(Sydøstsjællands Elektricitets A/S) og på Falster. Hovedledningerne var for
10 kV (10.000 volt), og som forsyningsspænding valgte man 3 x 220/380 volt
med jordet nulpunkt. Disse to spændingsniveauer anvendes endnu den dag i
dag til vekselstrømsfordeling.
Vekselstrømsanlæggene, som var de små jævnstrømsværker overlegne både
i teknisk og økonomisk henseende, virkede som en bremse på den store inter
esse for at bygge jævnstrøms værker, så at der efter krigens udbrud i 1914 kun
blev bygget et fåtal af disse.
I det jysk-fynske område tog vekselstrømsudbygningen fart i slutningen af
og i årene efter krigen, men i modsætning til forholdene i den østlige del af
landet blev elektriciteten hovedsagelig produceret på købstadværker, som fik
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installeret vekselstrømsgeneratorer, og fra hvilke der gik højspændingsledninger
ud i byens omegn.
Omtrent samtidig med NESA havde også København og Frederiksberg
fået bygget vekselstrømsværker, og allerede inden første verdenskrig var de
tre hovedstadsværker blevet indbyrdes forbundne med kabelforbindelser. I
begyndelsen af 1920’erne blev oplandscentralerne på Sjælland og Falster sam
menkoblede gennem 50 kV luftledninger, gennem hvilke der kunne udveksles
elenergi. På denne måde blev alle disse vekselstrømsværker i stand til at sam
arbejde, og hermed var grundlaget skabt for en rationel elforsyning af landets
østlige del.
H. C. Ørsted-Værket i København, der blev sat i drift i 1920, kom efterhån
den til at spille en stor rolle i dette samarbejde som producent af størstedelen
af områdets elforbrug, og denne udvikling fortsatte indtil den anden verdens
krig.
I det jysk-fynske område kom samarbejdet først i gang betydeligt senere.
Bortset fra Sønderjylland, som efter genforeningen fik et fælles vekselstrømsværk
i Åbenrå for hele landsdelen, var der ikke tale om elværkssamarbejde af større
betydning, før der i 1935 blev etableret et vist samarbejde mellem elværkerne
i Fredericia, Horsens, Kolding og Vejle via et 60 kV ledningsnet, »Den øst
jyske samleskinne«. Under den anden verdenskrig kunne de mange diesel
drevne elværker kun få brændselsolie i meget begrænset omfang, og det bestå
ende 60 kV ledningsanlæg blev derfor udbygget, så man blev i stand til at ud
nytte de eksisterende dampkraftanlæg — navnlig i Åbenrå, Århus og Odense —
bedst muligt; det var jo lettere at skaffe brændsel til dampkedlerne, bl.a. i form
af indenlandske tørv og brunkul.
Således blev det jysk-fynske elværkssamarbejde iværksat, og det er siden —
efter krigens slutning — blevet yderligere udvidet.
Elfremstillingen centraliseres.
c.
Det fremgår af den foranstående historiske redegørelse, at elektriciteten til
at begynde med blev fremstillet som jævnstrøm på mange forholdsvis små el
værker, som havde hver deres forsyningsområde uden elektrisk forbindelse til
andre værker. I alt blev der oprettet ca. 450 sådanne værker i de tæt bebyggede
områder. Vekselstrømsværkerne blev primært anlagt til brug for elforsyningen
i de egentlige landdistrikter, og ved hjælp af ledninger for højspændt veksel
strøm på 50—60 kV blev vekselstrømsværkerne indbyrdes forbundne, så de
kunne samarbejde og levere elektricitet til hinanden.
Efter bygningen af 50—60 kV ledningerne var det en nærliggende tanke at
udnytte stordriftens fordele ved at lade et enkelt eller nogle få store veksel
strømsværker overtage elproduktionen for et landområde, således som man
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gjorde det på Sjælland med H. C. Ørsted-Værket. Samtidig kunne man så
efterhånden nedlægge jævnstrøms værkerne og lade deres områder forsyne med
vekselstrøm fra et stort værk. Denne udvikling, som karakteriseres ved en cen
tralisering og dermed rationalisering af elektricitetens fremstilling, er endnu
ikke afsluttet, men man er allerede kommet langt.
Da elforbruget på Sjælland og Lolland-Falster blev større og større i løbet
af 30’erne, blev det besluttet at bygge to dampkraftværker uden for Køben
havn, og disse værker kom begge i drift i foråret 1940. Det ene, Masnedøværket ved Vordingborg, opførtes af Seas, Haslev, med en maskineffekt på 50.000
kW, det andet, Kyndbyværket ved Isefjorden, af et nystiftet interessentskab
Isefjordværket med Frederiksberg, NES A og Nordvestsjællands Elektricitets
værk som interessenter, med 60.000 kW.
Centraliseringen i denne del af landet var hermed muliggjort, og jævnstrøms
værkerne blev enten nedlagt eller overgik til forsyning fra storværkerne gennem
omformer- eller ensretteranlæg.
Takket være de to nye kraftværker og elleverancer fra Sverige (herom sene
re) klarede det østlige Danmark sig nogenlunde gennem den anden verdens
krigs elforsyningsvanskeligheder, medens Fyn og Jylland, som kun havde få
og små dampkraftværker, og hvis mange dieselværker led under den strenge
rationering af brændselsolie, havde næsten uovervindelige elproblemer at slås
med. I konsekvens heraf opnåedes der under og efter krigen enighed om, at
man også på Fyn og i Jylland skulle opføre fælles dampkraftværker, som lands
delsvis skulle overtage produktionen fra de små og forældede elværker.
Som nævnt var der allerede i 20’erne etableret et landsdelsværk i Åbenrå
for Sønderjylland, og efter 1945 er der blevet stiftet en række kraftværksinter
essentskaber, som har bygget landsdelsværker. Det drejer sig om I/S Fynsværket (ved Odense), I/S Skærbækværket (ved Kolding fjord), I/S Vestkraft (Es
bjerg) og I/S Midtkraft (Århus). Det af Ålborg kommune ejede Ålborg elværk
leverer elektricitet både til Ålborg by og til oplandet syd og nord for Limfjor
den og fungerer således som landsdelsværk for Nordjylland.
I Midtkrafts forsyningsområde ligger det kommunale elværk i Randers,
som er et dampkraftværk, der tidligere forsynede byen og oplandet, men som
fra 1. april 1959 kun leverer elektricitet til selve byen.
I Rønne er bygget Bornholms Højspændingsværk, hvorfra hele Bornholm
elforsynes.
Sammen med Københavns to dampkraftværker, H. C. Ørsted-Værket og
Svanemølleværket, som er opført i efterkrigsårene, har de 10 landsdelsværker
ude i landet i 1957/58 fremstillet 96,4% af hele den offentlige elproduktion,
medens de øvrige ca. 230 producerende elværker kun har præsteret de reste-
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rende 3,6 %, så centraliseringen må siges at være vidt fremskreden, om end der
endnu er mange småværker i drift.
Kapaciteten af de 12 store dampkraftværker er angivet nedenfor (pr. 1. april
1958):
Værkets navn
Maskineffekt i kW
H. C. Ørsted-Værket...................................
171.000
Svanemølleværket .......................................
102.000
Kyndbyværket .............................................
270.000
Masnedøværket ..............................................
90.000
Bornholms Højspændingsværk ....................
18.000
Fynsværket ...................................................
82.000
Sønderjyllands Højspændingsværk..............
83.000
125.000
Skærbækværket.............................................
V estkraft..........................................................
63.000
Midtkraft .....................................................
105.000
41.000
Randers komm, elvæ rk...................................
Ålborg komm, elværk......................................
65.000
Hele la n d e t..................................... I alt ca. 1.200.000
I løbet af 1958 har An/S Sønderjyllands Højspændingsværk sat et nyt værk
i drift: Enstedværket ved Åbenrå fjord, på 60.000 kW, og der er foretaget ud
videlser på Svanemølleværket, Vestkraft og i Ålborg, så pr. 1. januar 1959 har
de store værker tilsammen ca. 1.400.000 kW. I maj 1945 havde de daværende
dampkraftværker i alt ca. 375.000 kW; der er altså i løbet af 13% år sket en
tilvækst på omkring én million kW. Når vi tænker tilbage til 1891—92, da man
syntes, at »Elektrisk Station« i Gothersgade i København med sine 930 kW
var et elværk af dimensioner, får vi et indtryk af den voldsomme udvikling i
løbet af kun to menneskealdre. Eller sagt på en anden måde : I sit første hele
driftsår 1893 producerede »Elektrisk Station« ca. % million kWh med sine 4
maskiner, en elmængde, som Danmarks nyeste kraftværk, Asnæsværket, kan
fremstille på mindre end 4 timer med én maskine.
Den vældige udbygning af elproduktionsanlæggene er nødvendiggjort af el
forbrugets store og stadige stigning, som rundt regnet svarer til en fordobling
af forbruget hvert 10. år og altså en firedobling i løbet af 20 år og så fremdeles.
Der er derfor altid elværker under projektering eller under bygning. I løbet
af de kommende 3-4 år, indtil udgangen af 1962, vil der foregå en tilvækst i
værkernes produktionskapacitet på omkring 500.000 kW. Det største enkelt
projekt er det af I/S Isefj ord værket ejede Asnæsværket ved Kalundborg fjord,
hvis første sektion bestående af en 135.000 kW dampturbinegenerator med til
hørende kedelanlæg, blev sat i drift i juni 1959 og som i 1961/62 agtes udvidet
7
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Det nyeste elværk, Asnæsværket ved K alundborg fjord, indviedes den 9. juni 1959 af Kong Frederik
d. 9. I første udbygning har værket én dam pturbine med vekselstrømsgenerator, ydeevne 135.000 kW,
ca. 400 gange større end den største dynamo på »Elektrisk Station« 67 år tidligere.

med en tilsvarende enhed. De øvrige udvidelser vil finde sted på Fynsværket,
Midtkraft, Ålborgværket, H. C. Ørsted-Værket og Masnedøværket.
Centraliseringen af elforsyningen har været og er en stor økonomisk gevinst
for elforbrugerne, hvilket vil sige samfundet som helhed. Takket være, at de
store værker er billigere at bygge pr. kW produktionskapacitet end de små, og
at storværkerne har en langt finere brændselsøkonomi, dvs. lavere brændsels
forbrug pr. produceret kWh, og endelig, at de kan anvende billigt brændsel af
ringe kvalitet, er elektriciteten i dag væsentlig billigere, end den ville have væ
ret ved produktion på småværker.
Elprisen er derfor ikke fulgt med i den øvrige inflatoriske prisudvikling, men
er tværtimod faldet. Det kan anføres, at elforsyningernes gennemsnitlige total
indkomst pr. leveret kWh i 1956/57 kun var ca. 1/3 af, hvad den ville have
været, såfremt elprisen siden 1929/30 var steget i samme tempo som detailpris
indeksen.
Brandslet udnyttes effektivt.
Danmark er fattigt på naturlige energiforekomster i form af kul og olie.
Ganske vist har vi de jyske brunkul, af hvilke der i disse år forbruges ca. 2 mill.

98

Oversigtskort med angivelse af de store kraftværkers landsinddeling samt primære og sekundære
højspændingsledninger og transformerstationer. Landsdelene forsynes således: 000 fra Ålborg, 100 fra
Midtkraft i Århus og fra Randers, 200 fra Skærbækværket, 300 fra Vestkraft, 400 fra Sønderjyllands
Højspændingsværk, Åbenrå, 500 fra Fynsværket, 600 fra Københavns elværker, 700 fra Kyndbyværket
og Åsnæsværket, 800 fra Masnedøværket og 900 fra Bornholms Højspændingsværk, Rønne. (Dansk
Elværksstatistik 1957/58).

tons årligt i de jysk-fynske kraftværker, men trods det forholdsvis store brun
kulsforbrug må elværkerne importere ca. % af deres brændselsforbrug, regnet i
varmeenheder.
Verdensmarkedets brændselspriser er underkastet store svingninger. I nogle
perioder er brændselsolien og kullene lige dyre pr. varmeenhed, somme
7*
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tider er olien billigst, og til andre tider er kullene fordelagtigst at bruge.
De fleste af kraftværkernes kedler er derfor således indrettede, at de kan fyres
med både olie og kul. Man er derved i stand til altid at bruge den brændsels
sort, som for øjeblikket er mest fordelagtig i henseende til fyringsøkonomien.
Desværre er virkningsgraden på selv et moderne dampkraftværk ikke særlig
god : Kun ca. 1/3 af den i brændslet indeholdte varmeenergi forlader elværket
i form af elektricitet, resten går til spilde. Dette skyldes ikke, at kraftværkstek
nikerne ikke er dygtige nok, men hænger sammen med simple naturlove, som
mennesket ikke kan lave om på.
Man kan dog bøde på denne dårlige udnyttelsesgrad ved at kombinere el
produktionen med varmeproduktion, og det har man gjort på alle de damp
kraftværker, som ligger i eller i nærheden af større byer. Disse værker produce
rer elektricitet og leverer samtidig fjernvarme til boliger og virksomheder. Ved
den kombinerede drift udnyttes ca. 2/3 af brændslets varmeindhold, så kun den
sidste tredjedel går tabt.
Samarbejdet mellem landsdelsværkerne.
De gamle 50—60 kV net, som oprindelig også til en vis grad gjorde tjeneste
i et samarbejde mellem vekselstrømsværkerne, har efterhånden ikke tilstrække
lig overføringskapacitet til at sikre et rationelt samarbejde, såkaldt samkøring,
mellem landsdelsværkerne, og man har derfor måttet bygge højspændingsled
ninger med højere spænding og dermed større overføringsmulighed. På Sjæl
land har man etableret et »primært« højspændinsgnet for 120 kV, som forbinder
værkerne indbyrdes og samtidig tjener som primære forsyningsledninger. I
Jylland og på Fyn har man valgt 150 kV som primærspænding, og 150 kV led
ninger er bygget eller under udførelse til indbyrdes forbindelse af landsdels
værkerne.
Ved hjælp af disse primærledninger mellem værkerne opnår man en yder
ligere rationalisering. Hver af de to værkgrupper i henholdsvis Øst- og Vestdanmark kommer til at arbejde som samlede enheder, således at man kan have
fælles reserver til imødegåelse af kedel- og maskinhavarier, man kan lade de
mest økonomiske produktionsanlæg overtage produktionen, og man kan i
samråd mellem de enkelte værkers ledelser tilrettelægge det mest hensigtsmæs
sige program for kraftværksudbygningen.
Alle disse omstændigheder betyder besparelser i anlæg og drift og desuden
en forøgelse af driftssikkerheden.
Samarbejdet med udlandet.
Som det fremgår af opstillingen over Danmarks elproduktion m.v., er der
en ret stor udveksling af elenergi med udlandet. Denne energiudveksling ved-
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rører hovedsagelig det siden 1915 etablerede samarbejde med Sverige. NESA
søgte og fik dengang koncession på den svenske vandkraftelektricitet, som over
førtes mellem Helsingborg og Helsingør gennem et 25 kV søkabel. I tidens løb
blev forbindelsen udbygget med 50 kV kabler, og efter udløbet af NESA’s
koncession den 1. april 1953 har den nye koncessionsindehaver Kraftimport,
et interessentskab med de sjællandske og lolland-falsterske elforetagender som
interessenter, fortsat udbygningen med 2 søkabler for 120 kV, som er tilknyt
tet landsdelens 120 kV ledningsnet. I 1958 har den svenske partner i samarbej
det, Kungl. Vattenfallsstyrelsen, bekostet etableringen af et tredje 120 kV ka
bel, så efterhånden kan der mellem landene overføres ikke mindre end ca.
250.000 kW effekt.
Samlet elektricitetsproduktion og nettoimport
Produktion
i offentlige
elværker

Produktion i
private elværker
i industrien

Nettotilførsel
fra
udlandet

I alt

Mill. kWh

Mill. kWh

762
904
1689
2912
3480
3681
3321
3283

303
243
294
341
342
342
350
351

Mill. kWh
44
130
120
122
4-168
-?150
475
786

Mill. kWh
1109
1277
2123
3375
3654
3873
4146
4420

1939/40
1944/45
1949/50
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59*)
*) Foreløbige tal.

Almindeligvis har de enkelte regnskabsår som nettoresultat udvist et dansk
importoverskud, men i år med dårlig vandføring i de svenske elve har der været
dansk eksportoverskud (se 1955/56 og 1956/57). Der er, som tabellen viser,
tale om meget store udsving.
Mellem Sønderjyllands Højspændingsværk i Åbenrå og Flensborg elværk
blev der allerede i 20’erne bygget en 60 kV ledning med henblik på gensidig
bistand i havaritilfælde, og i 1958 er der mellem de jyske landsdelsværker på
den ene side og sydslesvigske værker på den anden side truffet aftale om en
dansk eleksport i beskeden målestok.
Elektricitetens fordeling.
De primære 120— 150 kV højspændingsledninger er elfordelingens hoved
pulsårer, hvorfra elektriciteten tappes i primære transformerstationer, der sæt
ter spændingen ned til 50—60 kV, »det sekundære spændingsniveau«. Fra de
primære stationer udgår et net af 50—60 kV ledninger, som fører strømmen
videre til de forskellige sekundære transformerstationer, hvor spændingen om-
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I kraftværkets tavlesal overvåges funktionen af
værkets komplicerede maskineri, og der holdes
også kontrol med hovedforsyningsledninger ud til
værkets forsyningsområde.

sættes til tertiærspændingen 10—15 kV. Disse stationer er beliggende i belast
ningsknudepunkter, hvorfra elektriciteten ledes videre ad et tæt forgrenet net
af 10—15 kV ledninger til de mere end 14.000 transformere, som gennem lav
spændingsledningerne leverer os 3 x 220/380 volt vekselstrøm til vor elmåler.
Det er således en lang og tilsyneladende besværlig rejse, elektriciteten skal
foretage fra producent til forbruger, men den moderne elektroteknik sørger for,
at rejsen er billig, bekvem og sikker. Den samlede ledningsstrækning for alle
høj- og lavspændingsledninger har efterhånden fået en anselig længde, nemlig
ca. 96.000 km eller næsten nok til at nå jorden rundt 2 % gang ved ækvator.
Som allerede omtalt er vekselstrømmen ved at fortrænge den »gammeldags«
jævnstrøm, men i 1957/58 blev dog 8% af elektriciteten solgt som jævnstrøm,
og endnu er 17 % af det samlede antal af elmålere hos forbrugerne for jævn
strøm. Imidlertid er disse tal i kraftig tilbagegang, og fortsætter omlægningen

På sin vej fra værk til forbruger passerer elektrici
teten bl. a. de sekundære transformerstationer.
Denne omsætter spændingen fra 60.000 til 10.000
volt.
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Elforbrugeren er medejer af elforsyningsanlæggene, som bygges og drives med det formål at levere
driftssikker elektricitet i tilstrækkelig mængde og til billigst mulig pris.

fra jævnstrøms- til vekselstrømsforsyning i den senere tids tempo, vil der ikke
være meget jævnstrøm tilbage om en halv snes år.
Elforsyningens organisations- og ejerforhold.
Elforsyningen i Danmark arbejder under meget frie forhold. Staten griber
kun ind i meget beskedent omfang, da der ikke kræves koncession til fremstil
ling og fordeling af elektricitet, og statens godkendelse af sådanne anlæg ved
rører hovedsagelig den sikkerhedsmæssige side af sagen.
Pr. 1. april 1958 var der i alt 346 offentlige elforetagender, hvoraf 242 med
og 104 uden egne produktionsanlæg. Vedrørende ejerforholdene gælder føl
gende :
Af de 346 virksomheder er 80 kommunale, 9 aktieselskaber, 236 andels- eller
interessentskaber og 21 privatejede. Den kommunale og kooperative virksom
hedsform er således fremherskende og omspænder mere end 9/10 af elforeta
genderne.
I København, Ålborg og Randers varetager den samme kommunale virk
somhed både fremstillingen og detailforsyningen. Det samme princip gælder i
landområderne i Sydsjælland og på Lolland-Falster, hvor Seas både ejer og
driver Masnedøværket og forsyner landsdelens forbrugere direkte med elektri-
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eitet. I den øvrige del af landet ejes landsdelsværkerne på interessentskabs- eller
andelsselskabsbasis af de elforetagender, som viderefordeler elektriciteten, så
ledes at produktionen og fordelingen ikke foretages af samme virksomhed.
I købstæderne er elfordelingen i kommunens hånd, og i landdistrikterne er
både de små jævnstrøms værker og de el foretagender, der aftager og fordeler
vekselstrømmen fra landsdelsværkerne, almindeligvis andelsselskaber med el
forbrugerne som andelshavere. Herfra danner dog NESA og Seas, som begge
er aktieselskaber, en undtagelse, men disse selskabers aktier ejes hovedsagelig
af elforbrugerne i området.
I store træk kan man altså sige, at det er forbrugerne, der selv ejer hele elfor
syningen i Danmark, enten som borgere i en kommune eller som andelshavere,
og denne organisationsform er man nået frem til ad fornuftens og frivillighedens
vej, uden at staten har måttet gribe ind, eller at elforsyningen er blevet natio
naliseret.
Den offentlige elforsyning har frit selvstyre, og elforetagenderne ser det som
deres primære opgave at tjene samfundet ved at levere driftssikker elektricitet
i tilstrækkelig mængde og til billigst mulig pris. Den frugtbare udvikling fra
den spæde begyndelse i 1891 til i dag giver de bedste forhåbninger om, at også
de problemer, der er forbundne med overgangen til fremtidens atomkraft
værker, vil blive løst på en for os alle tilfredsstillende måde, så elektriciteten
kan forblive det billige samfundsgode, den er i dag.

D E N D A N SK E E L E K T R O T E K N IS K E
S T Æ R K S T R Ø M S IN D U S T R I
Af civilingeniør Jakob Lund
Grundlaget for den elektrotekniske stærkstrømsindustri skabtes i det 19. år
hundrede, da de for elektroteknikken så vigtige grundlove for magnetismen
og elektriciteten var blevet udforsket og formuleret. Den elektrotekniske
stærkstrømsindustri begyndte dog først at tage form, efter at det var lykkedes
at bygge maskiner, der kunne omsætte mekanisk energi til elektrisk energi.
Med den derved opståede og udnyttede mulighed for elforsyning af forbru
gere var industriens interesse for brugsgenstandene eller problemerne i for
bindelse med brugen af elektricitet blevet vakt. Denne stærkstrømsindustriens
pionertid varede til ind i det 20. århundrede, da elektroteknikken efterhånden
trængte ind på alle områder og formede stærkstrømsindustriens mange grene.
I de sidste 10 år er der sket betydelige fremskridt; den elektrotekniske stærk
strømsindustri har gennem sit forskningsarbejde (research) fundet nye anven
delser og forbedret tidligere anvendte metoder. Hertil kommer automatise
ringen, der har gjort det muligt at hæve produktionen og forbedre kvaliteten.
Den danske elektrotekniske stærkstrømsindustri har ikke kunnet undgå at
komme ud for kriser; således pressede kriseårene i 1930’erne produktionen
nedad. Som helhed kom stærkstrømsindustrien helskindet gennem disse kriseår,
hvor en produktionsnedgang på 30—40% eller mere i forhold til produktio
nen før kriseårene gjorde sig gældende. Fremgang har dog været det frem
herskende; tages således samtlige virksomheder inden for denne industrigren,
og sammenlignes beskæftigelsen i dag med den i tiden omkring den anden
verdenskrigs udbrud, viser det sig, at det samlede personale er vokset til om
trent det dobbelte. Dette er en væsentlig større stigning, end der i samme pe
riode har været i medarbejderstaben inden for den danske industri som
helhed.
Den danske elektrotekniske stærkstrømsindustri har et meget vidtspændende
produktionsprogram, lige fra de mindste dele til afbrydere til store 150 t
tunge maskiner, som transformere. Denne industri fremstiller praktisk talt
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alle dele til vore elektriske brugsgenstande samt samler disse ; videre fremstiller
den delene til installationerne, hvortil brugsgenstandene tilsluttes, til lednings
nettene, der forsyner installationerne, og en større del af komponenterne til
kraftværkerne, der forsyner ledningsnettene med elektricitet. Overalt kommer
vi i berøring med produkter fra den elektrotekniske stærkstrømsindustri: el
barbermaskinen, der hjælper til med morgentoilettet, elkogepladen, der klarer
morgenkaffen, trolleyvognen, der fører os til vor arbejdsplads, de eldrevne
arbejdsmaskiner, der formindsker vor fysiske indsats, det elektriske ur, der
viser, at nu skal vi hjem, neonlyset, der festligt spejler sig i den våde asfalt,
og lyset fra sengelampen, der slukkes, når dagen er slut.
På hvilke virksomheder findes den produktion, der skaber sådanne pro
dukter? Produkter, der enten direkte anvendes, som elstrygejernet, eller som
først skal monteres, som isolatorerne, der på masterne bærer de for vor for
syning med elektricitet nødvendige ledninger. Det er virksomheder som por
celænsfabrikker, metal-, blik- og jernvarefabrikker, forskellige fabrikker i jern
industrien, jernstøberier og maskinfabrikker, kabelfabrikker samt elektro
mekaniske fabrikker, ja, vi kan næsten sige alle industrierne, f. eks. kunne vi
medtage jernskibsværfterne, for i skibene indlægges hele elværker, fordelings
net og installationer med brugsgenstande, alt sammen elanlæg af høj kvalitet.
Produktionen stiller krav om både mandlige og kvindelige hjælpere. Inden
for den svære del af industrien er det overvejende mandlige, inden for den
lettere del af industrien, hvor især fingerfærdighed og en let hånd kræves, sker
den store indsats af de kvindelige medhjælpere. En stor del af medhjælperne
er faglærte, og går man videre inden for hele gruppen af personale, kommer de
tekniske og handelsmæssigt uddannede.
Efter Det statistiske Departements »Industriel produktionsstatistik 1955« og
»1956« havde hele industrien i de pågældende år en samlet lønudgift på hen
holdsvis 3.200 og 3.400 millioner kr. og beskæftigede 310.000 funktionærer og
arbejdere; disse sidste præsterede i de nævnte år henholdsvis 541 og 529 mil
lioner arbejdstimer. Hele industrien præsterede inden for de to år en total
produktion til en værdi af henholdsvis 13.041 og 13.855 millioner kr. Hertil
medgik materialer til en værdi af henholdsvis 7.452 og 7.970 millioner kr.,
således at hele industrien i årene 1955 og 1956 præsterede værditilvækster på
henholdsvis 5.589 og 5.885 millioner kr.
Inden for industrigruppen: elektriske maskiner, apparater og udstyr, bort
set fra fabrikation af radiomateriel, androg lønudgifterne i 1955: 203, i 1956:
218 millioner kr., og der var beskæftiget henholdsvis 19.000 og 18.900 funk
tionærer og arbejdere, som tilsammen præsterede henholdsvis 31 og 30 mil
lioner arbejdstimer. De sidstnævnte tal omfatter kun den gruppe inden for
industrien, der udelukkende beskæftiger sig med produktion af dele til den
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elektrotekniske stærkstrømsindustri, mens alle de mange andre industrielle
virksomheder, der også bidrager til produktionen inden for stærkstrøms
industrien, ikke er medregnet. Den rene elektrotekniske stærkstrømsindustri
gruppe præsterede i 1955 en produktion på 613,8 millioner kr. og i 1956:
627,0 millioner kr. (henholdsvis 4,7 og 4,5% af hele industriens); der medgik
materialer og andet til en værdi af henholdsvis 315,7 og 317,9 millioner kr.,
således at denne industrigruppe skabte værditilvækster på henholdsvis 298,2
og 309,1 millioner kr. (for begge årene 5,3% af hele industriens).
Den samlede stærkstrømsindustri præsterer mere end 5 % af hele industriens
produktion og er medvirkende til at skabe mere end 5 % af den værditilvækst,
der oparbejdes inden for den danske industri.
De angivne talværdier viser størrelsesordenen af stærkstrømsindustriens pro
duktion (ganske vist i 1955 og 1956), men siger intet om vort hjemlige forbrug
af de pågældende dele, hvilket heller ikke er tilsigtet, da det er helheden af
stærkstrømsindustrien, der behandles her. Der importeres færdigvarer inden for
enkelte af de varegrupper, som også fremstilles af vor hjemlige industri. Im
port finder sted dels på grund af vore lave toldsatser inden for disse grupper,
dels fordi vi inden for den pågældende varegruppe ikke kan komme op på en
passende produktionsstørrelse, i det væsentlige som følge af manglende mu
lighed for eksport, da andre lande har høje toldsatser, og dels fordi det kan
dreje sig om så store maskinenheder, at vor hjemlige industri ikke kan påtage
sig fremstillingen. I begyndelsen af 1959 blev der herhjemme sat en ny toldlov
i kraft; hvilke ændringer den vil bevirke i de her nævnte tilfælde kan endnu
ikke overskues. Til gengæld finder vi mange varegrupper, inden for hvilke
der finder en betydelig eksport sted, og hvor vi i høj grad kan hævde os i ud
landet ikke alene med kvaliteten, men også med prisen. Beslutningen i juli
1959 om dannelsen af det såkaldte frihandelsområde af »de syv stater«, hvoraf
Danmark i den ene vil i høj grad påvirke vor industri, visse danske industri
virksomheder har allerede oprettet datterselskaber i et af »de seks lande«
(fællesmarkedlandene) for at hævde sig i leverancerne til disse lande.
En opdeling i de enkelte produktioner inden for stærkstrømsindustrien er
vanskelig. Alle grene er stærkt sammenkædede, foruden at sammenkædningen
med svagstrømsindustrien gør sig endog i høj grad gældende; men en grov
opdeling kan man foretage efter retningslinierne: produktioner til elforsyningen,
der leverer elektriciteten til installationerne, produktioner til installationerne, der
fører elektriciteten til brugsgenstandene, og produktioner af brugsgenstande, der
efter deres formål kan opdeles i brugsgenstande for lys, kraft og varme. Den
her anførte rækkefølge er den modsatte af den i indledningen anvendte, men
den kan siges at være den naturlige, når vi tænker på, ad hvilke veje elektri
citeten føres fra kraftværk til brugssted. Ser vi på den omtrentlige produktions-
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værdi af en række væsentlige varegrupper inden for stærkstrømsindustricn
(alle er dog ikke medtaget), vil vi for 1955 og 1956 finde, at stærkstrøms
industriens produkter for elforsyningen repræsenterede en årlig værdi af godt
300 millioner kr., produkterne for installationer en årlig værdi af knap 100
millioner kr., samt at brugsgenstande produceredes i et omfang svarende til
en værdi af godt 200 millioner kr. om året. I den foretagne grove opdeling
findes der under produkter for elforsyningen varer, der også bruges til instal
lationer og til brugsgenstande, ligesom der blandt produkterne til installatio
ner findes varer, der benyttes til fremstilling af brugsgenstande.
En oversigt over den danske elektrotekniske stærkstrømsindustris produk
tioner ville blive meget lang, og anført på et fåtal af sider ville den virke som
en opremsen, hvor oversigten helt gik tabt. For at give et lille indblik i denne
industrigrens formåen er der i det følgende omtalt eller strejfet enkelte mere
eller mindre tilfældigt valgte produkter. Ved omtalen tilsigtes kun at beskrive
ganske enkelte karakteristiske forhold enten ved produktets tilbliven eller ved
en enkelt af de mange dele, hvoraf det i reglen består, eller ved dets anvendelse.
ST Æ R K S T R Ø M S -IN D U S T R I P R O D U K T E R F O R
E L F O R S Y N IN G SA M T D E L V IS F O R IN S T A L L A T IO N E R
OG B RU G SG EN STA N D E
En lang række industriprodukter finder anvendelse inden for elforsyningen,
og en del af disse anvendes endvidere i installationer og til brugsgenstande.
Af sådanne stærkstrøms-industriprodukter kan nævnes : dieselgeneratorer, dy
namoer, generatorer, transformere for elforsyning og svejsning, højspændings
materiel, teknisk porcelæn, isolationsmaterialer, ledningsmaster, kabler og
ledningstråd samt omformere og ensrettere. Som en særlig form for elforsy
ning kan nævnes produktionen af tør-elementer, uanset at disse i stor ud
strækning anvendes inden for svagstrøms-elektroteknikken. Akkumulatorer,
der tjener til opbevaring af den elektriske energi, og som for størstepartens
vedkommende anvendes i automobiler, hører ligeledes hjemme under denne
gruppe af stærkstrøms-industriprodukter. Af specielle apparater kan nævnes
kondensatorer, der kan anvendes til produktion af den for mange veksel
strøms-brugsgenstande nødvendige magnetisering og derved på sine steder
giver elforsyningen en ønsket aflastning for en del af »strømleverancen«, nær
mere betegnet som kVAr eller kVAr-timer.
Dieselgeneratorer fremstilles til brug både på landjorden og i skibe; for an
vendelsen i skibe er der særlige standard-specifikationer, hvortil der må tages
hensyn. Dieselgeneratorerne bygges både som stationære og som transportable
anlæg og findes i standardstørrelser fra omkring 15 til 1.000 kVA svarende til
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M ontering af viklinger på en statorkrans
til en svinghjulsgenerator.

drivmaskiner på fra 20 til 1.100 hk. Anvendelsesområderne er mangfoldige,
lige fra den almindelige anvendelse på mindre elværker eller egne produk
tionssteder til reserveforsyning for radiostationer og hospitaler, det sidste sted
eksempelvis som fuldautomatisk øjeblikkelig reserve. Sammen med diesel
generatorer kan nævnes små benzindrevne anlæg for nødbelysning eller for
forsyning af en enkelt rugemaskine.
Dynamoer og generatorer fremstilles ligeledes for anvendelse på landjorden og
i skibe. Der findes åbne og lukkede maskiner, afhængigt af mulighederne for
ventilation. Dynamoer fremstilles for dieselelektriske lokomotiver i en stør
relsesorden op til omkring 1.100 kW svarende til en drivmaskine på 1.700 hk,
og for anden jævnstrømsproduktion op til en størrelsesorden af 2.800 kW
svarende til en drivmaskine på 4.000 hk. Af generatorer til vekselstrøm for
spændinger op til 11.000 volt kan nævnes størrelsesordenen for svinghjuls
generatorer 10.000 kVA, svarende til en drivmaskine på 11.000 hk, for
vandretliggende vandkraftgeneratorer 5.000 kVA for tilhørende turbine på
6.000 hk og for turbogeneratorer 8.000 kVA for en dampturbine på små
10.000 hk.
Transformere har, efter at vekselstrømmen har vundet mere og mere indpas
til skibenes elforsyning, også fundet anvendelse på søen. De fremstillede trans
formere for elforsyning på land ligger i almindelighed inden for størrelsen fra
50 til 90.000 kVA og anvendes til forsyning af forbrugere, til optransformering
af spændingen fra elværkernes generatorer, til sammenkobling af ledningsnet
med forskellig spænding, herunder forsyning af et 6-, 10-, 15- eller 20.000 volt
ledningsnet fra et 50- eller 60.000 volt-hovedledningsnet, samt til disse nets
forsyning fra 120-og 150.000 volt-stamnet. Transformerne er i almindelighed
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Transformer 20.000 kVt for 60-/20.000 volt.
Tilhøjre måletransformere.

bygget for to af spændingerne indenfor 220/380 volt og lige nævnte højere spæn
dinger. Der forekommer desuden en del særlige spændinger, afhængigt af forsy
ningsformålet, eksempelvis bestemt for ensretteranlæg inden for den elektroke
miske industri eller traktion. Specielle spændinger anvendes for svejsetransformere, der for at skabe regulering og stabilitet af buen ved lysbuesvejsning må
fremstilles med særlige elektriske egenskaber.
Højspændingsmateriel fremstilles som kapslede eller lukkede anlæg eller til
brug i åbne anlæg, hvor materiellets enkelte dele er delvis synlige. De sidste
anlæg kan enten være indendørsanlæg eller friluftsstationer, hvor der sker en
transformering fra 50—60.000 til 10.000 volt. De kapslede anlæg er i udførelses
formen sikret mod tilfældig berøring af spændingsførende dele og kræver et
ringe pladsbehov. Kapslede anlæg udføres ikke for de højere spændinger,
hvorfor alle 50-, 60-, 120- og 150.000 volt-anlæg udføres som åbne anlæg. For
anlæg med lavere spændinger, hvor man med fordel kan anvende åbne anlæg,
fremstilles det hertil hørende materiel. For at kunne gøre stationerne spændings
løse, således at der kan arbejdes på disses enkelte dele, fremstilles ledningsadskillere. Ledningsadskillerne vil i almindelighed kunne ses i friluftsstationerne på det sted, hvor luftledningerne bliver tilsluttet stationernes udstyr.
Som det nedennævnte højspændingsmateriel er disse forsynet med isola
torer, ved udendørs brug: porcelæn, svarende til spændingen. På friluftsstationerne vil man dernæst bemærke måletransformere og afbrydere. Høj
spændingsafbryderne skal kunne afbryde under ethver tænkelig situation, her
under også ved de såkaldte kortslutninger, hvorved der opstår de største og
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120.000 volts friluftsstation med højspændingsafbrydere, måletransformere og ledningsskiliere.

i reglen de vanskeligste afbrydningsforhold for afbryderne. Ved højspændings
afbrydere af typen »olieminimumsafbrydere« foregår selve brydeprocessen i
specielt udformede slukkekamre, kaldet turbulatorer. Inde i turbulatoren ud
vikler den ved afbrydningen opståede lysbue i forbindelse med olien gasarter,
som på grund af turbulatorens konstruktion frembringer en hurtig og effektiv
afbrydning af strømmen. Brydeevnen af den største her i Danmark fremstil
lede højspændingsafbryder er 5.000 MVA, svarende til omkring 3 gange nor
mallast af alle Danmarks elværker, en belastning, der ganske vist kun varer
i 1/100 til 1/50 sekund.
Teknisk porcelæn omfatter inden for elektroteknikken en lang række typer lige
fra porcelænsisolatorer for ledningsbygning og elektriske højspændingsappara
ter til pressede specialdele for afbrydere og sikringer. Porcelæn fremstilles ved
»brænding« af en blanding af kaolin (porcelænsjord), kvarts og feldspat, som
er naturligt forekommende mineraler. Af disse stoffer dannes en våd, blød,
plastisk masse, der formes svarende til den færdige porcelænsgenstand. Bræn
dingen er en opvarmning af den formede og tørrede genstand til 12—1400 °C,
hvorved den skøre rå masse omdannes til porcelæn under et betydeligt mål-
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H alvautom atisk fremstilling af langstavsisola
torer ved afdrej ning af vakuum behandlet por
celænsmasse. Langstavsisolatores anvender i
stigende grad ved bygning af højspændings
linier, her i landet eksempelvis ved 150.000
volt hovedlinier.

svind (ca. 15%). Man bruger tre forskellige fremgangsmåder til formgivning
af porcelænsgenstande: drejning, støbning og presning. Drejning er den ældste
metode ; den anvendtes allerede af de gamle ægyptere til fremstilling af ler
varer. Det vigtigste fremskridt siden den tid er vakuumbehandlingen af por
celænsmassen, der finder sted inden drejningen og muliggør en sikrere be
arbejdning. Metoden, der eksempelvis bruges til fremstilling af store høj
spændingsisolatorer, bliver efterhånden mere og mere mekaniseret og automa
tiseret. — Støbning foretages med såkaldt støbeslikker, som er en tykt
flydende vælling af porcelænsmasse, der hældes i gipsforme, hvorved der kan
formgives isolatorer, som ikke er omdrejningslegemer. — Presning finder
størst anvendelse i fabrikationen af elektrisk lavspændingsmateriel og egner
sig især til massefremstilling af genstande, som skal bruges i titusindvis eller
millionvis. Også her er der en naturlig udvikling henimod automatisering af
produktionen. Ud over porcelænets gode elektriske egenskaber har det en
meget høj mekanisk styrke; der fremstilles således isolatorer med trækstyrke
indtil 35.000 kg.
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Arbejdshal for fremstilling af stålmaster af rundjern.

Steatit er et keramisk materiale, der fremstilles på lignende måde som por
celæn; det består af ca. 90% talkum og har en større mekanisk styrke end
porcelæn.
Ledningsmaster kan enten være af træ, stål eller beton. Hvis masternes ma
teriale i sig selv ikke er modstandsdygtigt over for vejrliget og holdbart i rod
enden som betonmasterne, må de som for træmasternes vedkommende im
prægneres grundigt efter godkendte og egnede metoder; for stålmaster anven
des i almindelighed galvanisering. Imprægnering af træmaster kan foretages
enten med en vandig opløsning af salte eller saltblandinger eller med sten
kulstjære. Imprægnering kan enten være delvis eller fuldstændig; ved fuld
imprægneringsprincippet optager eksempelvis træet 3 gange så megen stenkuls
tjære som ved delvis imprægnering. Imprægnering med saltblandinger kan
eksempelvis foregå ved, at man lægger de friskfældede af barkede granstænger
i et kar med saltopløsningen og påsætter vakuumhætter på stangens ender,
hvorved saften suges ud, og saltopløsningen trænger ind i stangen. Stålmaster
fremstilles af profiljern eller rundjern ved svejsning; den sidste nyere type stål
master af rundjern fremstilles ved anvendelse af halvautomatiske stuksvej se
maskiner.
8
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Kobbertrækkeri.

Kabler og ledningstråd (installationsledninger og luftledninger) har som væ
sentligste basis kobber, massivt eller sammensnoet af flere tråde. Hertil kom
mer for installationsledningernes vedkommende tillige en eller anden form
for isolationsmateriale og for kablernes vedkommende yderligere et eller flere
beskyttelsesmaterialer. Der gås ud fra kobber i form af valsetråd, som trækkes
ned til den ønskede dimension i trækbænke. Til luftledninger anvendes hårdttrukket kobber, mens kobber til kabler og installationsledninger skal være
blødt, hvorfor det udglødes efter trækningen. På grund af ringe vægt og re
lativt god ledningsevne bruges aluminium en del som ledermateriale, navnlig
i luftledninger. I stålaluminiumkablerne findes en bærende kerne af ståltråde.
Der anvendes tre hovedtyper af isolationsmateriale : olieimprægneret papir,
gummi og pvc (polyvinylklorid). Papirisolation består af mange lag tyndt
cellulosepapir, som vikles på lederne og efter en meget omhyggelig udtørring
imprægneres i olie. Gummiisolation påføres i snitvalser eller sprøjter og gen
nemgår en vulkaniseringsproces til forøgelse af gummiens holdbarhed, styrke
og elasticitet. Pvc er et termoplastisk stof, der kontinuerligt kan presses om
lederne. Egenskaberne hos pvc og gummi ligner hinanden meget.
Kabler forsynes yderst med en beskyttelseskappe, der kan være af bly,
gummi, neopren eller pvc. Hvis kablerne skal nedgraves i jorden eller op-
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lægges på steder, hvor mekanisk overlast kan forekomme, armeres de med
jerntråde eller flade jernbånd, der lægges på et underlag af jute og crepepapir.
Som yderligere mekanisk og kemisk beskyttelse findes over armeringsjernet
ofte en bevikling af asfalteret jute. Eventuelt kan man ompresse en pvc-kappe
i stedet for. Den almindeligste type kabel til høje spændinger (fra 30.000 volt)
er oliekablet, der er således konstrueret, at der altid hersker et overtryk i
kablet, også under afkølingsperioder efter belastning eller kortslutning, såle
des at hulrumsdannelser, der ville give anledning til nedbrydende ionisering>
ikke kan forekomme.
Omformere og ensrettere fremstilles i mange typer. Motorgeneratorer, som
tidligere var de mest anvendte, er nu mange steder erstattet af ensrettere med
højere virkningsgrader. Af roterende omformere findes frekvensomformeren
for fremstilling af højfrekvens for værktøjsmaskiner med omløbstal på 12.000
pr. minut og højere. Ward-Leonard omformeren er ligeledes en roterende
omformer, hvormed der opnås bløde og dog kraftige igangsætninger samt et
stort reguleringsområde af motorernes omløbstal. Specielle roterende omfor
mere fremstilles for laboratoriebrug. Ensrettere (tørensrettere) fremstilles
hovedsagelig ved sammensætning af selen, germanium eller silicium-ventiler.
Ventilerne fremstilles i størrelser fra brøkdele af en ampère (til målebrug
m.m.) og til flere hundrede ampère (kraftensrettere) og med spændinger op
til flere hundrede volt. I forbindelse med passende transformatorer og hjælpe
apparater fremstilles ensretteranlæg med ganske betydelige kapaciteter, f. eks.
til elektrolyse 100.000 ampère, 350 volt svarende til 35.000 kW. Ensrettere
anvendes i øvrigt til en lang række formål: opladning af akkumulatorer, jævn
spændingsforsyning til forbrugere, hvor elværket går over til vekselstrøm, o.a.
Tørelementer er transportable elektriske elektricitetskilder, hvor kemisk energi
omdannes til elektrisk energi. Karakteristisk for tørelementet i modsætning
til akkumulatoren er, at det kasseres efter brugen, at det har en rimelig lagerholdbarhed, og at det er udadtil tørt og kan fungere uanset hvordan det
vendes. Tørelementer anvendes til belysningsformål og drift af elektrisk og
elektronisk apparatur overalt, hvor ringe vægt og flyttelighed er påkrævet^
samt hvor der ikke er adgang til stærkstrøm. Karakteristiske anvendelses
områder er eksempelvis lommelygter, nødbelysningsanlæg, radiomodtagere og
-sendere, såvel transportable som større stationære apparater, og tunghøre
apparater. Der fremstilles tørelementer, der vejer over 40 kg, medens det
mindste tørelement kun vejer omkring 1 g og anvendes til drift af et tunghøre
apparat, der er bygget ind i en brillestang. Det har været karakteristisk for
udviklingen i de senere år, at tørelementer er blevet absolut nødvendige for
militærets kommunikationssystemer og for drift af fjernstyrede våben, raket
ter o. 1. Dette har dels medført opstilling af konkrete specifikationer og kvali8*

115

Pakning af tørelementer.

tetskrav, dels at der er lagt vægt på små dimensioner og ensartet kvalitet.
De derved opnåede resultater er naturligvis i høj grad også kommet det civile
forbrug til gode. Tørelementet blev udviklet samtidig flere steder på basis
af det våde brunstenssalmiak-zinkelement, der blev patenteret i 1868 af G.
Leclanche. Den første, der nåede til en praktisk anvendelig løsning af pro
blemet med at gelere elektrolytten, var danskeren Hellesen.
En rigtig forudsætning for fremstillingen af et tilfredsstillende tørelement
er kontrollen; råvarerne skal kontrolleres, ligeledes produktionsprocessen og
færdigvarerne, noget der ved disse processer må ligge i hænderne på labora
torierne, der ligeledes må have udviklingsarbejdet. Udviklingsarbejdet forud
sætter, at denne afdeling har en komplet elementfabrik i miniatureformat.
Råstofferne i tørelementerne er kul, zink, brunsten samt en række kemikalier.
Det enkelte element har en spænding på ca. 1,5 volt. Der serieproduceres
batterier på helt op til 270 volt, sammensat af 180 serieforbundne elementer.
Akkumulatorer fremstilles også i en helt kapslet type forsynet med specielle
udluftningsventiler. Den kapslede udførelsesform tillader, at et batteri, i mod
sætning til hvad der ikke altid er muligt med de almindelige akkumulatorer,
kan opstilles i samme rum som det mekaniske eller elektriske udstyr, eksempel
vis ved teleanlæg, særlige lysanlæg og manøvreanlæg.
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S T Æ R K S T R Ø M S -IN D U S T R I P R O D U K T E R
F O R IN S T A L L A T IO N E R SA M T D E L V IS F O R
BRU G SGEN STA N D E
Til installationerne kræves, ud over hvad der kan være af materiel fælles
med elforsyningen, fremstilling af en mængde forskellige industriprodukter,
der desuden anvendes ved fremstilling af brugsgenstande. I husinstallationer
og i erhvervsinstallationer ses mange fælles komponenter; tages installatio
nerne under ét, kan der nævnes: målere, sikringsholdere, elsikringer, afbry
dere, motorbeskyttelsesapparater og andre apparater for lavspænding samt
i øvrigt elektrisk installationsmateriel som rør, forgreningsmateriel m. m.
Målere for kW-timer fremstilles for ethvert belastningsformål for veksel
strøm; det betyder bl. a., at der findes målertyper, som på en og samme måler
eller et og samme tælleværk kan måle blandet belastning hidrørende fra lys,
kraft og varme. Foruden denne og enklere målertyper finder der eksempelvis
produktion sted af kVAr-time-målere. Forskningen har forbedret målernes
egenskaber; nyere materialer som højkoercitivt specialstål (stål, der i høj
grad er i stand til at »holde fast på« en en gang påført magnetisering) anvend-
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des som bremsemagnet. Målerens funktion er baseret på, at den »attagne«
strøm driver den rundt, og at den lige nævnte magnet virker som et hæmværk, således at dens omløbstal nøjagtigt svarer til »det aftagne«. Målerne
fremstilles ved massefabrikation, og der kræves under hele processen en lø
bende kontrol; herunder forjusteres målerne, inden de kommer til den ende
lige justering og efterkontrol, hvor alle måleforhold og tælleværkets rette funk
tion kontrolleres endnu en gang. Målerne skal måle inden for meget snævre
tolerancer, og de skal blandt andet inden for vide grænser være uafhængig
af omgivelsernes temperatur.
Afbrydere. Dette ord dækker over en lang række typer lige fra den alminde
ligt kendte afbryder for lysekroner til den 1000 ampères håndbetjente vand
tætte afbryder i erhvervsinstallationen. Fremstillingen er i høj grad baseret
på masseproduktion, især for de mindre typer. Ved de nyere typer for veksel
strøm er man, bl. a. under hensyntagen til de bedre afbrydningsforhold, nået
frem til, at de små nye typer kan anvendes for 10 ampère og har dermed
skabt mulighed for tilslutning af større brugsgenstande. De større afbrydere
har gennem de sidste 20 år været konstrueret således, at de både kunne tåle
at føre den fulde strøm og at afbryde den selv under ugunstige forhold.
Endvidere fremstilles der automatiske afbrydere, der eksempelvis vinder mere
og mere indpas på skibe bygget både her og i udlandet.
Motorbeskyttelsesapparater er, hvad antallet angår, den langt overvejende del
af de automatiske afbrydere. I almindelighed anvendes betegnelsen motor-
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skab; dette dækker over en automatisk afbryder, der kan styres, således at
den kun kobler motoren ind under givne forhold, og som gennem sine tre
termiske, primære eller sekundære relæer tilnærmelsesvis følger variationerne
i motorens viklingstemperatur og kobler den ud ved begyndende skadelig
opvarmning. Motorskabene, der også kan være håndbetjente, findes i bakelit
eller støbejernskasser eller i spulevandstætte kasser. Størrelserne indtil 600
ampère fås med luftafbrydning, medens størrelserne fra 100 til 1500 ampère
har kontakterne nedsænket i olie. Eksempelvis anvendes der ved 380 volt
vekselstrøm et 200 ampère motorskab for en 100 hk motor.
Øvrigt installationsmateriel bliver i denne korte oversigt et meget vidt begreb.
Der findes eksempelvis dele som kronerosetter for afslutning og samling af
installationsledningerne. Endvidere kronerosetdåser til enhver loftsform og
med forskellige indlæg, herunder lampefatninger til anbringelse i dåserne, for
blot at nævne enkelte af de mange muligheder for kombination, der kan
tilfredsstilles af materiellet.
En særlig udvikling har de kapslede lavspændingsanlæg gennemløbet; i dag
fremstilles der færdige vandtætte støbejernsanlæg eller kombinerede støbejerns- og bakelitanlæg eller rene bakelitanlæg samt færdige pladekapslede
anlæg, de sidste for almindelige rum. I de pladekapslede anlæg indbygges der
ud over almindeligt materiel for elforsyningen også en række specialapparater,
der tjener til kontrol af og sikkerhed for specielle anlæg, eksempelvis et fuld
stændigt styreanlæg for cementens transport gennem en cementfabrik.
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B R U G S G E N S T A N D E F R E M S T IL L E T AF
S T Æ R K S T R Ø M S IN D U S T R IE N
Brugsgenstandene kan opdeles efter deres formål: lys, kraft og varme, men
mange formål vil beslaglægge mere end et af de nævnte områder; neonuret
skal lyse, uret skal drives ; det var lys og kraft. Kulde vil efter hidtidig praksis
her blive medtaget under kraft. Oversigten over brugsgenstandene vil, på
grund af deres overvældende mængde, blive forholdsvis mere sammentrængt,
end omtalen af de hidtil nævnte industriprodukter har været.
Industriel elektroteknik, der faktisk er hovedgruppen, medtages her kun
for den dels vedkommende, der omfatter automatisk styring; i denne hen
seende er den allerede på vej til at danne et særligt og overordentlig vigtigt
område inden for stærkstrømsindustrien. Området vil med tiden blive lige
så vigtigt som de for brugsgenstandene lige nævnte formålsområder; efter
hidtidig kutyme medtages den her nævnte del af den industrielle elektroteknik
under området kraft.
Lys.
Til frembringelse aflys findes bl. a. følgende lyskilder: glødelamper, lysrør,
speciallamper og neonrør.
Lyskildernes placering forudsætter, at der findes lampefatninger. De første
lampefatninger med den i dag kendte kappe af isolationsmateriale kom frem
i 1927. Desuden er der hele den øvrige gruppe af belysningsartikler: lyse
kroner, lampetter, lamper og armaturer for lysrør. Det drejer sig om både
hjemmets, erhvervenes og den offentlige belysning (gadebelysning).
Glødelampen kan betragtes som sammensat af tre bestanddele: glaskolbe,
bærestel med glødetråd og lampesokkel. Ved produktionen fremstilles glas
kolben maskinelt af den 1400° C varme glasmasse. Bærestellet fremstilles lige
ledes maskinelt af en lille glasstav og et tyndt glasrør, der sammensmeltes,
samtidig med at strømtilførselsledningen indsættes. Til ophængning af gløde
tråden indsmeltes på enden af glasstaven i den videre automatiske proces
bære- og støttehager, der består af molybdæn, som først smelter ved 2575° C.
Videre anbringes wolframglødetråden på bærehagerne og tilsluttes strømtil
førselsledningerne. Wolframtråden har et smeltepunkt på 3380° C. Til en
glødelampe 220 volt 40 W er glødetråden ca. 1/40 mm tyk. Glødetråden er
spiralviklet. Glaskolben må fyldes med neutrale gasarter. Ved den fortsatte
automatiske proces fyldes glaskolben med ca. 90% argon og ca. 10% kvælstof,
indtil trykket er omtrent 1 atmosfære. Lampen er dermed færdig til en fore
løbig prøve. Soklen påsættes ved hjælp af en bestemt slags kit, og strømtilfør
selsledningen loddes på soklen. På toppen af lampen anbringes stemplet, som
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angiver spændingen, lysstrømmen og forbruget, som lampen er fremstillet for.
Det kan nævnes, at de lamper, man ofte ser anvendt til vej belysning og lig
nende formål, og som udstråler et meget stærkt gult lys, er fyldt med natrium
dampe, mens de blåt lysende lamper indeholder kviksølvdampe.
Neonrøret er et glasrør, i hvis ender er anbragt elektroder. Røret er derefter
pumpet lufttomt og ved lavt tryk fyldt med neutrale gasarter, eksempelvis
neon. Røret bliver i dette tilfælde rødt lysende, når der sendes en elektrisk
strøm gennem det; fyldes røret med neon, argon og en dråbe kviksølv, bliver
lyset blåt. Afhængigt af luftart og glassets farve kan der skabes forskelligt
farvet lys. En anden måde at skabe det forskelligt farvede lys på er at belægge
indersiden af det med neon, argon og en dråbe kviksølv fyldte rør med et
særligt lyspulver, der kan give den ønskede lysfarve. Selv om en stor del af
neonrørenes fremstilling er automatiseret, er der en ikke ringe del håndværks
mæssigt arbejde tilbage; således er glaspusterens kunnen og færdighed uund
værlig til formning af rørene og til at påsvejse elektroderne.
Armaturer for lysrør kræver en metalvare-, spole- og apparatproduktion samt
montering. Lysrørsfatninger nittes sammen med automatisk trykluftværktøj,
og armaturskinner formes ved presning. For at give lysrørene den rette spæn-
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ding, dels ved tændingen, dels under brugen, indbygges drosselspoler. Drossel
spolerne består af spoler med jernkerner af udsøgt og kontrolleret magnet
blik, som efter at være samlet omkring spolen presses i en hydraulisk presse.
Dernæst finder en elektrisk kontrol sted af drosselspolerne, således at de til
fredsstiller de ret snævre grænser, der kræves af lysrørsfabrikkerne. Spolerne
»brumprøves« bl. a. Ved den efterfølgende montering sker bl. a. pålodning
af ledninger, isolering og påsætning af mærkeskilt, og til sidst efterprøves ar
maturet for normal drift med lysrør.
Kraft.
Af elmotorer fremstilledes der i 1956 omkring en halv million, hvoraf en
fjerdedel blev anvendt til montering i maskiner, fremstillet af den pågældende
industrivirksomhed. I tilknytning til motorerne sker der fremstilling af igang
sættere, automatiske anlæg, hvor der bl. a. anvendes elektroteknik-motorkontrol eller anden styring, der kan sammenfattes under industriel elektroteknik.
For husholdning og erhverv fremstilles støvsugere, røremaskiner, vaskemaski
ner, tørrecentrifuger, ventilatorer, ure, oliefyr, køleskabe og frysebokse. End
videre kan nævnes fremstilling af spcielle apparater som elhegn og barber
maskiner.
Motorer fremstilles både for veksel- og jævnstrøm; selv om den første gruppe
er langt overvejende, findes der dog mange områder, hvor jævnstrømmen
kan anvendes med fordel: sporveje, kraftoverføring i dieselelektriske tog og
eldrevne skibe. Størrelsen af de producerede motorer ligger lige fra en brøkdel
af en hestekraft til omkring 4.000 hk. For at opnå den mest hensigtsmæssige
produktion bliver småmotorer fremstillet i serieproduktion, der endog har
udviklet sig til flydende produktion. Anvendelsesområderne for motorer på
indtil 1 hk kan være: oliefyr, vaskemaskiner, pumper, kompressorenheder for
køleskabe, ventilatorer og malkemaskiner. Fra 1 hk og opefter finder der bl. a.
anvendelse sted ved trykkerimaskiner, tekstilmaskiner, arbejdsmaskiner, vand
værker, bryggerier, cementfabrikker, valseværker, kraner, hejsespil og elevato
rer. Af specialmotorer kan nævnes skibsmotorer, elektriske styremaskiner,
lossespil og ankerspil.
Industriel elektroteknik omfatter bl. a. en videreudvikling af det styrende organ
i automatiske anlæg, der i al sin enkelhed kan være den automatiske stopog startkommando fra en trykafbryder på en vandpumpes hydrofor, eller det
kan være en afbryder styret af vandstanden i en vandbeholder. Som videre
udvikling kan nævnes det lidt større oliefyr, hvor start og stop normalt be
stemmes af temperaturen, der gennem en anordning mekanisk påvirker den
nødvendige start- eller stopkontakt, og hvor tillige flammekontrollen kommer
ind i billedet: over fotocelle og elektronisk forstærker gives stopkommando
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for oliens indpumpning, hvis flammen slukker. Endvidere kan nævnes udvik
lingen fra omstyringsapparatet, der vender tromlens omløbsretning i vaske
maskinen, til det elektroniske programværk, som regulerer tiderne for de en
kelte køreformer og for tilførsel af vand, vaskemidler m. v. Reguleringssyste
mer som elektronisk motorkontrol og transduktor-motorkontrol udvikles mere
og mere, således at en samling af kontrol og styring under industriel elektro
teknik bliver almindelig, eksempelvis for papirmaskiner, trykkerimaskiner,
tekstilmaskiner, vaskemotorer, transportanlæg, elevatorer m. m. Industriel
elektroteknik har mange perspektiver, idet den indeholder led, der er nødven
dige i automatiseringen inden for selve industrien.
Vaskemaskiner og tørrecentrifuger. Husholdningsmaskiner er tidens krav til løs
ning af vaskeproblemet. Maskinen kan arbejde efter rotorvaskeprincippet,
der arbejder med meget korte vasketider (4 minutter effektiv vasketid) for
mindre tøjfyldninger. Centrifuger arbejder med forskellige diametre på cen
trifugekurvene og omløbstal pr. minut på op til 2800. Produktionen, der er
opbygget på seriefremstilling, har sin løbende kontrol og støtter sig på forsk
ningsarbejdet og samarbejder med de organisationer, der varetager hushold
ningernes interesser.
Køleskabe og frysebokse. Der har i Danmark været fremstillet køleanlæg i ca.
65 år; denne industri har naturligvis været betinget af vor store levnedsmiddel
produktion. I takt med den tekniske udvikling og den forhøjede levestandard
er der optaget en omfattende produktion af husholdningskøleskabe og hjemme-
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frysere. Af ganske særlig betydning har det været, at der samtidig er vokset
en særdeles livskraftig industri op for køleautomatik og små hermetiske køle
kompressorer fra 1/12 til 1/4 hk. Køleindustrien har således udviklet sig til at
blive en betydende faktor i den elektrotekniske gruppe. Denne udvikling, der
er sket på nogle få år, har ikke været baseret på et udtalt forbrugerkrav, men
på formodningen om, at det nødvendige behov ville vise sig, når der blev
tilvejebragt et produktionsapparat, som kunne muliggøre en rationel serie
produktion.
Der findes to kølesystemer bragt i praktisk anvendelse, nemlig absorptions
systemet og kompressorsystemet. Et af de karakteristiske forhold ved absorp
tionssystemet er: ingen bevægelige dele. Apparatet består af et sammensvejst
rørsystem, som er påfyldt ammoniak, vand og brint i et bestemt forhold, og
det er således indrettet, at der bliver koldt på en del af systemet, når der til
føres varme til en anden del. Dette systems varmeøkonomi kan ikke bringes
så højt op som kompressorsystemets, men omkostningerne ved fremstillingen
er lavere. Absorptionssystemet egner sig især for mindre enheder. — Ved
kompressorsystemet i forbindelse med husholdningskøleskabe forstås i dag
udelukkende et kølesystem, hvori der er indbygget en hermetisk lukket kom
pressor, det vil sige en pumpe, der sammen med sin elektromotor er indbygget
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i en helt tilsvejst stålbeholder, hvorigennem motorens tilledninger er ført
tryktæt ud. Dette system stiller store krav til konstruktionens kvalitet; f. eks.
må motoren, selv om rotoren fastholdes gennem et pår uger under fuld spæn
ding, ikke brænde af. Kompressoren lukkes inde med en vis oliemængde »for
livstid«, det vil sige, at den skal arbejde uden fejl eller væsentlig slitage 10—20
år, eller ca. 180.000 timer eller mere.
For en rationel fremstilling af køleskabe må der findes pladebearbejdnings
maskiner (ofte store), elektriske svejseanlæg, anlæg for kemisk overfladebe
handling af det komplette skab, kontinuerlige lakerings- og tørringsanlæg,
prøveafdeling m. m. Køleapparatets fremstilling er et kapitel for sig. Absorptionsapparatet fremstilles i nogle tilfælde af køleskabsfabrikken selv, mens det
hermetiske kompressoraggregat næsten udelukkende købes fra specialfabrikker.
Køleskabe helt af plastic er et nyt trin i udviklingen, men kun tiden kan vise,
hvorvidt plasticet vil blive fremtidens køleskabsmateriale. Det er endvidere
meget sandsynligt, at fremtidens køleapparat hverken bliver bygget efter ab
sorptionssystemet eller kompressorsystemet, men udformes langt simplere og
baseres på den termoelektriske effekt, som er opdaget allerede for 125 år
siden af den franske fysiker Peltier. Først med fremkomsten af de såkaldte
halvledermaterialer har det dog været muligt at skabe den fornødne køleeffekt
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ad denne vej. Muligheden for det praktiske Peltier-køleskab ligger i virkelig
heden så nær, at enkelte forsøgsskabe har været forevist i udlandet, og så
snart der er fundet materiale, hvis varmeledning blot er halvt så stor som et
af de bedste i dag kendte under bibeholdelse af samme specifikke modstand
og termoeffekt, vil princippet være konkurrencedygtigt.
Varme.
Elektricitetens direkte omsætning til varme i et enkelt apparat, således at
der frembringes varme netop på det sted, hvor der er behov for den, finder
sted i strygejern, komfurer, bage- og stegeovene, andre apparater til kogning,
varmeovne for opvarmning, varmepuder og vandvarmere. Varmens transport
kan fra det udviklede sted ske ved hjælp af luften, som ved hårtørreren, hvor
et varmelegeme først opvarmer luften. Varmen kan også transporteres ved
stråling, hvilket man gør brug af ved de infrarøde lamper.
Elkomfuret indeholder kogepladerne, den termostatstyrede bage- og stegeovn samt varmeskabet. Hver eneste del er blevet udviklet både gennem er
faringer ved brug og ved forskning. Kogepladernes udformning, hvor der i
dag for normal spænding findes de lette masseplader (hurtigvarmende plader)
for særlige kogegrejer og glødespiraler for almindelige kogegrejer, viser, hvor
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intensivt der er arbejdet. Ved fremtidens komfurer kan måske andre former
for opvarmning af maden blive taget i brug. I udlandet har det i visse til
fælde været praktiseret at foretage opvarmningen med højfrekvens, en metode,
der skal være effektiv, men som på grund af omkostningerne i den nuværende
form ikke kan forventes indført ved det almindelige elkomfur.
El-vandvarmere finder anvendelse mange steder, hvor der er behov for en
selvstændig varmtvandsgiver. Selv en så enkel ting har krævet et stort forsk
ningsarbejde, nemlig rettet mod varmtvandsbeholderens tæring. Forskningen
er stadig i gang, og forskellige resultater er allerede opnået, som har givet
sig udslag i særlige overfladebehandlinger. For alle brugsgenstande gælder
det, at en rigtig anvendelse giver det bedste resultat; om elvandvarmere må
vist siges, at de af økonomiske grunde ikke bør vælges større end lige strengt
nødvendigt. En opvarmning af mere vand, end der er behov for, for
anlediger let brug af for meget vand og dermed mere strøm end nødvendigt.
S T Æ R K S T R Ø M S IN D U S T R IE N OG T R A N S P O R T E N
Som afslutning på omtalen af den elektrotekniske stærkstrømsindustri
kan peges på denne industris væsentlige andel i alskens transportanlæg. Spe
cielt ved elektriske baner, i motortog, i skibe og i luftfartøjer findes der: el
forsyning — installation — brugsgenstande.
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I skibe findes installeret betydelige generatoreffekter for egenforsyning,
eksempelvis 10.000 t lastbåd med 750 kW, 18.000 t dieseltankbåd med 350
kW, 36.000 t turbinetankbåd med 1100 kW, 5.000 t passagerbåd med 1.000
kW og 15.000 t passagerbåd med 3.500 kW. Hver skibstype har sin karakteri
stiske elinstallation. Ved anlæggets opbygning tages der særlige hensyn til
driftssikkerheden som følge af skibenes ringe mulighed for reparations-assi
stance udefra. Herudover tages ofte vidtgående hensyn til brandsikkerhed og
til betjeningspersonalets sikkerhed. Det anvendte installationsmateriel er ho
vedsagelig af dansk oprindelse. Ofte er det lidt forskelligt fra det tilsvarende
landmateriel grundet på de særlige regler, der gælder for skibsinstallationer.
Installationerne omfatter både kraftværk, fordelingsnet og brugsgenstande,
idet dette sidste ord må tages i sin videste betydning. De fra landinstallationer
kendte anvendelser af elektriciteten til kraft, varme, kontroludstyr, lys m. m.
går igen i skibsinstallationerne, men desuden forekommer særlige apparater,
herimellem radarudstyr, ekkolod, Decca-udstyr, afmagnetiseringsudstyr og
lignende. Ofte er skibenes hjælpemaskineri elektrisk drevet. Dette hjælpe
maskineri indeholder da som regel motorer af samme størrelsesorden som
generatorerne. Dette forhold giver anledning til særlige startarrangementer,
når der er tale om vekselstrømsinstallationer, og har blandt andet ført til ud
vikling af specielle selvregulerende generatorer, der er i stand til at udregulere
spændingsfald 10—20 gange hurtigere end de sædvanligvis anvendte mekanisk
regulerede generatorer.
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F R E M T ID E N
Den danske elektrotekniske stærkstrømsindustri står i dag med et effektivt
produktionsapparat, et smukt resultat af det målbevidste og intensive arbejde,
der er blevet udført, siden de danske pionerer på dette felt i 1890’erne i al
beskedenhed begyndte, for manges vedkommende på deres livsværk.
Den betydelige danske elektrotekniske stærkstrømsindustri fremstiller i dag
hovedparten af det nødvendige materiel til elforsyningens fordeling og in
stallationerne samt de brugsgenstande, der benyttes i husholdninger og er
hverv. Ud over denne produktion til hjemmemarkedet finder der en betydelig
eksport sted. Den danske stærkstrømsindustri er i stand til at hævde sig på
det internationale marked, men dette såvel som det hjemlige marked vil
fortsat stille krav om fremskridt. Den forskning, industrien udfører, synes at
ville kunne dække sin del af kravets opfyldelse. Industriens personale som
sådant kender kravet og har gennem årene, der er gået, vist, at det vil være
med til at føre den danske elektrotekniske stærkstrømsindustri videre fremad;
med energi går industrien fremtiden i møde.
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TELEFON
Af afdelingsingeniør, cand. polyt. B. Hauschildt.
Telefonen blev som bekendt opfundet af Alexander Graham Bell i Amerika
i 1875. I de 84 år, der er forløbet siden telefonens fødsel, er antallet af tele
foner i hele verden vokset til mere end 100 millioner, og heraf findes i Dan
mark omtrent 1 million. Begyndelsen var beskeden, men snart tog udviklingen
en — man kan vist godt sige — eksplosionsagtig fart. Det minder lidt om en
kædeproces; jo flere telefoner der kommer, jo flere er der mulighed for at
tale med, og desto større nytte kan man få af telefonen. Alle byer, hele landet,
ja hele verden er omspændt af telefonforbindelser i luftledninger, i kabler og
i radiokredsløb, som muliggør hurtig kontakt med stort set et hvilket som
helst sted på kloden.
Telefonen, som for et par menneskealdre siden var et instrument, man
nærmede sig med en vis højtidelighed og ærbødighed, er nu noget ganske
dagligdags, et højst hverdagsagtigt brugsinstrument. Mennesker på 30—40
år og derover vil, når de er ude og har brug for at telefonere, bede om lov
til at låne telefonen. Men se på børnene og de unge; de tager blot den nær
meste telefon og ringer. Dette må ikke bare betragtes som mangel på almin-

130

delig høflighed, men må tages som et udtryk for, at den kommende genera
tion finder det ganske naturligt at udnytte de muligheder, som moderne
teknik og økonomi frembyder.
For forretningslivet, industrien og administrationen er telefonen blevet et
uundværligt redskab; og hvad den betyder i ens eget liv ved at skabe kontakt
til venner og bekendte — den telefonbrug, som i mange tilfælde ganske fejl
agtigt betegnes som luksus — kan man vist først rigtig erkende, hvis man et
øjeblik tænkte sig uden telefonens hjælp. De ældre erindrer måske, hvorledes
det var under telefonstrejken i 1920.
Behovet for telekommunikation er stort, og vi har her i landet langtfra nået
telefonmætningspunktet. F. eks. er telefontætheden (dvs. antallet af telefoner
pr. 100 indbyggere) i Sverige 50% større end her, for ikke at tale om USA,
hvor telefontætheden er 80 % større end i Danmark.

TELEFONVÆSENETS ORGANISATION OG SAMARBEJDE
Telefonvæsenet i Danmark var i sin start baseret på privat initiativ. Rundt
om i landets byer etableredes i perioden før århundredskiftet en lang række
private telefonselskaber, der i første række sørgede for telefonforbindelser inden
for de mindre byområder. Der etableredes endvidere et statstelefonnet ud
over landet, og det behov, der opstod for at kunne telefonere over stadig
større afstande, medførte et naturligt krav om et snævert samarbejde. Dette
resulterede bl. a. dels i en sammenslutning af telefonselskaber, dels i, at de
større selskaber opslugte de mindre. Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab købte
således i løbet af året 1896 samtlige sjællandske telefonselskabers anlæg.
Denne sammenslutning i større og større enheder er fortsat gennem årene,
og resultatet er blevet, at Danmark i telefonmæssig henseende i dag er opdelt
på 4 teleadministrationer, nemlig: Post- og Telegrafvæsenet (P&T), Kjø
benhavns Telefon Aktieselskab (KTAS), Jydsk Telefon-Aktieselskab (JTAS)
og Fyns kommunale Telefonselskab (FkT).
P&T sørger for hele landets telefonforbindelser med udlandet, og herud
over varetager det telefonforbindelserne mellem de forskellige telefonselskabers
områder, mellem Sjælland og Lolland-Falster og mellem Sjælland og Born
holm. Endelig varetager P&T tillige den lokale telefonforsyning i Sønder
jylland og på Møn (ca. 33.000 abonnenter), idet det efter genforeningen blev
overdraget staten at varetage telefondriften i Sønderjylland, medens det lille
telefonselskab på Møn blev overtaget af staten i 1932.
P&T sorterer som et statsdepartement under ministeren for offentlige ar
bejder.
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De private telefonselskabers eksistens er baseret på koncessioner, der er ud
stedt i henhold til »Lov om Telegrafer og Telefoner« af 11. maj 1897. Heri
fastslås, at staten har eneret på anlæg og drift af telegraf og telefoner, men
samtidig hjemler loven ret til meddelelse af koncession til private selskaber.
Koncessionerne havde oprindelig en løbetid på 20 år. De er gentagne gange
fornyet, sidst i 1949. Koncessionerne for alle selskaberne kan bringes til ophør
i 1962, for så vidt staten indløser samtlige aktier. I modsat fald forbliver
koncessionerne i kraft i 5-årige perioder, indtil samtlige aktier måtte være indløst.
KTAS (ca. 463.000 abonnenter) varetager telefondriften på øerne Sjælland,
Lolland-Falster og Bornholm. Selskabet er et aktieselskab, i hvilket staten
ejer lidt over halvdelen af aktiekapitalen.
JTAS (ca. 210.000 abonnenter) er ligeledes et aktieselskab, hvori staten
ejer lidt mere end halvdelen af aktiekapitalen. Selskabet sørger for telefon
driften i Jylland (undtagen Sønderjylland) og på Samsø. Driften på Samsø
er dog bortforpagtet til I/S Samsø Telefonselskab.
FkT (ca. 55.000 abonnenter) er et andelsselskab, som ejes af de fynske
amts- og købstadkommuner. Det betjener Fyn og Langeland med tilliggende
mindre øer.

132

Ifølge koncessionerne er de private telefonselskaber under kontrol af mini
steriet for offentlige arbejder, dels i økonomisk, dels i teknisk henseende. Denne
kontrol udøves af telefontilsynet, der består af en formand og 8 medlemmer,
udpeget af ministeren for offentlige arbejder. For at sikre det snævrest mulige
samarbejde, såvel mellem telefonselskaberne indbyrdes som mellem disse og
P&T, er der under telefontilsynet oprettet et særligt samarbejdsudvalg, hvori
bl. a. generaldirektøren for post- og telegrafvæsenet samt de tre telefondirek
tører har sæde.
Navnlig i de senere år, hvor landets telefonvæsen mere og mere virker som
en teknisk enhed, og hvor en hel del anlæg er udført som fællesanlæg, er dette
samarbejde udbygget bl. a. ved, at mange af de fælles opgaver og problemer
er løst i underudvalg under samarbejdsudvalget, der på dette felt virker som
koordinerende myndighed.

DET NUVÆRENDE TEKNISKE STADE
Centraler.
Landets telefoncentraler blev i begyndelsen etableret som manuelle dvs.
telefonistbetjente anlæg, men meget snart blev det klart, at denne opgave
også kunne løses med automatiske centraler. Det var dog først omkring 1930,
at denne driftsform blev økonomisk.
Ved KTAS påbegyndtes i slutningen af tyverne en driftsform med delvis
automatisering (D-systemet, hvor abonnenterne ved hjælp af en nummerskive
selv vælger den ønskede central), medens man i statstelefonområderne og på
Lolland-Falster begyndte at erstatte de manuelle centraler med fuldautoma
tiske centraler. Den anden verdenskrig satte imidlertid en stopper for det helt
store automatiseringsprogram.
Den tekniske udvikling på central-området fortsattes under krigen, og selv
om standsningen af automatiseringen var beklagelig, så har man dog opnået
den fordel, at de centraltyper, man efter krigen kunne fortsætte automatise
ringen med, var betydeligt bedre end.de tidligere typer.
Byggestenen i de automatiske centraler er vælgeren, det apparatur, der
ligesom telefonisten muliggør et valg mellem flere ledninger. De hidtidige
vælgertypers princip var, at en kontaktarm gled hen over en række af kon
takter. Denne slæbevælger medførte naturligvis et vist kontaktslid med heraf
følgende rensnings- og vedligeholdelsesarbejder. Disse vælgertyper var end
videre forholdsvis langsomt gående og gav derfor ret store opkoblingstider
for samtaleforbindelserne.
Den vælgertype, der arbejdes med i dag — koordinatvælgeren — er baseret
på relæprincippet. Her sker kontaktslutningen ved, at to kontakt fjedre trykkes
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mod hinanden. Kontaktsliddet bliver herved minimalt, og da de mekaniske
dele, som skal bevæges, er små, bliver vælgernes arbejdshastighed stor. Koblings
tiderne i de nye centraler måles således i tiendedele sekunder. Nummerskiven
på telefonapparater i forbindelse med disse fuldautomatiske centraler kan der
for løbe med større hastighed (dobbelt så stor hastighed som hidtil), og når
det ønskede telefonnummer er drejet, etableres forbindelsen så at sige i samme
nu.
Den automatisering, der i øjeblikket foregår af Danmarks telefoncentraler,
sker altså med fuldt moderne udstyr, hvis driftsikkerhed og hurtighed er
meget stor.
Ledningsanlæg.
Telefonledninger etableredes i telefonens barndom udelukkende som luft
ledninger — oven i købet med ståltråd. Underjordiske telefonkabler, som er
bedre beskyttet mod beskadigelser og vejrligets indflydelse, overtog snart luft
ledningernes rolle. På de længere strækninger etableredes pupinkabler, og for
at kunne telefonere over de længste afstande måtte man indsætte elektronrørs
forstærkere på kablerne.
Udviklingen er gået videre, idet man nu på bærefrekvenskabler fremfører
48—60 telefonsamtaler på samme kabeltråd. Man sparer på denne måde
ledninger, men til gengæld må der opsættes ret kompliceret »radioudstyr« i
kablernes endepunkter, samtidig med at der med forholdsvis kort mellemrum
(ca. 20 km) må indrettes mellemforstærkerstationer.
En videre udvikling på dette felt er indførelsen af de såkaldte koaksialkabler, hvor »ledningen« består af en inderleder omgivet af et rør, og hvorpå
der kan overføres 600—1000 samtaler.
Det sidste nye er at fremføre telefonsamtalerne via radio. På de tårne rundt
-om i landet, der i første række er beregnet til fremføring af fjernsynsprogram
mer, er der allerede indrettet »telefonradiokæder«. Her lægges telefonsamta
lerne ikke på en tråd, men på en ultrakortbølge radioforbindelse mellem spejl
formede antenner på tårnene. Antallet af samtidige telefonsamtaler på en sådan
radioforbindelse ligger i øjeblikket på 600.
Apparater m. m.
Et af de områder, hvor den ydre form spiller en stor rolle, og hvor det har
været svært at følge med udviklingen, er telefonapparatområdet. De apparat
typer, man begyndte med, var så forsvarligt konstrueret og viste sig så drift
sikre, at det ikke af denne grund var nødvendigt at udskifte til ny modeller.
Der findes således i dag telefonapparater fra omkring 1910 i god drift. Om-
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kring 1950 fremkom imidlertid en model telefonapparat med bedre tekniske
egenskaber og med en ydre form mere i pagt med tidens smag.
Over hele verden arbejder man i dag på at finde frem til en endnu bedre
type telefonapparat. Også herhjemme er dette problem taget op af teleadministrationerne i fællesskab, og man venter at få en mere enkel, mere form
fuldendt og billigere telefonapparattype.
Det tilsvarende gælder for øvrigt for alle de apparater (omstillingsborde,
ekstraklokker m. m.), som findes ude hos telefonabonnenterne.
Sammenfattende kan man sige, at teleadministrationerne har stræbt efter
at tilvejebringe telefonanlæg og telefoner i et til samfundets krav passende
omfang og at formidle telefonsamtalerne så hurtigt og sikkert som muligt.
Samtidig har man arbejdet på at holde udgifterne nede — til trods for in
flation og prisstigninger — ved anvendelse af nye metoder, nye materialer
og nye anlægs- og driftsformer.
Tdefonfabrikkerne.
Antallet af leverandører til teleadministrationerne er stort, og selv om
de fabrikker, der i daglig tale omtales som telefonfabrikkerne, dvs. leverandø
rerne af telefonapparater og centralmateriel m. m., er forholdsvis få — de
danske er kun 3 i antal — så kan en omtale inden for de givne rammer kun
blive ret summarisk og af sporadisk karakter.
Leverandøren af kabelmateriel betragtes vel i almindelighed ikke som en
egentlig telefonfabrik, men for fuldstændigheds skyld skal dog her peges på,
at Danmarks eneste kabelfabrik gennem mange år, Nordiske Kabel- og Tråd
fabrikker, side om side med sin produktion af lednings- og kabelmateriel til
stærkstrømsbrug, har produceret og leveret langt den største part af det led
ningsmateriel, der er forbrugt af de danske teleadministrationer.
Det egentlige telefonmateriel, centraludstyr og telefonapparater m. m. måtte
i begyndelsen naturligt fremskaffes fra udlandet. Indtil år 1900 var hoved
leverandørerne Bell-selskabets fabrik i Antwerpen og senere L. M. Ericsson i
Stockholm; men også den tyske fabrik Zwietusch har leveret både centraler
og apparater til Danmark.
Omkring århundredskiftet opstod interessen for — også på dette felt —
at skabe en dansk produktion, og dette gav stødet til oprettelsen af to danske
telefonfabrikker, nemlig Telefonfabrik Automatic i København og Emil Møl
lers Telefonfabrik i Horsens.
I 1892 åbnede M. B. Richter, grundlæggeren af Automatic, sit lille meka
niske værksted i København, hvor der begyndtes med en produktion af smøre
apparater, cykelventiler, elektricerapparater, kabelsko og lignende. I begyn-
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delsen af 1900-tallet optog man fabrikation af telefonapparatdele, og hermed
overgik virksomheden til at blive en telefonfabrik. År 1915 flyttede virksom
heden til Amaliegade, og i 1949 udvidedes med en monteringsfabrik i Glad
sakse.
Emil Møllers Telefonfabrik blev oprettet i Horsens, ligeledes i 1892, af
Emil Møller, der oprindelig var urmager. 11917 blev virksomheden omdannet
til et aktieselskab, og i 1937 tog man navneforandring til Kristian Kirks Te
lefonfabrikker efter Kr. Kirk, der i en lang årrække havde været medejer og
sidst virksomhedens direktør. Foruden hovedfabrikken i Horsens findes en af
deling i Århus, og i 1944 er oprettet endnu en afdeling, i København, hvor
man har til huse dels på Nikolaj Plads, dels i Brøndbyernes kommune.
De to fabrikkers produktion var i første række telefonapparater og ekstrainstallationer, men senere tillige centralmateriel til både større og mindre
centraler. Gennem årene er herved store mængder af forskelligt telefonmate
riel leveret til de danske teleadministrationer. Fabrikkerne har også eksport,
bl. a. er Automatics telefonpropper blevet eksporteret til næsten alle egne af
kloden.
I 1921 indrettedes en forsøgscentral på Amager med delvis anvendelse af
automatisk udstyr. Det var dog først i slutningen af 20’erne, at man fandt
frem til den rigtige løsning, D-centralerne i København. Materiellet var leve
ret af Standard Electric koncernen, som i 1931 oprettede et datterselskab,
A/S Standard Electric i København. I begyndelsen var virksomheden baseret
på import fra koncernens udenlandske virksomheder, men i midten af 30’erne
udvidedes produktionen på den danske fabrik til fuld fabrikation. Standard
Electric har gennem en årrække leveret materiel til de demiautomatiske cen
traler i København samt til de fuldautomatiske centraler i Sønderjylland, på
Møn og på Lolland-Falster. Desuden leverer fabrikken private automatcentra
ler samt telegraf- og radiomateriel.
Efter 2’ verdenskrig, hvor man for alvor tog fat på fuldautomatiseringen
af landets telefoncentraler, blev hovedleverandøren L. M. Ericsson i Stock
holm, som nu leverer koordinat-vælgercentraler til alle 3 telefonselskaber. I
denne forbindelse kan nævnes, at også Standard Electric leverer koordinatvælgercentraler, hvoraf nogle er opsat i Sønderjylland.
Man har sikret sig, at en stor del af arbejdet med de nye centraler udføres
her i landet. Bl. a. kan det nævnes, at telefonfabrik Automatic foretager
montering af koordinatvælgere på sin fabrik i Gladsakse.
Bærefrekvensteknikken, som tilllader overføring af flere samtaler på samme
tråd, kræver indretning af særligt forstærker- og terminaludstyr. Det første
udstyr af denne art, et 12-kanal udstyr, blev leveret til P&T af Siemens og
blev senere suppleret med materiel fra Standard Electric. Ved en licitation
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i 1949 på et landsomfattende bærefrekvensanlæg fik den tyske fabrik Felten
& Guilleaume overdraget kabelleverancerne, medens A/S Philips i Holland
fik overdraget leverancen af forstærker- og terminaludstyret. En hel del af
arbejdet med fremstillingen af dette materiel er dog udført hos Philips’ datter
selskab i København.
Samarbejdet mellem de danske teleadministrationer og telefonfabrik
kerne har altid været præget af gensidig velvilje og forståelse. Teleadministrationerne har ofte været meget strenge i deres krav med hensyn til kvalitet
og teknisk ydeevne. Men samtidig har administrationernes teknikere i et godt
samarbejde med fabrikkernes folk forstået at løse problemerne på en for begge
parter frugtbar og effektiv måde. I mange tilfælde har en konstruktion ændret
karakter, efter at den har været taget i praktisk brug ved teleadministrationerne og er blevet underkastet en kritisk vurdering af disses tekniske personale.
På den anden side må det også erkendes, at mange impulser og nye ideer er
opstået blandt telefonfabrikkernes teknikere på grundlag af disses nøje kend
skab til deres kunders problemer og krav.

Fremtiden.
De kommende år for dansk telefonvæsen vil uden tvivl blive præget af det
stadig stigende behov for telekommunikation samt af den kraftige tekniske
udvikling på det elektrotekniske område.
Danmarks ca. 760.000 telefonabonnenter har rundt regnet et antal telefon
apparater, der svarer til et apparat for hver femte indbygger. Dette kunne
synes et stort antal, men tallet er dog som nævnt ret beskedent i forhold til
det antal telefonapparater, som findes i Sverige og USA. Der er vel næppe
grund til at tro, at Danmarks telefonbehov skulle være væsentligi forskelligt
fra de nævnte landes, og man kan derfor formentlig roligt regne med, at
antallet af telefoner her i landet i de kommende årtier vil vokse ganske be
tydeligt, til op imod 2 millioner. Antallet af mellembys- og rigstelefonledninger
og de tilsvarende centralanlæg må ganske nødvendigt øges i takt hermed.
Forøgede og bedre transport- og kommunikationsmuligheder har bidraget
deres til den transformation, der over hele verden sker ved, at samfundene
bliver mere og mere industrielt præget. Industrialiseringen har hidtil været
kendetegnet ved koncentration; store fabrikker og store byer har været kende
mærkerne på denne koncentration. I de senere år er man imidlertid begyndt
at overveje, om dette er den rigtige vej frem. Man begynder allerede nu at
decentralisere fabrikker, og man taler jo stærkt om at ændre storbystrukturen
i retning af mere spredt bebyggelse.
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Koncentration betyder stor transport af materialer og af mennesker. Da
materialer kan transporteres tæt pakket, medens der er en grænse for, hvor
tæt personer kan stuves sammen i transportmidler, er der her en stor mulighed
for transportbesparelse, såfremt man kan formindske den sidstnævnte transport
på bekostning af den første. Dette kan gøres ved en decentralisation af virk
somhederne, således at menneskene får kort daglig vejlængde til og fra arbejds
pladsen.
h En nødvendig betingelse, for at dette kan ske, er, at der forefindes tilstrække
lige kommunikationsmidler mellem de ledende centre og de decentraliserede
arbejdspladser. Dette betyder igen flere telefoner, og disse må eventuelt
suppleres med skrivende eller visuelle midler. Et forøget telefonnet suppleret
med fjernskrive- og faksimilemaskiner og eventuelt et udbredt TV-net til
fjerninspektion, fjernkonferencer, dataoverføring m. m. kan tænkes som resul
tat af et kommende decentraliseret industrisamfund.
Fremtidens mål for telefonvæsenet må være at tilvejebringe det antal tele
foner og kommunikationsmuligheder, der svarer til de krav, samfundet vil
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stille, samt at muliggøre hurtig og effektiv forbindelse mellem apparaterne.
Samtidig må det være teleadministrationernes og telefonfabrikkernes op
gave at søge udgifterne til anlæggenes etablering og drift nedbragt.
Arbejdet med at rationalisere driften, finde nye konstruktioner, nye metoder
og midler, er intensiveret i de senere år. At resultaterne endnu ikke er åben
bare skyldes bl. a., at der her er tale om meget store anlæg, hvor det varer
længe, før virkningen af nye metoder og nye anlægs- og driftsformer slår igen
nem. Der må gå en årrække, før resultaterne viser sig. Samtidig kræves der store
kapitalinvesteringer for at få etableret nye og driftsbilligere anlæg, og dette
sætter derfor ikke sjældent en vis bremse på udviklingen. Også hensynet til
personalet spiller ind. Det skulle gerne gå således, at man ikke oplever en re
volution, men får en rolig og naturlig udvikling, hvorved personale og øko
nomisk kapacitet udnyttes uden voldsomme spring med deraf følgende van
skeligheder.
De fremskridt, der er sket og stadig sker på det elektrotekniske felt, vil
ganske givet komme til at spille en stor rolle for telefonvæsenet. Nye elektro
tekniske byggeelementer som f. eks. transistoren har allerede sat sine spor
inden for telefonverdenen. Transistorens forstærkningsmulighed udnyttes bl. a.
i telefonapparater til personer med nedsat høreevne. Den findes også i den
højttalende telefon, som for nylig er bragt på markedet.
Muligheden af at benytte tyndere kabeltråde i ledningsnettet mod til gen
gæld at indsætte transistorforstærkere i apparaterne eller på ledningerne
studeres nøje for tiden.
Inden for teleadministrationerne og telefonfabrikkerne arbejdes i disse
år intensivt på at tilvejebringe enklere, bedre og billigere apparater af alle de
typer, som opsættes ude hos telefonabonnenterne.
Bærefrekvens- og radiokædeanlæg vil blive udnyttet til flere og flere kreds
løb, samtidig med at anlæggene bliver mere driftssikre, mindre effektforbru
gende og mindre pladskrævende. På bærefrekvenskabler kan der blive tale
om at overføre op imod et par hundrede samtaler på samme tråd og på koaksialkabler 2—3000.
Om fremtidens langlinieforbindelser vil blive ført i kabler eller på radio
kæder er endnu usikkert. Det afhænger navnlig af, hvor stor driftssikkerhed
der kan opnås.
Også på centralområdet rykker transistorer og lignende elementer ind.
Selv om de moderne koordinatvælgercentraler arbejder så hurtigt, som abon
nenterne kan ønske det, vil indførelsen af elektroniske telefoncentraler, som
arbejder endnu hurtigere, kunne medføre besparelser, dels i ledningsudnyt
telsen, dels i de styrende organer. Fremtidens telefoncentraler vil rimeligvis
komme til at minde noget om elektronregnemaskiner; der vil ikke være be-
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vægelige dele og derfor intet mekanisk slid. Ikke uvæsentligt er det, at såvel
plads- som effektbehovet forventes nedbragt til 1/3 af de hidtidige størrelser.
Udviklingen af nye elektroniske koblingselementer, nye materialer og nye
metoder følges nøje af telefonvæsenets teknikere. Samtidig søger man at danne
sig et billede af publikums krav og ønsker, og der er ingen tvivl om, at alle
kræfter vil blive sat ind på at skabe det for samfundet som helhed bedst egnede
telefonsystem.

TELEGRAF
Af telegrafingeniør, cand. polyt. Ib Hyldstrup Larsen
Den danske fabrikation af egentligt telegrafudstyr har kun et meget beskedent
omfang. Regelmæssig fabrikation finder således kun sted på en enkelt virksom
hed, som fremstiller forskellige typer telegrafapparater, hvoraf størstedelen går
til eksport, medens den øvrige fabrikation i hovedsagen er begrænset til leve
rancer til post- og telegrafvæsenet af enkelte typer udstyr, der er udviklet under
speciel hensyntagen til post- og telegrafvæsenets ønsker og behov. De typer
telegrafudstyr, der fremstilles her i landet, vil derfor blive nævnt i den følgende
omtale af det danske telegrafnet.
Staten har eneret.
I »Lov om telegrafer og telefoner« af 11. maj 1897 er fastsat, at staten på
dansk land- og søterritorium har eneret til anlæg og drift af telegrafer og tele
foner. Ministeren — nu ministeren for offentlige arbejder — kan dog meddele
private selskaber koncession på anlæg og drift af telegrafer og telefoner. Und
taget fra eneretsbestemmelserne er i øvrigt visse anlæg som f. eks. kommunale
anlæg, der af brandvæsen, vandvæsen o. 1. udelukkende benyttes i den interne
tjeneste, og private jernbaners anlæg, der udelukkende anvendes i jernbane
tjenesten.
Den offentlige telegraftjeneste varetages på statens vegne af post- og tele
grafvæsenet, dog med den undtagelse, at der er meddelt Det Store Nordiske
Telegraf-Selskab koncession på driften af visse — selskabet tilhørende — under
søiske kabler mellem Danmark og udlandet. Da eneretsbestemmelserne gælder
staten som helhed, kan andre statsinstitutioner også etablere telegrafanlæg, men
dog kun til internt brug. Dette er bl. a. i et vist omfang udnyttet af statsbanerne.
Post- og telegrafvæsenets telegrafanlæg er indrettet med henblik på anvendel
sen af fjernskrivesystemet; dog er enkelte radiotelegrafforbindelser til udlandet
og enkelte af de over Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs undersøiske kab
ler etablerede telegrafforbindelser fortsat indrettet for anvendelse af morsesystemet eller wheatstonesystemet.
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Fig. 1 Fjernskrivealfabetet

Fjernskrivealfabetet.
Fjernskrivemaskinerne arbejder med et internationalt standardiseret tele
grafalfabet, fjernskrivealfabetet, der er vist på fig. 1. Hvert enkelt telegraftegn,
fjernskrivesignal, er sammensat af startsignal, alfabetsignal bestående af 5 lige lange
elementer, og stopsignal. Startsignalet og stopsignalet bevirker, at sender og
modtager startes og stoppes for hvert telegraftegn. Dette »start-stop«-princip
giver mulighed for med enkle midler at sikre, at sender og modtager til stadig
hed arbejder synkront, således som det er nødvendigt ved telegrafapparater,
der direkte omsætter telegraftegn til trykte bogstaver m. m. Alfabetsignalets 5
elementer kan hver antage én af to strømtilstande, hvilket medfører, at der kan
dannes i alt 32 (25) forskellige alfabetsignaler. Dette antal er imidlertid ikke
tilstrækkeligt til det antal bogstaver, tal og tegn, der ønskes benyttet, og man
lader derfor 26 af alfabetsignalerne repræsentere hvert 2 symboler, et bogstav
og et tal eller tegn. Forud for hver gruppe af bogstaver eller tal og tegn må det
da meddeles modtageapparatet, om der kommer en gruppe bogstaver eller en
gruppe tal og tegn. Til dette formål anvendes 2 af alfabetsignalerne, der benæv
nes »bogstavskift« henh. »tal- og tegnskift«. De resterende alfabetsignaler
anvendes for »mellemrum«, »vogn tilbage« og »ny linie«, medens et alfabet-
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Fig.2 Fjernskrivemaskinens princip
signal ikke benyttes, da en afbrydelse af telegrafledningen vil påvirke modta
geren på samme måde som dette signal. »Vogn tilbage« og »ny linie« styrer
tilbageføringen af papirvalsen og linieskift på fjernskrivemaskiner, der skriver
på papirark (bladskrivere). Startsignalet og hvert af alfabetsignalets 5 elemen
ter har samme længde, medens stopsignalets længde er 1,5 gange længden af
disse elementer. Det samlede fjernskrivesignal indeholder derfor 7,5 elementer,
hvilket med den internationalt standardiserede telegraferingshastighed, 50
elementer pr. sek. eller 50 baud, bevirker, at det varer 150 msek. at sende et
fjernskrivetegn. Der kan således på fjernskrivemaskiner kun arbejdes med en
hastighed af 400 tegn pr. minut, en hastighed der ikke må overskrides, selv ikke
inden for vilkårligt korte tidsrum.
Fjernskrivemaskinens virkemåde.
Fjernskrivemaskinens principielle opbygning og virkemåde fremgår affig. 2.
Ved nedtrykning af en tangent forskydes de 5 kombinationslinealer, der er
forsynet med skråt afskårne tænder, således at hver af de 5 kontakter enten
lukkes eller holdes åben. Linealernes tænder er udformet og placeret således,
at der for hver tangent fremkommer en særskilt kombination af de 5 kontakters
stilling. Tangenten frigør tillige i sin laveste stilling fordelerens kontaktarm,
der føres en gang rundt af en stadigt roterende motor. Ved kontaktarmens
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passage over fordelerens 7 fra hinanden isolerede segmenter udsendes i række
følge startsignalet, alfabetsignalets 5 elementer og stopsignalet, hvorefter kon
taktarmen stoppes, indtil næste tangent nedtrykkes. I modtageren bevirker
modtagelsen af startsignalet, at fordelerens kontaktarm frigøres og føres en
gang rundt af en stadigt roterende motor. Ved kontaktarmens passage over
fordelerens segment nr. 2—6 vil de 5 relæer efter tur tilkobles linien, og da
sendefordeleren og modtagefordeleren forudsættes at løbe med praktisk talt
samme hastighed, vil strømtilstanden i hvert enkelt relæ afhænge af indstillin
gen af den tilsvarende kontakt i senderen. Relæernes ankre og dermed de til
koblede vælgelinealer indstilles derfor svarende til sendekontakternes og dermed
kombinationslinealernes indstilling. For hver kombination af vælgelinealernes
indstilling vil der være ét og kun ét sted, hvor linealernes udskæringer danner
en samlet kanal, hvori en af de over linealerne liggende trækstænger kan falde
ned og dermed udløse trykningen af det pågældende bogstav, tal eller tegn.
Under passagen af segment nr. 7 modtages stopsignalet, der bevirker, at kontakt
armen fastholdes, indtil et nyt fjernskrivesignal modtages.
Ekstraudstyr.
De egentlige fjernskrivemaskiner er normalt indrettet for såvel sending som
modtagning, og de kan være udformet enten som strimmelskrivere (skriften frem
kommer på en papirstrimmel) eller som bladskrivere (skriften fremkommer på et
papirark). Udelades sendedelen, betegnes maskinerne som strimmelmodtagere,
henholdsvis bladmodtagere. Til brug i fjernskri vesys ternet findes også forskellige
ekstraapparater, hvoraf nogle af de hyppigst anvendte skal omtales. På en
klaviaturperforator kan den meddelelse, der ønskes sendt, udfærdiges i form af en
perforeret papirstrimmel. Denne strimmel indeholder i alt 6 rækker huller,
nemlig 1 række fremføringshuller og 5 rækker huller svarende til de 5 elementer
i alfabetsignalet. Den perforerede strimmel kan indlægges i en strimmelsender,
der affoler strimlens hulkombinationer og automatisk udsender de tilsvarende
fjernskri vesignaler med maksimal hastighed, dvs. 400 signaler pr. minut.
Ønsker man umiddelbart at kunne videresende en modtaget meddelelse, kan
man anvende en modtageperforator, der omsætter de modtagne fjernskrivesignaler
til en perforeret strimmel, som svarer til den på klaviaturperforatoren frem
stillede strimmel.
Samtlige fjernskrivemaskiner og ekstraapparater er hidtil leveret af uden
landske firmaer; men et dansk firma har nu udviklet en strimmelsender, hvoraf
den første serie leveres i løbet af sommeren 1959. Det er derfor muligt, at dette
firma i fremtiden også vil udvikle og fremstille andre af de i fjernskrivesysternet
anvendte apparater. Det pågældende firma fremstiller i øvrigt forskellige typer
telegrafapparater til brug i morsesystemet og wheatstonesystemet, samt to
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Fig. 3. Strimmelsender.

typer konvertere, den ene for omsætningen fra morsealfabetet til fjernskrivealfabetet og den anden for omsætningen fra fjernskrivealfabetet til morsealfabetet.
Post- og telegrafvæsenets telegrafanlæg tjener i hovedsagen følgende formål:
Afvikling af den egentlige telegramtrafik (ekspedition af de af publikum ind
leverede telegrammer) ;
Afvikling af telextrafikken mellem telexabonnenter (telex er den internationale
betegnelse for fjernskriveabonnenttjenesten, der i sin opbygning svarer til
den normale telefonabonnenttjeneste);
Udlejning af faste telegrafforbindelser, der etableres mellem to eller flere faste
punkter, og som til stadighed står til rådighed for lejerne.
Det danske fjernskrivenet.
Den indenlandske telegramtrafik og telextrafik afvikles over et fuldautoma
tisk fjernskrivenet. Opbygningen af dette net blev påbegyndt i 1936 med idriftsætningen af en automatisk fjernskrivecentral i Kolding. Denne central var
dog kun beregnet til afvikling af telegramtrafikken. Danmark var det første
land, der afviklede telegramtrafikken over et automatnet. I 1940 etableredes
en automatisk fjernskrivecentral i København, og samtidig blev centralerne
10
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Fig. 4. Det danske fjernskrivenet.
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indrettet for afvikling af såvel telegram- som telextrafikken. Danmark blev også
det første land, der på denne måde kombinerede telegram- og telextrafik. Efter
1942 er det automatiske fjernskrivenet yderligere udbygget således, at det i dag
omfatter de på fig. 4 viste 6 centraler: København, Kolding, Århus, Odense,
Ålborg og Rønne. På fig. 4 er endvidere angivet de pr. januar 1959 idriftværende tilslutninger til centralerne. De nævnte centraler er med undtagelse
af centralen i Rønne leveret af et udenlandsk firma. Centralen i Rønne, der er
indrettet for maksimalt 10 tilslutninger, er fremstillet af en dansk fabrik. Cen
traler fra samme fabrik var tidligere i drift i Nykøbing F. (maks. 10 tilslutnin
ger), Odense (maks. 40 tilslutninger) og Ålborg (maks. 40 tilslutninger); men
under hensyn til, dels at abonnenttallet i de pågældende områder er forøget
ud over centralernes kapacitet, og dels at forholdet mellem udgifterne til cen
traludstyr og telegraflinieudstyr har ændret sig således, at det nu er økonomisk
fordelagtigst at anvende få men større centraler, er centralerne i Odense og
Ålborg udskiftet med større centraler af udenlandsk fabrikat, medens centralen
i Nykøbing F. er nedlagt. Centralen i Rønne påregnes ligeledes nedlagt.
Det bør her også nævnes, at danske telexabonnenter kan opnå sammenstil
ling med telexabonnenter i udlandet. Telextrafikken til udlandet, dog med
undtagelse af Tyskland, afvikles over en manuel ekspeditionsplads på hoved
telegrafkontoret i København. For Tysklands vedkommende kan abonnen
terne derimod selv vælge sig frem til de tyske abonnenter, idet det tyske og det
danske automatiske fjernskrivenet er direkte sammenkoblet.

Telegrafkredsløbenes indretning.
Telegrafkredsløb kan etableres enten som jævnstrømstelegrafkredsløb eller
som tonetelegrafkredsløb. Jævnstrøms telegrafkredsløb kan indrettes for enkelt
strømsdrift, hvor telegrafsignalerne overføres ved, at man slutter og afbryder
strømmen i ledningssløjfen, eller for dobbeltstrømsdrift, hvor telegrafsignalerne
overføres ved, at man ændrer strømretningen i ledningssløjfen. Tonetelegraf
kredsløb anvendes på strækninger, hvor jævnstrømskredsløb ikke kan etableres,
eller hvor antallet af nødvendige kredsløb er så stort, at anvendelsen af tone
telegrafkredsløb er økonomisk fordelagtigst. Ved anvendelsen afflertonetelegrafudstyr kan der på et normalt telefonkredsløb etableres indtil 24 telegrafkredsløb
indrettet for telegraferingshastigheden 50 baud. Telegrafsignalerne overføres
ved, at man amplitudemodulerer eller frekvensmodulerer en for hvert telegraf
kredsløb separat bærefrekvens. Ved etableringen af jævnstrømstelegraf kredsløb
og ved sammenkoblingen af tonetelegrafkredsløb må der anvendes særligt
relæudstyr, telegrafomsætterudstyr, hvis indretning afhænger af det formål, hvortil
det pågældende kredsløb skal benyttes. Flertonetelegrafudstyret er fremstillet i
10*
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Fig. 5. Telegrafomsætterudstyr.

udlandet, medens telegrafomsætterudstyret fremstilles her i landet, idet det i sin
principielle udformning er udviklet af post- og telegrafvæsenet.
Den fremtidige udvikling.
Forinden denne oversigt over de bestående telegrafanlæg afsluttes, vil et par
bemærkninger om fremtidsplanerne være på deres plads. For så vidt angår den
offentlige telegramtjeneste og telextjenesten, må anlæggenes kapacitet udbygges
i takt med behovet, medens der for den internationale telextrafiks vedkom
mende tillige vil blive arbejdet henimod, at så stor en del af trafikken som muligt
kan afvikles fuldautomatisk, således som det nu er tilfældet for trafikken til
Tyskland. Derimod kan der inden for disse tjenester ikke forventes gennemført
egentlige principielle ændringer, som f. eks. overgang fra det nu anvendte
fjernskrivesystem (alfabet efter fig. 1 og hastighed 50 baud) til nye systemer,
idet dette — som følge af det vidtforgrenede internationale samarbejde — ville
være forbundet med meget betydelige tekniske og økonomiske vanskeligheder.
Derimod kan det tænkes, at visse faste fjernskriveforbindelser efterhånden må
indrettes for telegraferingshastigheder på 75 og eventuelt 100 baud, idet de
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nyeste typer fjernskrivemaskiner er indrettet til også at arbejde med disse
hastigheder.
Det egentlige nye moment på telegrafområdet vil derimod formentlig blive,
at der efterhånden vil opstå et behov for etablering af kredsløb til fjernover
føring af data, der skal indsendes til eller afgives fra faktureringsmaskiner, bog
holderimaskiner, hulkortmaskiner, elektronregnemaskiner og lignende data
behandlingsmaskiner. Alt efter karakteren af de pågældende data kan det til
dette formål blive nødvendigt at etablere anlæg, der er indrettet for overførings
hastigheder betydeligt højere end 50 baud og for anvendelse af specielle signal
koder, der f. eks. giver mulighed for automatisk korrektion af eventuelle under
signaloverføringen indtrufne fejl.

S E R V O T E K N IK
Af fabrikant, civilingeniør Søren T. Lyngsø
Anlæg for automatisk styring af arbejdsprocesser har været kendt i mange år,
ja vel lige så længe, som mennesket overhovedet har betjent sig af maskiner.
Hurtigt efter dampmaskinens opfindelse blev den som bekendt forsynet med
forskellige forbedringer som den automatiske omstyring af dampfyldningen
(glideren) og den automatiske hastighedsregulator, der søger at holde damp
maskinens omdrejningshastighed konstant uafhængig af belastningen.
Til trods for, at ordene Servoteknik og Automatik således dækker over be
greber, der har været kendt i flere generationer, har ordene i den senere tid,
især efter den anden verdenskrig, fået stor betydning inden for industri og
erhverv.
At servoteknikken efter den anden verdenskrig har fået så stor betydning,
skyldes sikkert først og fremmest, at den til mange militære formål viste sig som
et meget hensigtsmæssigt og betydningsfuldt hjælpemiddel. Til løsning af de
mange militære opgaver blev der udviklet en række specialkomponenter og
kredsløb med stor driftssikkerhed. Det var derfor naturligt, at den nye teknik
efter krigens afslutning blev taget i anvendelse til civile formål. Den stadig vok
sende levestandard stiller også krav til en mere automatiseret arbejdsproces.
Samtidig er mange af de maskiner og anlæg, der anvendes inden for industrien,
blevet så store og komplicerede, at de vanskeligt eller måske umuligt lader sig
styre manuelt. De forøgede krav til de industrielle produkters kvalitet og ens
artethed har mange steder medført en gennemgribende automatisering af pro
duktionsanlæg.
Automation eller servoteknik kan principielt udføres på en række forskellige
måder og under anvendelse af hjælpekraft i form af trykluft, olietryk eller elek
trotekniske hjælpemidler. Det måleapparatur, som altid hører til et servosystem,
kan ligeledes være udformet enten med trykluft eller elektriske hjælpemidler.
Udviklingen går imidlertid tilsyneladende mere og mere i retning af elektroniske
apparater.
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Ovenstående figur viser principskema for et servosystem, hvis opgave er at
blande kold og varm luft i et sådant forhold til hinanden, at der opretholdes en
konstant temperatur af blandingsluften. Reguleringen sker ved hjælp af et re
guleringsspjæld i luftkanalen for den kolde luft. Blandingsluftens temperatur
måles ved hjælp af en termoføler, som monteres et passende sted i luftkanalen.
Termoføleren er i dette tilfælde en elektrisk modstandsføler, hvis modstand æn
drer sig med temperaturen. Termoføleren indgår i en Wheatstones-bro, som er
afstemt således, at den er i balance ved den ønskede temperatur. Termobroens
udgangsspænding vil derfor være proportional med afvigelsen fra den ønskede
temperatur. Udgangsspændingen tilføres en servoforstærker, hvori de svage
signaler opforstærkes. Servoforstærkeren styrer direkte den servomotor, der be
tjener reguleringsspjældet i kanalen for den kolde luft.
Såfremt blandingsluftens temperatur af en eller anden grund bliver for høj,
vil denne temperaturstigning hurtigt vise sig som en forøgelse af termofølerens
modstand. Termobroens balance vil herved forstyrres, og der gives gennem ser
voforstærkeren besked om opregulering af reguleringsspjældet. Ved en tempe
raturafvigelse i modsat retning vil reguleringsspjældets servomotor på den om
talte måde få kommando til nedregulering.
Sådanne reguleringssystemer vil ofte være ustabile, således at der forekom
mer kraftige overreguleringer med heraf følgende store udsving i blandings
luftens temperatur. Servosystemet kan imidlertid stabiliseres ved at indføre en
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De elektroniske servoforstærkere samles i et
forstærkerpanel, som placeres et passende sted
i nærheden af det anlæg, der skal autom atise
res. I forstærkerpanelet indgår de forskellige
elektroniske servoforstærkere som skuffeenhe
der. Panelet indeholder alle de interne elektri
ske forbindelser samt indstillingsanordninger
for reguleringsfølsomhed, tilbageføring og tids
konstanter. Disse indstillinger foretages under
anlæggets idriftsættelse og skal derpå kun efterindstilles, såfremt driftsforholdene ændrer sig
væsentligt. I forstærkerpanelet findes endvidere
et elektrisk krydsfelt, hvorigennem de forskel
lige senderinstrum enter m. v., som indgår i re
guleringen, kobles sammen. Såfremt driftsfor
holdene senere nødvendiggør en ændring af
reguleringsprincippet, sker dette simpelt ved en
omkobling i krydsfeltet.

Forstærkerpanel.

tilbageføring fra f. eks. reguleringsspjældets stilling. Dimensioneringen og ind
stillingen af denne tilbageføring må ske individuelt for hvert enkelt anlæg un
der hensyntagen til systemets konstanter, tidsforsinkelse m. v.
Den teori, der anvendes ved dimensioneringen af servotekniske apparater
og bestemmelsen af disses stabilitet, har gennem mange år været anvendt inden
for svagstrømsteknikken til dimensioneringen af modkoblede forstærkere. Selv
om servosystemerne, som omtalt ovenfor, kan udformes på en række forskellige
måder, anvendes overalt i verden den teori og terminologi, som anvendes inden
for svagstrømsteknikken.
Da den danske industri efter den anden verdenskrig begyndte at interessere
sig for at optage den nye servoteknik på sit fabrikationsprogram, var det derfor
naturligt, at det især var de svagstrømstekniske industrier, der specialiserede sig
i denne teknik.
Dette er så meget mere naturligt, som den danske svagstrømsindustri altid
har været meget anerkendt, såvel inden for landets grænser som internationalt.
Den danske svagstrømsindustris høje stade skyldes ikke mindst den fremragende
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De elektroniske servoforstærkere udformes ofte som enheder, der
er m onteret på skuffechassiser med stikbensforbindelser. Herved op
nås at udskiftningen af en forstærker ikke kræver specialværktøj
eller svagstrømsteknisk kunnen. Servoforstærkere er standardiserede
i få typer således, at alle forstærkere inden for samme type er d i
rekte ombyttelige. Skufferne er kodeborede, hvorfor forveksling er
udelukket. Eventuel fejlfinding lettes iøvrigt betydeligt ved, at der
til anlægget hører et testinstrument, hvormed det er m uligt at fore
tage kontrolm ålinger forskellige steder i forstærkeren, medens denne
er i drift.

Servoforstærker.

lærer og personlighed, professor P. O. Pedersen, der gennem et meget stort antal
år har præget hele svagstrømsindustrien.
Vi har her i landet en betydelig svagstrømsindustri, som er af stor værdi for
Danmarks økonomi. Det er her især radioindustrien, som har dannet grundlag
for en storproduktion af komponenter som modstande, kondensatorer, omskiftere,
transformatorer m. v. Disse komponenter har på grund af deres kvalitet været
i stand til at hævde sig internationalt og danner derfor en god udgangsposition
for dansk produktion af mere specialiseret svagstrømsteknisk udstyr som elektro
niske måleinstrumenter og måleudstyr.
Den danske produktion af servoteknisk materiel er derfor i høj grad baseret
på anvendelse af elektronrør, transistorer og transduktorer. De mere og mere
komplicerede processer og anlæg inden for industrien stiller stadig større krav
til servotekniske apparater. Til løsning af disse opgaver har det elektroniske
udstyr vist sig at være meget anvendeligt og er let at tilpasse de varierende
driftsbetingelser inden for industrien.
Den danske produktion af elektronisk servoudstyr anvendes især til automa
tisk regulering inden for kraftværkerne og industrivirksomheder. De største an
læg er installeret i forbindelse med de moderne højtryksdampkedler, som er
bygget gennem de sidste 10 år på vore store landsdelsværker. Ved hjælp af
disse reguleringsanlæg foretages en automatisk styring af de mange forskellige
funktioner, der hører til en moderne højtrykskedel. Ved den automatiske sty
ring opnås en sikker og økonomisk drift af hele anlægget. Som eksempel på
et sådant reguleringssystem vises ovenstående figur, og på dette anlæg findes
følgende reguleringsgrupper:
a.Automatisk regulering af tilførslen af fast brændsel. Reguleringen sker ved
ændring af vandreristens hastighed i overensstemmelse med belastningen.
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U n d trb la s 1 v tn + .

Principskema for automatisk kedelregulering.

b. Automatisk regulering af oliefyringsanlægget, hvorved den indfyrede olie
mængde stadig tilpasses den øjeblikkelige kedelbelastning, og således at
der opretholdes et bestemt forhold mellem fast brændsel og olie.
c. Automatisk regulering af den friskluftmængde, som tilføres kedelen til for
brænding. Luftmængden afpasses nøje efter belastningen, og således at
der opnås en god økonomisk forbrænding.
d. Automatisk regulering af røggasventilatorens ydeevne, hvorved der altid
opretholdes et konstant undertryk i fyrrummet uanset belastningsvariatio
ner. Herved forhindres dels udtrængning af røg og gas på fyrpladsen og
dels unødige tab ved afkøling på grund af indtrængende falsk luft i ke
delen.
e. Automatisk regulering af damptrykket, således at dette holdes på den øn
skede værdi uanset belastningsvariationer.
f. Automatisk regulering af fødevandstilførslen, således at denne altid svarer
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På kontroltavlerne hørende til procesregule
ringer og andre automatiserede industrianlæg,
overvåges de automatiske reguleringsgrupper
fra hver sit manøvrefelt. På manøvrefeltet fin
des et stillingsviserinstrument, der forbindes
med en stillingssender påbygget servomotoraggregatet. Instrum entet angiver derved regule
ringsorganets stilling.
På manøvrefeltet findes en styrenøgle med
stillingerne »Automatik« og »Manuel«. Ved
hjælp af denne styrenøgle tilkobles det auto
matiske servoanlæg. Hvis styrenøglen står i stil
ling »Manuel«, kan det pågældende regulerings
organ fjem betjenes fra manøvrefeltet ved hjælp
af en styrenøgle med stillingerne »op« og
»ned«.
Manøvrefeltet indeholder endvidere et ind
stillingsgreb, hvorpå der indstilles til den værdi,
som ønskes holdt konstant ved hjælp af det
elektroniske servoudstyr. På manøvrefeltet fin
des desuden to kontrollamper, der forbindes
med det elektroniske servoudstyr. Disse kon
trollam per lyser rødt og grønt i takt med de
automatiske reguleringsimpulser i henholdsvis
nedad- og opadgående retning. Kontrol lam
perne giver derved et godt billede af anlæggets
rolige og pendlingsfrie regulering.
Manøvrefelt.

til dampproduktionen, og der holdes en konstant vandstand i kedelbehol
deren.
På andre anlæg findes herudover en række servoudstyr for styring af damp
temperatur, belastningssynkronisering af motorer m. v.
Servoteknisk Forskningslaboratorium som et hjælpemiddel for den danske in
dustri, blev oprettet i 1956 som et særligt laboratorium under Danmarks tekni
ske Højskole. Laboratoriet har tilknytning til industri og erhverv gennem et re
præsentantskab og et kontaktudvalg, der følger dets arbejde. Laboratoriets øko
nomi sikres dels gennem tilskud fra interesserde industrivirksomheder og dels
ved betaling for udførte arbejder.
Servoteknisk Forskningslaboratorium tager sig især af den teoretiske del af de
servotekniske problemer, der opstår ved industrivirksomhedernes automatisering.
Herigennem har laboratoriet allerede vist sin berettigelse og været til stor
glæde for det danske erhvervsliv. Den største betydning af Servoteknisk Forskningslaboratorium’s arbejde er dog sikkert, at der her gives de studerende lej
lighed til at blive fortrolige med den særlige dimensioneringsteknik for servo-
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systemer. Senere, når disse studerende kommer ud i industrivirksomhederne som
ingeniører, vil de være i stand til at stille opgaverne for de danske eller uden
landske fabrikker, der fremstiller servoteknisk udstyr. Det er ligeledes af største
betydning for industrivirksomhederne, at de disponerer over kvalificeret per
sonale til vedligeholdelse af de ofte meget komplicerede servotekniske anlæg.
Med den stadig stigende anvendelse af servoteknisk udstyr og automatiske
kontrolanlæg, må det forudses, at der vil vokse en række specialvirksomheder
op, som specialiserer sig i levering af servoudstyr inden for de forskellige grene
af industrien, maskinfabrikker, kemiske virksomheder, elektrotekniske fabrikker,
atomkraftanlæg og bygningsvæsen. Med den gode udgangsposition i form af
dygtige ingeniører og håndværkere samt halvfabrikata af første klasses kvalitet
fra andre danske svagstrømsindustrier, vil disse virksomheder være i stand til
at hævde sig, ikke alene inden for landets grænser, men også på det inter
nationale marked.

E L IN S T A L L A T Ø R E R ,
E L M A T E R IE L , E L IN S T A L L A T IO N E R
Af civilingeniør E. Winther.
Elinstallatørerhvervet.
Selv om enkelte meget simple transportable elektriske lysanlæg i kortere
perioder har været opstillet forskellige steder i København i årene 1870 til
1880, kan man næppe tale om noget egentligt erhverv som elinstallatør i disse
år.
Først i begyndelsen af året 1882 finder man den første spæde spire til elinstal
latørerhvervet, idet firmaet C. J. Jürgensens mek. Etablissement da udførte det
første stationære elektriske lysanlæg, hvor såvel glødelamper som buelamper
anvendtes.
I slutningen af samme år stiftedes firmaet Kemp & Lauritzen, der som det
første firma herhjemme reklamerede med udelukkende at udføre elektriske
anlæg.
I de følgende år begyndte også andre firmaer at forsøge sig som elinstalla
tører, men særlig stor var tilgangen til branchen dog ikke. I 1897 var der således
i København kun 12 elinstallatører. At antallet ikke var større, skyldes vel nok
delvis, at man fra de kommunale myndigheders side havde indført den bestem
melse, at kun firmaer, der af magistraten blev godkendt som elinstallatører,
måtte udføre installationer i tilslutning til Københavns elværk.
På Frederiksberg blev i året 1898 godkendt 8 firmaer som elinstallatører.
I provinsen og særlig i de større byer var naturligvis også i disse første år
nogle firmaer begyndt at interessere sig for elinstallationer; men hvilke og hvor
mange det var, som specielt påtog sig installationsarbejde, har det ikke været
muligt at finde oplysning om, idet optegnelserne fra den tid er meget mangel
fulde. Det er dog indtrykket, at de egentlige installationsfirmaers antal ikke
var ret stort.
Da elektrificeringen såvel i byerne som i landdistrikterne tog fart i årene fra
1904 indtil første verdenskrig, steg antallet af installatører i provinsen imidler
tid ret kraftigt.
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I 1910 var antallet af provinsinstallatører således kommet op på ca. 200, og
denne kraftige stigning har holdt sig næsten helt op til i dag. Udviklingen har
siden 1910 været næsten retliniet, idet tilgangen af nye firmaer har været ca.
300 for hvert tiår, således at antallet af installatører i provinsen i dag er ca.
1700.
Det synes dog, som om denne udvikling nu er ved at tage noget af; der
etableres naturligvis stadig nye firmaer, men disse nyetableringer opvejes i
nogen grad af den afgang, der finder sted.
I København viser denne tendens sig endnu tydeligere. Her var der i 1910
knap 100 firmaer, og indtil 1950 har udviklingen ligesom i provinsen været
næsten retliniet med en tilgang på ca. 90 firmaer pr. tiår, således at antallet af
installatører i 1950 var ca. 450.
Imidlertid har der i årene derefter været en så stor afgang fra faget, at denne
næsten helt har opvejet tilgangen, således at antallet af installatører i dag kun
er steget til ca. 475.
Dette skyldes måske i nogen grad, at en del af de firmaer, der blev etableret
lige efter sidste verdenskrigs ophør, har måttet opgive kampen, da pengerigeligheden ophørte i begyndelsen af halvtredserne.
I hele landet er der således i alt ca. 2200 installatører, hvilket må siges at
være et meget stort antal, og i flere områder er der da også så mange installa
tører, at de ikke alle kan få et rimeligt udkomme. Ca. 10% af firmaerne driver
blandet erhverv. Nogle firmaer har således afdelinger, der udfører sanitære
installationer, andre har afdelinger, der udfører smedearbejder og fjernvarme
anlæg, mens atter andre driver fabrikationsvirksomhed inden for den eltekniske
industri.
Firmaernes størrelse varierer meget stærkt. De årlige omsætninger ved egent
ligt elinstallationsarbejde varierer fra nogle få tusinde kroner op til ca. 8
millioner.
Hovedparten af firmaerne må karakteriseres som mindre bedrifter, hvor
mester selv deltager i det produktive arbejde. Kun ca. 60 firmaer beskæftiger
til stadighed mere end 10 montører.
Lige efter sidste verdenskrigs ophør beskæftigede installatørerne i alt ca.
2600 montører og ca. 1700 lærlinge, og der blev færdiguddannet ca. 300 lær
linge om året.
Selv om der på dette tidspunkt var stor mangel på materialer, var der dog
beskæftigelse til næsten alle montører. Man forudså derfor en alvorlig mangel
på arbejdskraft, den dag materialer kunne fremskaffes i tilstrækkelig mængde,
og man iværksatte følgelig fra installatørforeningernes side en kraftig agitation
for uddannelse af flere lærlinge. Da der imidlertid går lang tid, inden en sådan
agitation bærer frugt, blev mangel på kvalificeret arbejdskraft da også et meget
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alvorligt problem i årene indtil 1956. Her satte regeringens ekstraordinære
forholdsregler til imødegåelse af den truende inflation en kraftig bremse på
alt byggeri, hvilket havde til følge, at der da ret pludselig blev ledig arbejds
kraft. I dag er virkningerne af regeringens indgreb ved at fortage sig, og
beskæftigelsen er nu så stor som ingen sinde tidligere.
I årene siden 1945 er tilgangen til faget blevet forøget ganske væsentligt.
Fra 1945 til i dag har ca. 8200 lærlinge aflagt svendeprøve, og der færdig
uddannes nu ca. 800 lærlinge om året.
Trods denne store tilgang til faget er der i dag, da ca. 3800 montører og ca.
3200 lærlinge er beskæftiget hos installatørerne, næsten ingen ledig arbejdskraft,
idet en meget stor del af de nyuddannede overgår til andre erhverv eller finder
beskæftigelse uden for installatørernes kreds, og det må forudses, at der igen vil
blive mangel på kvalificeret arbejdskraft, idet en overordentlig stor byggevirk
somhed forventes i de kommende år.
Organisationer.
I slutningen af året 1897 rejstes der inden for den beskedne kreds af installa
tører i København en bevægelse for at få dannet en faglig forening, der kunne
varetage elinstallatørernes interesser.
Der blev nedsat et udvalg til udarbejdelse aflove for en installatørforening,
og allerede i de første dage af 1898 var udvalget kommet så vidt, at man kunne
indbyde en kreds af københavnske installatører til et møde med det formål at
søge en installatørforening dannet.
Mødet blev afholdt den 17. januar 1898, og 9 firmaer var repræsenteret.
Resultatet var, at Foreningen for Installatører af elektrisk Lys og Kraftoverføring i
København blev dannet.
Allerede samme forår optog foreningen sin første forhandling med elektri
kernes fagforening i København angående oprettelsen af en løntarif. Disse
lønforhandlinger frembød store vanskeligheder, men det lykkedes dog at opnå
enighed om den første løntarif, efter hvilken minimallønnen blev fastsat til
33 øre i timen.
På Frederiksberg var der allerede på det tidspunkt, da den københavnske
installatørforening blev dannet, en lokal forening. Også denne forening havde
haft vanskelige lønforhandlinger med arbejderne.
Der opstod derfor snart den tanke, at det måtte være hensigtsmæssigt at
slutte de to foreninger sammen. Denne sammenslutning skete den 15. august
1899, og foreningens navn ændredes til Foreningen for Installatører af elektrisk Lys
og Kraftoverføring i København og Omegn.
Medlemsantallet i foreningen var på dette tidspunkt 19 firmaer.
Den 7. oktober 1899 blev foreningen optaget som medlem af Dansk Arbejds-
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giverforening, og et par år senere tilsluttede foreningen sig Jern- og Metalindustri
ens Sammenslutning.
På dette tidspunkt stod installatørerne i provinsen næsten helt splittet. Der
eksisterede kun et par lokale foreninger.
Imidlertid blev Dansk Elektrikerforbund dannet i 1904, og da forbundet
efterhånden fremsatte krav, først i provinsbyerne og senere i landdistrikterne,
om ret tyngende overenskomster, begyndte man også her at sysle med tanken
om en faglig mesterforening.
Der skulle dog gå nogle år endnu, før Foreningen for Installatører af elektrisk
Lys og Kraftoverføring i Provinsen oprettedes. Dette skete den 25. august 1910.
Også denne forening blev straks medlem af Dansk Arbejdsgiverforening,
endvidere afjern- og Metalindustriens Sammenslutning og af Industrifagene,
og foreningen fik sekretariat fælles med den københavnske forening.
Umiddelbart efter stiftelsen talte foreningen 19 medlemmer, men i løbet af
året optoges 21 nye medlemmer. Dette var dog kun ca. 20% af de dengang
eksisterende firmaer i provinsen.
Som tiden er gået, er medlemstallene i de to foreninger imidlertid vokset støt
og efter nogenlunde jævne kurver, og i dag tæller foreningen i København ca.
180 medlemmer og foreningen i provinsen ca. 600 medlemmer. Gennem de
sidste 10 år har foreningernes medlemstal været næsten uforandret; i Køben
havn har der dog været en svagt faldende tendens.
Foreningernes lange og besværlige navne blev i 1920 ændret til henholdsvis
Elektroinstallatørforeningen for København og Elektroinstallatørforeningen for Provinsen.
Selv om de to foreningers hovedformål udadtil er at varetage medlemmernes
interesser over for arbejderne og deres organisationer, har man gennem årene
beskæftiget sig med mange andre forskelligartede spørgsmål, hvoraf i flæng
kan nævnes :
Forholdet over for myndighederne i spørgsmålene om autorisationslovgivnin
gen og de hertil knyttede instrukser samt stærkstrømslovgivningen med det
hertil knyttede stærkstrømsreglement.
Forholdet over for de projekterende ingeniører og arkitekter, med henblik
på at skabe mere ensartede og entydige udbudsbetingelser.
Forholdet vedrørende lærlingeuddannelsen.
Indadtil har foreningerne arbejdet på at skabe god kollegialitet blandt med
lemmerne indbyrdes, således at de kunne mødes som kolleger og ikke som
konkurrenter.
Inden for bestyrelserne har man endvidere, gennem årene indtil den første
verdenskrig, flere gange været inde på tanken om også at optage arbejdet med
de økonomiske spørgsmål. Man veg dog tilbage for at give sig i lag med disse
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spørgsmål, formentlig af ængstelse for, at det skulle svække foreningernes
position over for autoriteterne.
I provinsen havde nogle lokale installatørforeninger på forskellig måde søgt
at gennemføre visse ensartede retningslinier for beregning af installationsarbejde
inden for disse foreningers område.
Senere fandt man det påkrævet at skaffe ensartede forhold hele landet over,
hvilket i 1918 medførte dannelsen af et fælles organ under navnet Sammensluttede
lokale Installatørforeninger.
De overordentlig vanskelige forhold, der satte ind i årene efter den første
verdenskrig, vanskeliggjorde imidlertid arbejdet for denne sammenslutning, og
situationen tegnede i 1920—21 til, at de foreninger, der skulle varetage de
økonomiske spørgsmål, ville bryde sammen.
Da installatørernes betalingsevne i disse år blev stærkt forringet, og betalings
standsninger forekom meget hyppigt, gav forholdene også genlyd inden for
medlemskredsen i Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elektricitetsbranchen,
hvilket i 1922 førte til dannelsen af Elektricitetsbranchens Kreditorforening, der
skulle varetage standens interesser ved betalingsstandsninger.
Kort efter denne forenings start, nemlig den 11. oktober 1922, dannede de
københavnske installatører en af Installatørforeningen uafhængig forening
under navnet Elektroinstallatørernes Indkøbsforening, hvis formål var ved samar
bejde med elbranchens fabrikanter og grossister at søge installatørfaget saneret.
De tanker, overenskomster og regler, man her havde formet, gav snart
genlyd i provinsen, og resultatet blev, at Protektor eller som foreningens egent
lige navn var Provinsinstallatørernes tekniske og økonomiske Sammenslutning blev
stiftet den 2. juli 1923.
Denne forening optog også, i lighed med den københavnske forening, for
handlinger med Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elektricitetsbran
chen om en overenskomst.
I Protektors egne love blev hovedreglen ligesom i Indkøbsforeningen, at
ingen måtte påtage sig arbejde til tabbringende priser.
Mange installatører havde i starten givet udtryk for, at da alle de tidligere
forsøg på at sanere faget var strandet, ville denne nye forening næppe heller få
nogen lang levetid.
Protektor voksede imidlertid støt, og efter sammenslutningen med den køben
havnske forening i 1946, da foreningens navn ændredes til Elektroinstallatørernes
tekniske og økonomiske Sammenslutning, tæller foreningen i dag ca. 2000 medlemmer
eller ca. 90 % af landets installatører.
Mellem de to faglige foreninger og Protektor har der gennem de mange år
bestået et nært samarbejde, dog således at de rent faglige spørgsmål og de øko-
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nomiske spørgsmål er blevet holdt skarpt adskilt og behandlet hver for sig
inden for de respektive foreninger.
Man skulle tro, at faget organisationsmæssigt skulle være godt dækket gen
nem disse tre foreninger, men endnu en organisation skulle dog se dagens lys.
En række københavnske elektroinstallatørfirmaer, hvoraf størsteparten ikke
hidtil havde været medlem af Installatørforeningen for København, stiftede
den 15. april 1941 Elektroinstallatør-Sammenslutningen.
Denne forening har til hovedformål at varetage medlemmernes fagmæssige
interesser, altså i virkeligheden samme formål som de to andre faglige forenin
ger.
Foreningen har overenskomst med fagforeningen, en overenskomst, der i det
store og hele er enslydende med de andre installatørforeningers.
I 1946 indgik foreningen i et nært samarbejde med Protektor om de økonomi
ske spørgsmål, og ved samme lejlighed indmeldte så at sige samtlige medlemmer
af Elektroinstallatør-Sammenslutningen sig i Protektor.
Foreningens medlemstal var ved starten ca. 85 og har i de senere år ligget
nogenlunde konstant på omkring 100.
Man kan undre sig over, at det skulle være nødvendigt med så mange
organisationer inden for et enkelt relativt lille fag, og det hænder naturligvis
ofte, at der til den ene forening bliver stillet spørgsmål, som kun kan besvares
fra en anden forening.
Flere har vel derfor stillet sig det spørgsmål, om man ikke burde slutte alle
foreninger sammen til én stor, handledygtig forening, som kunne tage sig af alle
forekommende problemer, såvel fagmæssige, økonomiske som handelsmæssige.
Om sådanne tanker skal finde grobund, kan kun fremtiden fortælle.

Elinstallatørfagets priskuranter
Landspriskuranten {Akkordpriskuranten).
Allerede omkring århundredskiftet havde man i København forsøgt at
komme til enighed om en priskurant for veludført svendearbejde, hvilket dog
ikke lykkedes på dette tidspunkt.
Først i 1907 blev der igen optaget forhandlinger om en ny overenskomst,
herunder også om en akkordpriskurant. Den 31. marts 1908 sluttede forhand
lingerne med positivt resultat, og den dengang vedtagne priskurant kom til at
danne grundlag for de senere gældende priskuranter i elektrikerfaget.
I 1910 blev den københavnske priskurant med et fradrag gennemført i
provinskøbstæderne og senere også i landdistrikterne.
Ved overenskomstforhandlinger i 1920 lykkedes det at få gennemført, at de
samme akkordpriser skulle være gældende såvel i København som i provinsen.
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Priskurantens priser har gennem tiderne været underkastet store forandrin
ger som følge af de mange nye opfindelser, der har set dagens lys, og da udvik
lingen fortsat er i kraftig vækst, opstår der til stadighed nye materialer, og der
kommer nye arbejdsmetoder og byggemetoder.
Alt dette giver anledning til, at mange af priskurantens priser stadig må
ændres og nye priser fastsættes, for at priskuranten kan holdes blot nogenlunde
à jour.
For godt en halv snes år siden gennemgik priskuranten en altomfattende
revision og blev da affattet således, at fordelingen af fortjenesten inden for de
forskellige arbejdsområder blev mere retfærdig, og endvidere således at pris
ændringer og nye priser på en lettere og mere overskuelig måde kan indføres i
priskuranten. Næppe nogen anden organisationsmæssig priskurant har gennem
årene — ja blot gennem de senere år — gennemgået en tilsvarende udvikling
som elektrikernes landspriskurant.
I København udføres væsentligt mere arbejde på akkord end i provinsen. I
de senere år er i København gennemsnitlig 45% og i provinsen 14% af den
samlede arbejdsmængde blevet udført på akkord.
Kundepriskuranter.
Elinstallatørfaget har næsten gennem hele dets levetid været et udpræget
prislistefag.
Allerede i 1910 gennemførtes i København en vejledende normalpriskurant
til kundebrug, og få år efter fremkom de første prislister i provinsen, først i
Odense og lidt senere på Lolland-Falster.
De prislister, der dengang blev udarbej det rundt om i landet, var forskellige, og
endvidere var de enkelte priser i prislisterne ikke kalkuleret på et ensartet grund
lag, men nærmest efter princippet, at det, der faldt kunderne mest i øjnene,
var billigt, hvorimod andre mindre iøjnefaldende ting var betydelig dyrere.
Inden for de to installatørforeningers bestyrelser blev man dog snart enig om
at udarbejde ensartede prislister gældende for hele landet, og ligeledes med alle
priser kalkuleret på et ensartet grundlag. Den første fællesprisliste (normal
priskurant) udkom herefter i 1919.
Ideen til materialepriskuranten opstod i 1917, idet man savnede en prisliste
for de materialer, der blev anvendt ved reparationsarbejder og ved salg fra butik.
De to priskuranter, populært kaldet den blå og den røde priskurant, der i
starten var på ca. 20 sider, har da i udvikling fulgtes ad, til de i dag hver især
er på over 200 sider med ca. 8000 priser.
Prislisterne har gennem de mange år haft overordentlig stor betydning for
installatørerne, idet arbejdet med kalkulation af tilbud og med regningsudskriv
ning herved er lettet ganske betydeligt.
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Også i forholdet til kunderne, det være sig staten, kommunerne såvel som
private, har priskuranterne haft stor betydning, idet kunden ved aftale om et
nærmere fastsat afregningsgrundlag efter priskuranterne meget let kan kon
trollere, om en regning er rigtigt udskrevet.
Gennem mange år har såvel normalpriskuranten som materialepriskuranten,
sidstnævnte i forbindelse med en montørtimepris, været bindende for Protek
tors medlemmer i provinsen, og fra 1946 ligeledes for Protektors medlemmer i
København samt for de firmaer, der alene var medlemmer af en af de faglige
foreninger.
I 1951, da de af prisdirektoratet i 1949 indførte maksimalpriser på montør
timebetalinger blev ophævet og overgik til at være vejledende priser, blev imid
lertid ved prisdirektoratets foranstaltning materialepriskurantens priser gjort
vejledende.
Normalpriskurantens priser fortsatte derimod som bindende priser; disse er
dog nu pr. 1. januar 1959 ved monopoltilsynets (tidligere prisdirektoratet)
foranstaltning gjort vejledende.
Licitationsforhold.
Siden Elektroinstallatørernes Indkøbsforening og Protektors stiftelse har disse
to foreninger varetaget installatørernes interesser i licitationsspørgsmålet.
Efter de regler, der var opstillet, foretog man forud for licitationen en regu
lering af tilbudene efter middelprissystemet. I København regnede man sæd
vanligvis tilbudene ud på grundlag af en nettoberegning, hvorimod det i
Protektors vedtægter var fastslået, at tilbud skulle udregnes på basis af normal
priskuranten. I Protektors vedtægter var endvidere fastslået, at materialepris
kurantens priser var bindende i de tilfælde, hvor den anvendtes til regnings
arbejde.
I henhold til lov af 22. november 1941 blev disse bestemmelser anmeldt
til prisdirektoratet.
Imidlertid havde bygherrerne og disses repræsentanter altid næret en vis
uvenlig og mistænksom indstilling over for håndværkerorganisationernes for
håndsreguleringer, ud fra den betragtning, at sådanne reguleringer medførte
for høje priser.
Sagen blev derfor under krigen taget op af handelsministeriet, der i 1943
nedsatte en kommission, som skulle undersøge forholdene ved licitationer og
derefter fremkomme med et forslag til en licitationsordning.
Kommissionen, der bestod af 30 medlemmer, hvoraf kun 7 håndværkere,
afgav i august 1945 en betænkning, hvis hovedpunkter kan udtrykkes ved føl
gende :
For så vidt en bygherre vælger ved sin underskrift på en såkaldt licitations-
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erklæring at tiltræde denne ordning, skal ethvert tilbud afleveres til bygherren
uden forudgående regulering, men efter licitationen kan organisationen begære
for lave tilbud udskudt. Såfremt bygherren herefter finder organisationens ud
skydning uberettiget, skal afgørelse heraf træffes af et upartisk organ (bereg
ningsudvalg) .
I kommissionens betænkning er angivet to kriterier for, at et bud må anses
for at være for lavt.
1) At tilbudet ikke indeholder dækning af udgift til tarifmæssig arbejdsløn,
udgift til materiale og et efter arbejdets art og omfang samt den bydendes
forhold og omstændigheder i øvrigt passende beløb til omkostninger og
fortjeneste.
2) Hvis tilbudet er i strid med en lovlig og til monopoltilsynet rettidigt anmeldt
aftale eller vedtagelse, der virkelig håndhæves af organisationen.
For installatørfaget har det hidtil været sidstnævnte kriterium, der har dan
net grundlag for udskydninger.
Ønsker en bygherre ikke at tiltræde denne ordning, har organisationerne
ret til at foretage en forhåndsregulering efter visse nærmere fastlagte retnings
linier. Inden for installatørfaget er denne regulering i næsten alle tilfælde blevet
foretaget efter en af organisationens beregnerkontor foretagen kontroludreg
ning, og kun i ganske enkelte tilfælde efter middelprissystemet.
Denne licitationsordning har imidlertid været udsat for megen kritik fra
bygherrerne, og skønt man fra myndighedernes side senere har forsøgt at lappe
noget på ordningen, bl.a. ved at indføre skærpede bestemmelser om den tid,
et beregningsudvalg må bruge til at behandle en indanket sag, og endvidere
ved at indføre faste tolerancer på de af organisationerne udregnede kontrol
priser, er kritikken langtfra forstummet; og det væsentligste i ordningen: de
underskrevne licitationserklæringer, følges kun sjældent (for installatørfaget
kun i ca. 10% af tilfældene).
Denne vedvarende kritik resulterede i, at handelsministeriet i maj 1955
nedsatte en ny licitationskommission, bestående af 32 medlemmer, hvoraf kun
5 repræsenterer håndværket. Denne kommission skulle så fremkomme med et
forslag til en ny licitationsordning, men endnu efter fire års forløb er man ikke
nået til enighed, ja de sparsomme oplysninger, der kommer frem, går endda
ud på, at der mellem håndværkernes repræsentanter på den ene side og næsten
alle de øvrige kommissionsmedlemmer på den anden side hersker stærk uenig
hed om hovedpunktet, nemlig udskydningskriteriet.
Da denne kommission påbegyndte sit arbejde, forlød det snart, at bindende
priser og prissystemer ikke ville kunne tolereres ved en kommende licitations
ordning.
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Det lå da nær at antage, at monopoltilsynet snart ville forsøge at få ophævet det
bindende prissystem, hvilket faktisk også blev gennemført pr. 1. januar 1959.
De nye regler, der herefter trådte i kraft, har naturligvis givet anledning til
mange spekulationer om, hvorledes fremtiden vil forme sig for priserne på
licitationsarbejder, ja for hele prisniveauet. Det er dog endnu, da disse linier
skrives, ikke muligt at sige noget nærmere herom.
De nye regler betyder endvidere, at eventuelle udskydninger nu skal baseres
på det første af de to foran nævnte udskydningskriterier. Dette vil i praksis sige,
at kalkulationer af de større arbejder nu må foretages efter en nettoberegning,
som er væsentlig vanskeligere og mere tidkrævende end kalkulation efter nor
malpriskuranten. For de mindre firmaer vil denne form i særlig grad give
anledning til vanskeligheder, idet disse firmaer så at sige aldrig har benyttet
andet end normalpriskuranten.
Lærlingeuddannelsen.
I fagets første år fandtes der naturligvis ingen faguddannede elektrikere;
man måtte klare sig, som man bedst kunne, med folk fra andre brancher, såsom
blikkenslagere, klejnsmede, metalarbejdere og mekanikere. Endvidere brugte
man snedkere, idet listearbejdet dengang var dominerende.
Man træffer dog også svenske og tyske elektrikere, der dengang allerede havde
nogle års erfaring.
Til luftledningsarbejde anvendtes i reglen sømænd, der var vant til at gå til
vejrs.
Man blev dog snart klar over, at en systematisk uddannelse var nødvendig,
og omkring 1900 fremkom i Elektroinstallatørforeningen for København et
forslag om en ensartet ordning for lærlingeuddannelsen, et forslag som blev
vedtaget på foreningens generalforsamling samme år.
Omtrent samtidig fik man også gennemført en for datiden tilfredsstillende
plan for den teoretiske undervisning på de tekniske skoler.
Undervisningsformerne har naturligvis gennem årene undergået forskellige
ændringer og forbedringer, og efterhånden blev der indført svendeprøver, først
frivillige og senere (i 1937) tvungne.
Gennem de senere år har man på ny haft opmærksomheden rettet mod un
dervisningen i de tekniske skoler, og især mod skolerne i landdistrikterne, hvor
man ikke havde mulighed for at samle så mange elektrikerlærlinge, at de kunne
undervises i særlige fagklasser og dermed opnå en tilstrækkelig effektiv under
visning.
Den i 1956 vedtagne nye lærlingelov påbyder imidlertid, at den teoretiske
undervisning af alle håndværkerlærlinge senest fra 1964 skal foregå på dagskole
og i rene fagklasser opdelt efter de forskellige læreår.
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Installatørfaget er et af de første håndværksfag, som har taget spørgsmålet
op, og for elektrikerlærlinge er det herefter fastsat, at læretiden fremtidig
bliver 4 år og 5 måneder, hvoraf 21 uger medgår til dagundervisning på teknisk
skole. Disse 21 uger fordeles med 6 uger på hvert af de tre første læreår og 3 uger
på sidste læreår. Sidste års undervisning er planlagt som et repetitionskursus
af læsestoffet fra de tre foregående år, og når dette er gennemgået, aflægges
svendeprøve i såvel den teoretiske som den praktiske del.
Den praktiske del af svendeprøven vil blive en såkaldt båseprøve, hvor lær
lingen udfører en eller anden mindre opgave i en dertil på skolen opstillet bås.
For elektrikerlærlinge i København og omegn blev undervisningen allerede
samme år, som lærlingeloven blev vedtaget, ændret til dagskole, og undervis
ningen blev her henlagt til Frederiksberg tekniske skole.
For provinsens vedkommende var der imidlertid større vanskeligheder med
at få tilrettelagt, hvor undervisningen skulle foregå, idet transporten af lær
lingene til og fra skolerne her måtte tages i betragtning.
Det er dog nu fastlagt, at undervisningen skal foregå dels på tolv central
skoler fordelt jævnt over hele landet, dels på to centralkostskoler beliggende
i Nykøbing F. og Hadsten.
På de to centralkostskoler skal samles de lærlinge, der har for lang vej til
centralskolerne. Herudover er det i hvert fald indtil videre fastlagt, at under
visningen det sidste læreår (af alle provinsens lærlinge) skal foregå på de to
centralkostskoler, hvor så også svendeprøverne skal aflægges.
Fordelene ved denne ordning for sidste års lærlinge er, hvad en ensartet
bedømmelse af svendeprøverne angår, umiddelbart indlysende.
Nogen større erfaring for, hvorledes denne nye undervisningsform vil virke
i praksis, har man endnu ikke, men indtrykket fra København er dog det bedst
mulige; man mærker tydeligt, at lærlingene får væsentlig mere udbytte af
dagskoleundervisningen end af den tidligere aftenskoleundervisning.
Den praktiske uddannelse af elektrikerlærlinge foregår alene hos elinstalla
tørerne. Da elektrikere imidlertid også finder beskæftigelse uden for elinstalla
tørernes kreds, idet såvel industrien som skibsværfter, elværker m.fl. anvender
et stort antal faguddannede elektrikere, er der herigennem en betydelig afgang
af fagets arbejdskraft. Der må derfor uddannes et relativt stort antal lærlinge,
et antal der, på grund af den stadig stigende beskæftigelse, må forøges fra år
til år. Siden 1945 er tilgangen til faget da også blevet mere end tredoblet.
Elektrikeruddannelsen giver således særdeles mange muligheder for beskæf
tigelse og videreuddannelse og er derfor også meget eftertragtet blandt vore
dages unge mennesker.
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Fagets fremtid.
Selv om første kapitel af fagets historie, elektrificeringen af hele landet, må
betragtes som overstået, og selv om andet kapitel, overgangen fra jævnstrøm
til vekselstrøm, også er ved at være overstået de fleste steder, er faget dog stadig
i stærk fremgang.
Hvorledes fremtiden vil komme til at forme sig, er det umuligt at se, endsige
udtale nogen spådom om; men vil forholdene ude omkring i verden blive blot
nogenlunde rolige, er der næppe tvivl om, at udviklingen fortsat vil gå frem
med stormskridt.
I løbet af de sidste tyve år er elforbruget, trods krigens hæmmende virkninger,
blevet mere end firedoblet, og meget tyder på, at udviklingen vil fortsætte på
samme måde et stykke ud i fremtiden.
Elforbrugende apparater og maskiner vil blive fremstillet i stadig stigende
antal til brug inden for såvel industri, håndværk, landbrug som den private
bolig.
Nye arbejdsområder vil blive draget ind under elektroteknikken, og begreber
som automatisering og elektronik vil vinde stadig større indpas inden for
industrien.
Alle disse faktorer vil skabe en stor beskæftigelse for installatørerne.
De nye arbejdsområder, som i øjeblikket er under udvikling, vil stille større
krav til den faglige dygtighed hos fagets udøvere, og det er tænkeligt, at i hvert fald
de mindre firmaer, i højere grad end tilfældet er i dag, må specialisere sig inden
for de enkelte arbejdsområder for at kunne gøre sig gældende i konkurrencen.
Imidlertid skulle installatørstanden alt i alt kunne se frem til en interessant,
begivenhedsrig og virksom fremtid.
INSTALLATIONSMATERIEL
I 1882 kunne man i udlandet købe lidt ledningsmateriel, hvorimod mon
teringsmateriel endnu ikke var kommet på markedet. Datidens installatører
måtte derfor i hvert enkelt tilfælde selv fremstille det materiel, der var brug for.
At materiellet blev meget enkelt og i mange tilfælde også primitivt, siger sig
selv. Afbrydere bestod således af en træklods, hvorpå der var fastgjort en mes
singtunge, der ved hjælp af et håndtag kunne bevæges frem og tilbage mellem
to kontaktstykker. Afbryderne var ikke forsynet med dæksel, hvilket dog ikke
frembød nævneværdig fare, idet man kun benyttede en spænding på ca.
50—60 volt.
Sikringer var et ukendt begreb i de første installationer, men der skulle dog
ikke gå lang tid, før man fandt på at indskyde nogle ganske tynde tråde visse
steder i installationerne.
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Trådene eller »sikringerne« var en eller flere sammensnoede 0,15 mm tykke
silkeomspundne kobbertråde, der blev fastspændt med fingerskruer mellem to
kontaktstykker monteret på et træunderlag.
Afgreningsmateriel fandtes ikke; afgreninger udførtes ved sammenlodning
af ledningerne, ja selv ophængning af pendler skete simpelt hen ved at lodde
pendelledningen til ledningerne i den faste installation.
Imidlertid begyndte snart flere udenlandske fabrikker, hvoraf kan nævnes
AEG, Siemens & Halske, Bergmann og Voigt & Haeffher, at sende monte
ringsmateriel på markedet. Også herhjemme begyndte efterhånden forskellige
fabrikker at levere monteringsmateriel; det kan bl.a. nævnes, at Laur. Knudsen
begyndte i 1893 og NES i 1908.
I forbindelse hermed skal også nævnes, at H. P. Prior i 1891 grundlagde
den første virksomhed her i landet for fremstilling af tråd og kabel, den virk
somhed, der i 1898 omdannedes til Nordiske Kabel- og Traadfabrikker A/S.
Udviklingen gik nu i de første år videre med stormskridt.
Installationsrør (Bergmannsrørene) kom på markedet, først som rene paprør
og senere (i 1891) med en armering af tyndt messing eller jernblik. Omkring
århundredskiftet kom såvel åbne som lukkede stålrør frem. De åbne stålrør blev
imidlertid senere forbudt, og i en lang årrække var de lukkede stålrør alene på
markedet.
Under sidste verdenskrig begyndte imidlertid plastic at vinde indpas på
mange områder, og for et par år siden blev de første plasticrør godkendt til
anvendelse på linie med stålrør, dog med et par enkelte begrænsninger.
Plasticrør har i forhold til stålrør både fordele og mangler. Over for mekanisk
påvirkning har de ikke stålrørets styrke ; de har heller ikke stålrørets stivhed og
kræver derfor flere befæstigelsespunkter, hvor de lægges synlige, ligesom de i alle
tilfælde kræver understøtning, hvor de lægges som skjult installation over bjælke
lag.
Det diskuteres meget, om plasticrør er lettere eller vanskeligere at arbejde
med end stålrør. På visse punkter er de væsentligt lettere at have med at gøre,
men i andre henseender er de mere tidkrævende end stålrør.
Plasticrør har imidlertid allerede nu fået en stor udbredelse, og i dag dækkes
40—50 % af det samlede rørforbrug af plasticrør.
Ledningsmateriellet har også undergået en del ændringer gennem årene, og
her har plasticmaterialerne i ganske særlig grad vundet indpas. De gennem
mange år eneherskende gummiisolerede ledninger er udsat for en skarp kon
kurrence fra de plasticisolerede ledninger, hvilket i særdeleshed skyldes plastics
store modstandsevne over for fugtighed.
De gammelkendte jernbåndsarmerede blykabler har på mange områder
måttet vige pladsen for de lidt billigere plastarmerede blykabler.
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Gammel marmortavle.

I en række andre ledningsmaterialer, såsom alle typer bøjelige ledninger,
ringeledninger, svagstrømskabler m.fl., har plastic delvis afløst de tidligere
isolationsformer.
Fordelingsarrangementer til tørre rum blev tidligere næsten udelukkende
fremstillet som marmortavler med udvendigt materiel påboret. Disse tavler
er nu næsten helt blevet afløst af de mere tidssvarende og arkitektonisk kønnere
etronit- eller stålpladetavler.
Etronittavlen ligner i opbygning meget en marmortavle, men materialet
er lettere at bearbejde, mere modstandsdygtigt over for mekanisk påvirkning og
dertil noget billigere end marmor.
Hvor der lægges særlig vægt på udseendet og overskueligheden, og hvor der
er tale om større tavleanlæg, anvendes nu næsten udelukkende stålpladetavler,
monteret med planforsænket materiel.
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Støbejernskapslet tavle.

Kravet om materiel til brug i lokaler og rum med fugtighed, støv og lignende
meldte sig, efterhånden som de elektriske installationer også trængte frem i
sådanne lokaliteter. Man begyndte derfor omkring 1910 at fremstille vandtætte
støbejernskapslede knivafbrydere, målerskabe m.m., og efterhånden som
udviklingen skred frem, blev dette materiel sammenbygget til de velkendte
støbejernskapslede grupper. Disse fordelingsgrupper er meget robuste og drifts
sikre og har derfor gennem de sidste tredive år fået en overordentlig stor
udbredelse.
Vor tids stigende krav om mindre pladsbehov og om et smukkere og mere
harmonisk udseende har imidlertid givet anledning til, at en helt ny type vand
tætte fordelingstavler, nemlig de pladejernskapslede tavler, for ganske få år
siden fremkom. Disse tavler, der i udseende minder meget om stålpladetavler,
har derfor fortrængt de støbejernskapslede tavler mange steder, hvor der ikke
lægges absolut vægt på stor robusthed.
I boligbyggeri har målerrammer altid været den del af installationen, der
har skabt de største vanskeligheder — de skulle anbringes på et så lidet synligt
og så lidet generende sted som muligt, men alligevel være tilgængelige for sik
ringsudskiftning og måleraflæsning.
Igennem mange år har de gammelkendte træmålerrammer med påmonterede klemkasser og hovedafbrydere været eneherskende, og på grund af deres
prisbillighed anvendes de endnu de fleste steder. Disse rammer anbringes i
reglen i lejlighedernes entreer.
Tidens krav om et mindre iøjnefaldende udseende og en mere hensigtsmæssig
placering har i de senere år forårsaget en udvikling af planforsænkede pladejernsskabe, der normalt anbringes på trappereposerne. Hovedafbryderne
anbringes til tider i selve skabet, i andre tilfælde i lejlighederne.
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Pladejernskapslet tavle.

Når man ser bort fra de allerførste »hjemmelavede» afbrydere, kom man
hurtigt ind på at udforme afbrydere efter momentprincippet i form af drejeafbrydere, trykafbrydere og vippeafbrydere (tumblere), et princip der stadig
er gældende, således at afbrydere kan anvendes til såvel jævn- som vekselstrøm.
Vekselstrømsforsyningen er dog nu trængt så meget frem, at man for ganske
kort tid siden har fået godkendt de første rene 10 amp. vekselstrømsafbrydere,
i hvilke momentprincippet er mindre udpræget.
Udviklingen af afbrydermateriellet er foregået næsten umærkeligt. De første
afbrydere var for udvendig montering, herefter kom de halvforsænkede, og
senere, da kravene om skjulte installationer gjorde sig gældende, fremkom de
planforsænkede typer.
Materiel til afslutning af installationen ved lampesteder er af forholdsvis
ny dato. De udvendige kronerosetter dukkede op i begyndelsen af tyverne, hvor
imod de planforsænkede kronerosetter først fremkom, da man i trediverne i
stigende grad begyndte at udføre etageadskillelser som støbte dæk.
Der findes nu en række forskellige kronerosetdåser passende til de forskellige
typer etageadskillelser, og til disse dåser er efterhånden udformet en række
forskellige indlæg passende til de forskellige typer belysningsgenstande. Som
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Stålpladetavle.

sidste skud på stammen kan nævnes loftstikkontakterne, der muliggør, at folk
i tilfælde af flytning selv kan nedtage eller opsætte lamperne.
Efterhånden som elektriciteten blev mere almindelig som drivkraft, kom
man ind på tanken om at søge motorer beskyttet mod overstrømme og over
belastning, hvilket omkring midten af tyverne resulterede i fremkomsten af de
første motorbeskyttelsesafbrydere (motorskabe).
Siden da er fabrikationen af motorskabe blevet meget omfattende, således
at man i dag har motorskabe i så mange forskellige størrelser og typer, at næsten
ethvert ønske om at beskytte motorer fra ca. 1/20 HK til de største motorer
kan opfyldes.
Der anvendes her i landet næsten udelukkende installationsmateriel af dansk
fabrikat. Materiellets kvalitet må, både brugsmæssigt og sikkerhedsmæssigt,
siges at ligge på et højt niveau, hvilket i første række skyldes myndighedernes
store krav til materiellets konstruktion.
Alt materiel til anvendelse i stærkstrømsanlæg skal, forinden det bringes på
markedet, typegodkendes af DEMKO (Danmarks elektriske Materielkontrol),
hvorefter det forsynes med godkendelsesmærket ®.
På DEMKO’s laboratorier kontrolleres hvert enkelt type materiel,
hvad angår det sikkerhedsmæssige og holdbarheden, nøje efter de i stærk
strømsreglementet angivne bestemmelser.
Som eksempel kan nævnes, at en almindelig 6 amp.-afbryder bl.a. skal kunne
afbryde og slutte mærkestrømmen ved mærkespændingen i alt 10.000 gange,
dvs. afbryderen udsættes for 20.000 stillingsændringer.
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Tredobbelt målerskab på trappe
repos.

Når et stykke materiel har fået ©-mærket, har den forbruger, der behandler
sine ting med fornuft og sørger for en ordentlig vedligeholdelse, derfor den bedst
tænkelige garanti for, at materiellet sikkerhedsmæssigt er i orden.
ELINSTALLATIONER
De første installationer blev i al deres enkelhed udført ved, at man simpelt
hen opkrampede ledningerne direkte på bygningsdelene. Denne installations
form blev dog hurtigt forladt, og man gik over til at lægge ledningerne i for
skellige slags sporlister (trælister), der dog viste sig at være uheldige, så snart
der var tale om fugtighed. Andre installationsformer opstod, f.eks. den synlige
installation på porcelænsknapper, en installationsform, der fik ret stor udbre
delse i provinsen.
Efter at de armerede Bergmannsrør fremkom, havde disse i en årrække
omkring 1900 stor udbredelse. Systemet var også udmærket og vel gennem
arbejdet. Der var faconstykker og forgreningsmateriel i enhver tænkelig form,
og desuden kunne rørene inden for visse grænser bukkes i facon.
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I slutningen af halvfemserne gik man over til en ny installationsform, der
skulle få en meget stor udbredelse især i beboelseslejligheder. Umiddelbart
under loftet anbragte man en hulliste for de vandrette ledninger. Herfra
fiskedes ledninger i hvert sit 3/8" let bøjelige messingrør ud til lampesteder i
loftet.
Hullisten blev senere afløst af klemlister, hvor ledningerne blev oplagt i
porcelænsklemmer; messingrørene blev afløst aflukkede stålrør.
Mange installationer blev nu også udført som almindelig synlig stålrørs
installation, hvortil åbne stålrør, på grund af deres prisbillighed, blev anvendt
i stor udstrækning.
Til fugtige rum fremstilledes blykabler, der i forbindelse med tilsmeltede
lampedåser og afbrydere, det såkaldte Danasystem, gav en ganske udmærket
installation, vel at mærke når tilsmeltningerne blev udført med tilstrækkelig
omhu.
Systemet havde imidlertid ret store ulemper, når reparationer skulle fore
tages, og det blev bl.a. derfor helt fortrængt, da vandtætte forskruningsdåser
(marinedåser) og vandtætte afbrydere med forskruninger fremkom.
Blykabel i forbindelse med vandtæt forskruningsmateriel anvendes i dag sta
dig til fugtige rum, og under alle forhold må denne installationsform absolut
betragtes som den mest holdbare og driftssikre.
Efter at det vandtætte planforsænkede monteringsmateriel er kommet frem,
anvendes nu også i mange tilfælde skjult rørinstallation i fugtige rum. Dette
system kan dog i visse tilfælde have den ulempe, at kondensvand i rørene kan
skabe driftsforstyrrelser. Systemet bør derfor anvendes med en vis forsigtighed,
navnlig de steder, hvor installationen risikerer at blive udsat for større tempe
ratursvingninger.
Til tørre rum anvendes i dag i almindelighed enten skjult rørinstallation,
skjult rørinstallation i forbindelse med klemliste, synlig rørinstallation eller
synlig blykabelinstallation ; heraf er den skjulte rørinstallation så absolut den
installationsform, der anvendes i størst udstrækning.
I lejligheder i boligbyggeri, i skoler, alderdomshjem o.l. anvendes næsten
udelukkende skjult rørinstallation; dog anvendes i enkelte tilfælde skjult rør
installation i forbindelse med klemlister i entreer og gange, altså i princippet
den gamle form fra omkring år 1900.
I slutningen af fyrrerne, da der var stor mangel på stålrør, var denne installa
tionsform endog direkte påbudt, for at der kunne spares mest muligt på rørene.
I kælderetager anvendes i flæng alle installationsformer eller blandinger deraf.
I hospitaler og kontorbyggeri har man normalt lange gange ned midt igen
nem hele bygningen. Her anvendes i udstrakt grad og med stor fordel klemlister
i gangene i forbindelse med skjult rørinstallation til de primære rum. Klem-
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listerne, der normalt skjules over et nedsænket loft, udformes som brede lister
med særlige spor for såvel stærkstrøm, svagstrøm som telefon. Man har her
den store fordel, at man på ethvert tidspunkt kan fremføre og opdele installa
tionen på enhver ønskelig måde.
I fabrikker, værksteder, lagerbygninger o.l. anvendes væsentligst blykabelinstallationer. Rørinstallationer, såvel skjulte som synlige, anvendes dog også
en del til lysinstallationer i de rum, hvor forholdene tillader denne installations
form.
Ud over de traditionelle installationsformer har nye byggemetoder i visse
tilfælde forårsaget delvis ændrede installationsmetoder. Der kan f.eks. nævnes
de byggerier, der for en stor del opføres ved anvendelse af præfabrikerede
betonelementer, i hvilke rørinstallationerne indlægges på fabrikken og herefter,
når elementerne opstilles på byggepladsen, samles til en helhed.
Mange andre installationsformer har været forsøgt, men er hurtigt blevet
opgivet igen, da de ikke har vist et tilstrækkeligt gunstigt resultat, hverken i
økonomisk eller anden henseende.
Flere steder i udlandet udføres installationer på en noget billigere, men i
sikkerhedsmæssig henseende næppe så betryggende måde som herhjemme. Man
har forsøgt at indføre visse af disse metoder herhjemme, men da de ikke har
kunnet opfylde stærkstrømsreglementets ret strenge krav, har forsøgene måttet
opgives igen.
Der er dog næppe tvivl om, at nye installationsformer vil opstå i fremtiden,
men hvilke kan der ikke i dag siges noget om.
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E N G R O S H A N D E L M E D E L A R T IK L E R
Af direktør, civilingeniør E. Rager.
Det sker endnu, at man hører, at grossister er et fordyrende mellemled mel
lem fabrikant og detaillist, og når der stadig findes nogle, der tænker så naivt,
vil det vel være på sin plads, at forfatteren prøver på at overbevise således
tænkende om, at grossisternes opgaver både er store og vigtige, og at deres
tilstedeværelse langtfra at fordyre tværtimod billiggør den rette distribution af
varer. Om det lykkes at overbevise, er naturligvis et spørgsmål; men den om
stændighed, at der i de ca. 50 år, man har kunnet tale om en elbranche her i
landet, er opvokset ret betydelige grossistvirksomheder, viser vel i virkeligheden
disses eksistensberettigelse, ligesom at de har overlevet den betydelige modvind,
som de dels på grund af restriktioner og dels ved den omstændighed, at de ikke
har monopoltilsynstække, har haft at kæmpe mod.
Der findes i dag ca. 30 elgrossister, der er medlemmer af den branchefor
ening, som vi om lidt skal høre nærmere om. Og hvad er da grossisternes
opgave ? Det er at forsyne elinstallatører og institutioner eller virksomheder, der
er så store, at de har egen autoriseret elinstallatør ansat, samt elværkerne med
elektrisk materiel, og de udfører det ved hjælp af repræsentanter, hvoraf der
vel nok er mindst 300 beskæftigede, som aflægger regelmæssige besøg hos disse
virksomheder. Repræsentanterne kommer naturligvis for at få noteret ordrer,
men det opnår kun de repræsentanter, der bag sig har et firma, som opfylder
den prompte udførelse, der ønskes, og som er i stand til at give den kredit, der
er påkrævet. Men en opnotering kan kun ske efter en forudgående diskussion
om, hvad der i det pågældende tilfælde skal købes; de nye frembringelser må
fremlægges og diskuteres, så kunden får det helt rigtige til det anlæg, han skal
udføre. Priser og rabatter kan naturligvis komme på tale, men i de fleste til
fælde er det en tillidssag mellem de to parter, og sælgeren ved, at han må opføre
sig således, at han kan komme igen.
Hvad nytte har nu f.eks. en installatør af at placere sine ordrer hos repræsen
tanten, eller hvis han ikke står umiddelbart over for et besøg, da pr. brev eller
telefon at rekvirere varer hos repræsentantens firma? Han har for det første
den fordel, at han kan samle sit køb af alle de mange forskelligartede varer,
han skal bruge, ét sted, han kan få hovedparten leveret på én gang på én
12*
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faktura, og han ved, at foreligger der en fejldisposition, vil han som regel kunne
få den rettet let og smertefrit. Han kan endvidere, hvis det drejer sig om et
anlæg, der er af væsentlig størrelse, aftale specielle betalingsbetingelser, som
han ved, at han kun kommer til at betale almindelig bankrente for, hvis hans
kredit skal vare længere end ellers. Hans personale får varerne på én gang,
hvad der letter kontrollen. Tænk modsætningsvis, hvis den pågældende skulle
aftage disse varer hos de forskellige fabrikanter. Det ville dreje sig om at skulle
afgive måske 15—20 ordrer, få varerne leveret til forskellige tider på forskellige
regninger med forskellige betalingsterminer. Her er nævnt de rent praktiske
fordele. De er vanskelige at gøre op i penge, men hvis man prøver på det, vil
det vise at blive betydelige beløb, og det vil belaste installatøren og hans med
arbejdere med et stort arbejde både med placeringen af ordrer, udskrivningen
og alt, hvad mere følger. Og uden grossisternes lagre, som står til kundernes
disposition, ville det være nødvendigt for installatørerne at placere langt større
ordrer til deres håndlager, end det behøves nu, da han altid kan regne med, at
næsten alle varer straks kan tages fra grossistens hylder og sendes.
Når det er nævnt før, at der er ca. 30 elgrossister, kan dertil føjes, at der er
langt flere udleveringssteder, idet en række af grossisterne har filialer eller
afdelinger ude over landet; man kan sikkert regne med, at der står ca. 50
afdelinger til disposition, hvor varer direkte kan hentes af dem, der bor i umid
delbar nærhed, og hvorfra varer hurtigt kan sendes med de mange fragtmænd,
der efterhånden står til disposition, i nogle tilfælde også med banen, ja der er
endogså grossister, der har egne faste fragtruter, som betjenes regelmæssigt, så
installatørerne ved, hvornår det bestilte kan komme, og hvornår de kan blive
af med de tomme kasser — et problem, der ellers tit giver anledning til ærgrelse.
For den, der skriver dette, lyder det hele fuldkommen selvfølgeligt. Det gør
det også for mange af læserne, men selv indlysende sandheder må undertiden
tværes ud af hensyn til enkelte tvivlere.
Men så til det historiske. Før århundredskiftet var der ikke megen grossist
virksomhed inden for elbranchen. De første spirer var svagstrømsgrossister, der
havde ringeklokker, elementer, ledninger, buelampekul og mange andre lig
nende rariteter. Et af de endnu eksisterende firmaer, der arbejdede allerede
dengang, er Aage Havemann. Der fandtes også grossistforretninger, der repræ
senterede udenlandske porcelænsfabrikker. Tværmoes & Abrahamsson repræ
senterede f. eks. Schomburg og Louis Poulsen repræsenterede Hermsdorn siden
1892. De førte hovedsagelig isolatorer til de dengang så mange telefonselskaber
og til lavspændingsnettene i de få købstæder og landsbyer, der blev elektrifi
cerede; men efterhånden som installatørstanden voksede på grund af det stadig
stærkere tempo, hvori landets elektrificering foregik, opstod naturligt grossist
firmaer.
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I 1898 dannedes Elektroinstallatørforeningen i København, og i 1910 Elektroinstallatørforeningen i Provinsen; men allerede på det sidste tidspunkt var
den første grossistforening dannet, nemlig i 1907. Medlemmernes antal var
beskedent. Der var 10, og man skulle særlig varetage medlemmernes interesser
ved betalingsstandsninger i branchen og på møder forhandle vedrørende
salgsvilkår. Formanden for denne første forening var direktøren Elver fra A/S
Helios. Grosserer Axel Schou og grosserer H. P. Godt var de 2 andre bestyrel
sesmedlemmer. Grosserer Jens V. Christensen var suppleant, og grosserer Chr.
A. Olsen, der dengang var indehaver af firmaet Aage Havemanns eftfi, var
revisor. Af de nævnte firmaer er Aage Havemanns eftf., der for nylig er blevet
aktieselskab, det eneste endnu eksisterende. Grosserer Axel Schou afhændede
i begyndelsen af tyverne sit firma til Philips, der i øvrigt i mange år brugte det
gamle firmanavn Axel Schou — et bevis på hvad stifteren af firmaet har be
tydet for den kreds, hvortil firmaet leverede sine varer.
Efter at installatørforeningen for provinsen var dannet i 1910, førtes der en
forhandling mellem installatørforeningerne og grossistforeningen om, hvorvidt
grossistforeningen ville støtte de organiserede installatører derigennem, at de
ikke ville sælge installationsmaterialer til udenforstående, men i overensstem
melse med det, som brancheforeningen måtte anse for god forretningsmoral,
måtte man afslå at gå med til en sådan aftale.
Foreningen var efterhånden vokset og talte i 1914 18 medlemmer, men med
det stigende medlemsantal og det beskedne arbejdsprogram fulgte interne
vanskeligheder, og en rekonstruktion blev da foretaget. Indtil krigsudbruddet i
1914 var udviklingen stille og roligt inden for branchen gået stadig fremad,
fordi der blev bygget flere og flere værker. Krigstiden bragte sine særlige vanske
ligheder, men det er nu ikke særlig interessant historie.
Men så kom efterkrigstiden, der i 1920 bragte det store prisfald og den stærke
økonomiske revolution, og det viste sig, at den eksisterende forening ikke var i
stand til at løse de opgaver, der nu meldte sig. Først og fremmest var man klar
over, at spørgsmålet om kreditforholdene krævede en særlig organisation, og
her måtte man have fabrikanterne med. Forhandlinger med elektroinstallatørerne var også ønskelige, men det krævede en særlig afdeling, og der skete da
det i de kommende år, at der ud over grossistforeningen blev oprettet en Elek
tricitetsbranchens Kreditorforening, en sektion, der skulle varetage samarbej
det med elinstallatørerne, og en fabrikantsektion. Senere kom dertil en radio
sektion og en agentsektion. Alle disse sektioner oprettedes ved tid og lejlighed,
og de arbejdede for så vidt alle godt, men det viste sig, at det var ønskeligt at
få etableret et virkeligt samarbejdsorgan. Dette skete i 1930, da man oprettede
en hovedbestyrelse for Foreningen af Fabrikanter og Grossister i ElektricitetsBranchen med en formand, en næstformand samt formændene for de enkelte
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sektioner som bestyrelsesmedlemmer. Den første formand blev direktør Henry
P. Lading fra A/S Nordiske Kabel- & Traadfabrikker.
Inden man var nået så langt, var der imidlertid gennem tyverne foregået
adskilligt inden for branchen, hvorunder særlig skal nævnes, at nogle firmaer
i branchen tog initiativ til dannelsen af omfattende koncerner, som ud over at
drive grossistvirksomhed indkøbte fabrikationsfirmaer en gros. Det ene selskab
bar navnet Nordiske Metalfabrikker, og det ejede efterhånden H. V. Christen
sens Lampefabrik, Dansk Porcelænsfabrik, Kastrup, Hellesens enke & V.
Ludvigsen, Tuxham og Lund & Laurentz. Det var direktør Leon Levin, der
var den drivende kraft og leder af dette selskab. Dets aktiekapital nåede op på
14 mill. — Den anden koncern lededes af ingeniør Abrahamsson fra firmaet
Tværmoes & Abrahamsson, og den bar navnet Industrial Trading Co. Af de
fabrikker, den overtog, kan nævnes Marius Mulvad.
Jævnsides med disse kan der være grund til at nævne, at A.E.G. og Siemens,
af hvilke det sidste havde haft en dansk afdeling, opbygget på grundlag af det
danske firma Ludvig Lund, allerede tidligt havde været inde på det danske
marked; men medens de før hovedsagelig havde optrådt som repræsentanter
for deres tyske moderfirmaer, mødte de nu også i al fald i nogen udstrækning
som grossister, og det samme gjaldt en tid A/S ASEA, der repræsenterede
Almänna Svenska Elektricitets Aktiebolags interesser i Danmark. Da prisned
gangen satte ind, viste det sig, at de dannede koncerner på grund af den korte
levetid, de havde haft, medens solen endnu skinnede, ikke havde nået at få
nedskrevet deres anlæg, således at de kunne tage den gråvejrsstemning, der
for ind over deres arbejdsfelt, og for Nordiske Metalfabrikker og Industrials
vedkommende var en hurtig sanering nødvendig; men da derouten varede
længere, end man havde ment at måtte regne med, viste det sig snart, at den
første rekonstruktion måtte efterfølges af flere. De to firmaer havde samme
bankforbindelse, som siugererede, at en fusion af de 2 selskaber var påkrævet,
og medens Nordiske Metalfabrikker ophævedes, fortsatte Industrial endnu
nogen tid. For at bevare grossistforretningen dannede man et firma ved navn
Elektromateriel, der fik afdelinger de steder i landet, hvor de 2 firmaer tid
ligere havde haft filialer, men man havde ikke givet dette firma tilfredsstillende
startbetingelser, og det blev kun få år, det fik lov at leve, og dermed svandt de
sidste rester af de 2 koncerner. De fabrikker, som havde været overtaget af de 2
koncerner, blev atter selvstændige og viste sig med undtagelse af Dansk Porce
lænsfabrik i stand til at leve videre.
Når forholdene inden for elektricitetsbranchen organisationsmæssigt har
udviklet sig så godt, som sket er, bør det fremhæves, at det kit, der har holdt
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sammen på de forskellige led inden for branchen, i første række har været sam
arbejdet om kreditterne. Kreditorsektionen modtager hver anden måned fra
alle kreditorsektionens 73 medlemmer en meddelelse om, hvad hver af disse
virksomheder har til gode hos de autoriserede elektroinstallatører, der driver
egen erhvervsvirksomhed. Samtidig opgives størrelsen af eventuel kredit, der
måtte være ydet ud over 4 måneder, samt de normale betalingsbetingelser, som
installatøren har hos de enkelte firmaer. Brancheforeningens administration,
der naturligvis har tavshedspligt med hensyn til de enkelte firmaers opgivelser,
bearbejder materialet, og der udsendes derefter til alle kreditorsektionens med
lemmer en oplysning om det samlede resultat af de indhentede oplysninger.
Det er derved muligt for alle kreditorsektionens medlemmer at følge den gæld,
hver installatør har til branchens firmaer.
Endvidere udsender kreditorsektionen oplysninger til sine medlemmer om
alle forefaldende betalingsuregelmæssigheder, f. eks. vekselprotester eller lig
nende, og i tilfælde afbetalingsstandsninger varetager kreditorforeningen samt
lige medlemmers interesser i boet.
Grossistsektionens bestyrelse består i øjeblikket af civilingeniør E. Rager,
grosserer R. Løhr og ingeniør E. Frandsen- samt som suppleant civilingeniør,
direktør Mulvad.
Agentsektionen, der tæller 7 medlemmer, har som formand grosserer Aage
Christensen og som bestyrelsesmedlemmer grossererne Holger Prytz og H.
Weibel.
For at fuldstændiggøre billedet bør det nævnes, at både de 2 koncerner og
også andre af de danske grossistfirmaer under krigen beskæftigede sig med
eksport og i mange tilfælde reeksport fra Tyskland, hovedsagelig til Norge og
Sverige, men også til Finland og Rusland. Det meste af denne eksportvirksom
hed ophørte i begyndelsen af tyverne og afvikledes kun i få tilfælde uden tab.

En typisk installatørbutik.

E L E K T R O IN S T A L L A T Ø R E R N E
SO M H A N D ELSSTA N D
Af konsulent Erik Ørnbo, H. D.
Fra gammel tid har der været tradition for, at håndværk og handel er to vidt
forskellige ting, ja endnu taler man jo om landbrug, industri, håndværk og
handel som helt forskellige erhvervsområder.
Udviklingen har imidlertid ført med sig, at de gamle skel allerede for mange
år siden er blevet stærkt udviskede. Da elanvendelsen endnu var i sin vorden,
var det folk med højst forskellig uddannelse, der beskæftigede sig med instal
lationerne; men fælles for dem alle var, at de rekrutteredes fra håndværker
standen. I takt med elektricitetens udbredelse steg også behovet for elektriske
artikler, og det var derfor kun et led i en naturlig udvikling, at publikum hen
vendte sig til det pågældende fags udøvere, når de stod foran anskaffelse af
elektriske artikler — så meget mere som elektriciteten vel endnu på dette tids
punkt af mange betragtedes som noget højst indviklet.
Det varede imidlertid ikke længe, før detailhandelen i almindelighed, og
isenkræmmere og landkøbmænd i særdeleshed, opdagede, at der var rivende
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efterspørgsel efter alt, hvad der skulle bruges strøm til. Samtidig havde elektroinstallatørerne nok at bestille med at installere, så resultatet blev, at en ikke
ubetydelig del af omsætningen gik til andre brancher. For mange installatørers
vedkommende var butikken ret upåagtet, og man gjorde sig ikke alvorlige
anstrengelser for at dæmme op for de store indhug, andre brancher foretog på
elektroinstallatørernes naturlige vareområde.
Samtidig med den øgede varerigelighed efter den anden verdenskrig impor
terede man nye ideer og tanker udefra, og det er især Amerika, som har været
genstand for europæisk opmærksomhed på det handelsmæssige område. Pro
tektors bestyrelse var efter krigen klar over, at man måtte gøre noget specielt
for ikke alene at genvinde tabt terræn, men også for at kunne notere en frem
gang for branchen som helhed.
Hermed var ideen til Protektors handelsafdeling undfanget, og i 1948 antog
man den første handelskonsulent. Formålet med Protektors handelsafdeling
var nu som dengang at hjælpe installatørerne på bred basis med alle deres
handelsmæssige problemer.

INSTALLATØRERNE OG DETAILHANDELENS ORGANISATIONER
Danmarks detailhandel er repræsenteret ved Butikshandelens Fællesråd, der
som medlemmer har de tre store detailhandlerorganisationer De samvirkende
Købmandsforeninger, Dansk Textilunion og De danske Handelsforeningers
Fællesorganisation. Protektors butiksmedlemmer er tilsluttet den sidstnævnte
organisation, som varetager de lovmæssige interesser, idet De danske Handels
foreningers Fællesorganisation er forhandlingsberettiget.
Af Protektors ca. 2000 medlemmer har skønsmæssigt ca. halvdelen butik
foruden den håndværksmæssige virksomhed. Installatørbutikkerne er imidler
tid ikke jævnt fordelt over hele landet i forhold til installatørtætheden, idet der
er forholdsvis flere butiksinstallatører i provinsen end i hovedstaden. Dette er
for så vidt kun naturligt, idet København rummer mange forskellige former
for forretninger, som handler med elektriske artikler, f. eks. stormagasiner og
kædeforretninger.
Med erhvervstællingen af 1948 som basis kan man skønsmæssigt regne, at
butiksinstallatørernes butiksomsætning ligger mellem 75 og 80 millioner kroner
årligt — med en stigende tendens. Udviklingen går i retning af, at folk bruger
en større del af den samlede indtægt til de varige forbrugsgoder. Dette kan illu
streres ved hjælp af pristalsfamilien, idet denne for blot ti år siden kun anvendte
ca. 7 % af indtægten til varige forbrugsgoder, mens denne andel i dag stærkt
nærmer sig de 20%.
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En moderne installatørbutik.

BUTIKSINSTALLATØRERNES KVALIFIKATIONER
Det er et krævende og ansvarsfuldt arbejde at være elektroinstallatør, idet
der stilles store krav til den pågældende person. Rent bortset fra de menneske
lige kvalifikationer kræves det at man er fortrolig med planlægning, organi
sation, regnskabsvæsen, kalkulation, erhvervsret, samt at man besidder en til
bundsgående teknisk indsigt på hele det installationsmæssige område. Den
installatør, som foruden sin håndværksmæssige virksomhed yderligere har
butik, skal i tilgift til de her nævnte kvalifikationer have kendskab til områder
som salgspsykologi, kundebetjening, vinduespyntning, vareindkøb og reklame,
kort sagt, alt det, der bevirker, at man kan drive en forretning på rentabel basis.
Det ville i allerhøjeste grad være uretfærdigt i denne forbindelse ikke at
nævne installatørernes hustruer, som i langt de fleste tilfælde må trække et
stort læs inden for bedriften. Når man vurderer en installationsforretnings ind
tjeningsevne, må man nøje erindre, at det drejer sig om to personers arbejds
indsats, og vel at mærke en arbejdsindsats, der strækker sig ud over de nor
male timer, ja ofte 12 til 14 timers arbejdsdag uden sommerferie og uden ske-
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len til de øvrige fridage, som hovedparten af befolkningen ellers er sikret ved
lov.
PROTEKTORS HANDELSAFDELING
Tidens løsen er rationalisering og specialisering, og det er derfor naturligt,
at Protektors handelsafdeling i første række tager sig af de problemer, som det
kan være vanskeligt for en installatør at være fuldt orienteret om. Dårlig plan
lægning og manglende oversigt fra starten har medført og medfører stadig en
mindre effektiv udnyttelse af butikkens muligheder.
PLANLÆGNING AF EN BUTIK
Når en installatør går med overvejelser om at oprette en butik, kan han for
inden henvende sig til handelsafdelingen, hvor han vil få al mulig hjælp og
støtte. Først skal det undersøges, om der i det hele taget er tilstrækkeligt med
husstande i det område, hvor installatøren påtænker at oprette butikken. Når
man her har foretaget en vurdering af mulighederne, gælder det om at finde
den rette placering i gaden. Det er som regel umuligt at få den mest hensigts
mæssige placering, idet den pågældende plads oftest vil være optaget af andre ;
men kan man ikke få det bedste, må man tage til takke med det næstbedste.
Herefter undersøges, om huslejen står i et rimeligt forhold til den forventede
omsætning og til butikkens areal, ligesom butikkens antal facademeter også
spiller ind ved vurderingen af lejens størrelse. Ved valg af butikkens beliggen
hed må man tage hensyn til trafikken forbi forretningen. Det er således en stor
fordel, hvis man kan placeres i nærheden af offentlige kontorer, stoppesteder,
banker og sparekasser, i det hele taget steder, hvor folk kommer ofte. Det mo
derne byggeri er i øvrigt baseret på tanken om butikstorve, idet man simpelt
hen samler butikkerne omkring en parkeringsplads, således at hver branche er
repræsenteret med én butik.
Det er desværre en kendsgerning, at der herhjemme ofres for lidt tid på plan
lægning. Planlægningsstadiet er dog det billigste. Skal der på et senere tids
punkt, når der allerede er investeret kapital i inventar og varelager, foretages
ændringer på grund af manglende planlægning, bliver det væsentligt dyrere.
Jo mindre og yngre en virksomhed er, desto færre fejltrin kan den som regel
tillade sig at begå. De ældre og større virksomheder kan bedre tåle at begå så
danne fejl, men det sker sjældnere på grund af oparbejdet erfaring.
Butikkens indretning.
Ved butiksindretningen må der i første række tages hensyn til det vareud
valg, man ønsker at handle med. Man bør derfor straks prøve at gøre sig klart,
hvad ens forventede kunder vil købe i butikken, om man skal lægge hovedvæg-
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Eldemonstration i husmoderforeningerne.

ten på de større ting, eller om man skal holde sig til de mindre ting; her tænkes
ikke alene på varens omfang, men også på prisens størrelse.
I en nystartet forretning vil det være klogt at holde sig til det kendte, såle
des at man hovedsagelig lægger vægt på de varer, der har en relativt stor om
sætningshastighed; det vil inden for den elektriske branche være samtlige lys
kilder, mindre belysninger samt elektriske artikler til op imod 250 à 300 kro
ner. Den hensigtsmæssigt indrettede butik tager hensyn til årstiderne og sæso
nerne, således at man kan afpasse inventaret efter det vareudvalg, som efterspørges på de forskellige årstider. Lodrette stålskinner med flytbare reoler og
skabe af forskellige slags er det almindeligst benyttede inventar, og det er både
hensigtsmæssigt og relativt billigt i anskaffelse.
For inventaret gælder der den hovedregel, at det skal være diskret, således at
det er varerne, der bliver det fremherskende element i butikken. For hvert år,
der går, bliver vareudvalget større og større. Dette forhold er en ulempe for de
fleste installationsforretninger, idet hovedparten af forretningerne gennemgå
ende er for små. 30 til 40 kvadratmeter gulvareal er en typisk installatørbutiks
størrelse; men hvis man vil have et blot nogenlunde velassorteret varelager,
er dette alt for lidt.
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Resultatet bliver derfor ofte, at butikken overlæsses med varer, ikke alene
til skade for helhedsindtrykket, men også for salget, idet det er umuligt for
kunden at se den ene vare for den anden. Mulighederne for impulssalg, for at
friste kunden, svinder herved meget stærkt. Varerne bør samles i grupper efter
deres anvendelse, og ikke blandes mellem hinanden efter tilfældighedernes prin
cip. De større ting, såsom køleskabe, vaskemaskiner og komfurer, bør være let
tilgængelige for kunderne, således at disse selv kan gå hen og åbne låger, dreje
på knapper og i det hele taget få den naturlige menneskelige nysgerrighed til
fredsstillet.
Brochurerne bør anbringes enten ved den vare, som de hører til, eller også
samles på en brochurehylde, fælles for samtlige brochurer. Den moderne instal
lationsbutik anskaffer en lille disk med montrer, således at man her har mulig
hed for at udstille de mindre ting på et sted, hvor man er sikker på, at kunderne
vil få øje på dem. De store, uigennemsigtige trædiske forsvinder heldigvis ef
terhånden. Pærereolen er et ømtåleligt punkt. Tidligere var den et fremher
skende element i installationsbutikken; men i de moderne butikker bliver den
anbragt på et mere diskret sted, således at butikkens bedste udstillingsplads, den
bag ved disken, forbeholdes varer, der mere appellerer til folks interesse.
Farverne i en installationsforretning er et helt kapitel for sig, men som hoved
regel kan det slås fast, at de skal være diskrete. De elektriske artikler og be
lysninger er i sig selv så farvestrålende, at det vil være synd at ødelægge denne
farvepragt med for stærke butiksfarver. En forretning skal først og fremmest
være hyggelig at komme ind i, og det afhænger i allerhøjeste grad af dens be
liggenhed, hvor tilstræbt moderne man skal gøre den. Selv om butiksindretning
så afgjort hører til på det planlæggende stadium, bør man undgå at slå sig
til ro, når dette stadium er overstået. Udviklingen skrider stadig fremad, men
går man til daglig i de samme, uforandrede omgivelser, vænnes man efterhånden
til dem, og ens kritiske sans over for butikken sløves. Dette forhold bør man være
på vagt over for, således at man gradvis ændrer detaljer i butikken i overens
stemmelse med tidens krav.
Butiksvinduet,
Butiksvinduet er ofte årsag til en følelse af dårlig samvittighed. Man ved med
sig selv, at vinduesudstillingen bør skiftes i hvert fald hver fjortende dag eller,
hvis man bor på et befærdet strøg, helst hver uge, men gang på gang ser man
sig nødsaget til at udskyde dette arbejde, fordi man ikke har tid. En væsentlig
årsag til, at det er vinduet tidsmangelen kommer til at gå ud over, er, at man
ikke har gjort sig klart, hvad man vil sætte i stedet.
Her kommer planlægningen ind i billedet, idet den fornuftige installatør
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Protektor deltager i udstillinger og dyrskuer.

planlægger sine vinduesudstillinger for et par måneder ad gangen, således at
han nøjagtigt ved, hvilke varer og hvilke dekorationsmaterialer han skal bruge
på de forskellige tidspunkter. Har man først én gang vænnet sig til at lave en
plan over butiksvinduerne, kan man ikke fatte, at man tidligere har kunnet
undvære en sådan plan. Hvis man derimod først skal hente inspiration til det
nye vindue i takt med, at man tømmer det gamle, bliver arbejdet både alt for
besværligt og kommer nemt til at bære tilfældighedens præg.
Det er ikke absolut nødvendigt at være i besiddelse af kunstneriske kvalifika
tioner for at pynte et vindue. Det drejer sig om at få varen placeret på en sådan
måde, at de forbipasserende fængsles og gøres interesserede i varen. Som hoved
regel kan man sige, at de små ting skal op i øjenhøjde og frem i vinduet, de
store ting ned på gulvet og noget længere tilbage i vinduet. Alle varer skal tyde
ligt prismærkes, og forklarende tekster bør udelukke enhver tvivl om varens
muligheder og fordele. Teksterne fås gennem kataloger og brochurer, og vil
man ikke selv male skiltene, kan man enten få en skiltemaler til det eller også
købe færdigt udstansede bogstaver og selv klæbe dem op på karton. Der bør
være en gennemgående stil i vinduet. Det blandede vindue, hvor kasseroller,
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lampeskærme, strygejern og støvsugere er stillet sammen uden nogen idé, for
svinder heldigvis mere og mere fra installationsbutikkerne, idet installatørerne
i dag sætter en ære i, at deres vinduer er karakteristiske i stedet for at ligne alle
de andre installatørvinduer.
Reklamen tages til hjælp.
Den moderne forretningsmand kan ikke undvære reklamen. Det er en livs
betingelse, at man er i stand til at påkalde kundernes opmærksomhed; men da
man ikke kan forvente, at samtlige kunder passerer ens vindue, må man gå
mere aktivt til værks, både gennem avisreklame og ved udsendelse af brochu
rer. Også her gælder reglen om en grundig og omhyggelig planlægning, inden
man ofrer dyre reklamekroner. I forbindelse med vinduesplanlægningen bør
man også fastlægge en reklameplan, således at der reklameres for de varer,
man har stående i vinduet. Ofte kan man få en årsrabat på den lokale avis,
hvis man i forvejen aftaler, at man vil reklamere for et bestemt beløb årligt.
Det kan tit betale sig at tage en reklamefagmand med på råd ved udarbejdelsen
af reklamer, idet problemet har to sider: For det første at få kunden gjort inter
esseret i varen, og for det andet at få kunden til at købe varen i netop ens
butik.
De fleste fabrikanter og grossister stiller gratis et righoldigt brochuremateri
ale til rådighed for installatørerne. Dette materiale bliver ofte betegnet som
salgets håndvåben, og erfaringerne viser, at en vel udarbejdet, farvestrålende
brochure tit er en ganske fortrinlig sælger, idet kunden i ro og mag kan studere
varens fordele. Der går desværre mellem år og dag alt for mange brochurer i
brokkassen, fordi de ligger for længe, hvorved de forældes, enten på grund af
nye priser eller ved fremkomst af nye modeller. Desværre er det umuligt at
kontrollere reklamens virkninger nøjere. Mange butiksindehavere har med
urette opgivet at reklamere, blot fordi de ikke kunne spore et øget salg efter
nogle få indrykninger. Ganske bortset fra, at annoncen kan have været for
kert udformet, så er den gyldne regel i al reklame: gentagelse, gentagelse og
atter gentagelse.
BOGHOLDERIET
Bogføringen hører så afgjort til elektroinstallatørernes underudviklede om
råder. Alt for mange installatører betragter bogføringen som et nødvendigt
onde, som man skal ofre mindst mulig tid på. Resultatet bliver blandt andet en
årligt tilbagevendende hovedpine omkring nytårsstatus, eventuelt med efter
følgende invitation til torskegilde. Hertil kommer, at en installationsvirksom
hed med et utilstrækkeligt bogholderi ikke er i stand til at følge virksomhedens
økonomiske udvikling fra periode til periode. Det skal lige bemærkes, at det
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kun på grundlag af en tilstrækkelig regnskabsføring er muligt at opnå et an
vendeligt kalkulationsgrundlag, noget der i tiden fremover vil få den allerstør
ste betydning for branchen.
Skattevæsenets krav om et ordentligt ført bogholderi er imidlertid stigende,
og dette har tvunget mange installatører til at tage problemet op til overvejelse.
Af et ordentligt ført bogholderi skal det tydeligt fremgå, hvad formuen er pla
ceret i, og hvem man skylder penge til. Ligeledes skal det fremgå, hvorledes
indtægterne er opstået, og hvor store omkostningerne har været, specificeret
ud på de enkelte poster. Det er ikke muligt at opstille generelle regler for, hvor
ledes bogføringen bør tilrettelægges, idet dette er individuelt for hver enkelt
virksomhed; men uanset hvor lille virksomheden er, bør bogføringsarbejdet i
hvert fald omfatte 1) en daglig ført kasserapport, 2) en kassejournal, 3) konti
for kunder og leverandører. Den daglige kasserapport med afstemning af
kassebeholdningen er det farligt at være foruden, idet skattevæsenet slår hårdt,
hvis det har begrundet mistanke om, at kassebeholdningen ikke har stemt fra
dag til dag.
Protektors handelsafdeling har derfor i samarbejde med et formularfirma
udarbejdet et bogføringssystem, som er velegnet for installatører med en om
sætning op til kr. 300.000 Det er imidlertid ikke alene skattevæsenet, som
bør have glæde af et ordentligt ført bogholderi. Installatøren bør også fra måned
til måned være orienteret om omsætningens størrelse, i det mindste fordelt på
håndværk og butik, og dette forhold er der taget hensyn til i det nye bogførings
system. Ved årsregnskabets afslutning bør man have revisorhjælp; men da
revisortitlen ikke nyder nogen som helst form for beskyttelse, bør man sikre sig,
at den person, man beder hjælpe sig, virkelig har en grundig revisionsuddan
nelse og er inde i alle skattereglerne.
HANDELSAFDELINGENS KOLLEKTIVE HJÆLP
I det foregående har der kun været behandlet spørgsmål, som kan løses
individuelt. Imidlertid er der en lang række problemer, som er fælles for samt
lige installatører, og her træder handelsafdelingen ogsaa hjælpende til.
Handelskursus.
I erkendelse af, at udviklingen skrider fremad med stormskridt, og at det er
nødvendigt at følge med i denne udvikling, har handelsafdelingen arrangeret
en række tredages-kurser for butiksinteresserede installatører. På disse kurser
gennemgik man en lang række aktuelle butiksproblemer, og derforuden havde
deltagerne rig lejlighed til indbyrdes at diskutere mere specielle ting. Mange
installatører opdagede ved denne lejlighed, at de problemer, de havde gået
og tumlet med alene, også var problemer for deres kolleger.
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Oprettelse a f Erfa-grupper.
For at kunne klare sig i konkurrencen med de store kædeforretninger og kon
cerner er det nødvendigt, at installatørerne udbygger det indbyrdes samarbejde.
Der arbejdes således ihærdigt på at oprette erfaringsgrupper på fra 6 til 8
installatører med nogenlunde ensartede virksomheder, således at den enkelte
installatør bliver i stand til at sammenligne sine egne resultater med dem,
kollegerne har opnået i det forløbne år. Regnskabstallene danner grundlaget
for sammenligningsarbejdet, men i øvrigt diskuterer man på gruppemøderne
alt, hvad der kan have fælles interesse.
Det må imødeses, at kædeforretninger i fremtiden vil vinde større og større
udbredelse, og gennem erfa-arbejdet vil man netop søge at opnå de samme
fordele, som kædeforretningerne har, idet man der kan eksperimentere i en
kelte forretninger med bestemte varegrupper eller salgsfremmende foranstalt
ninger. De erfaringer, man høster i de få forretninger, kan man så lade de
mange komme til gode. Det er tanken senere hen at samle samtlige erfa-grupper
til et landsmøde, hvor grupperne indbyrdes vil være i stand til at udveksle
erfaringer.
Protektors medlemsblad Electra.
Electra udkommer en gang om måneden. Foruden stof af teknisk karakter
indeholder bladet nogle handelssider, hvor aktuelle handelsproblemer bliver
gjort til genstand for en nærmere behandling.
Fælles propaganda.
Elmærket er installatørernes indregistrerede fælles
mærke, som kun må benyttes af medlemmer af elektroinstallatørforeningerne. Mærket indgår som et vigtigt
led i alt propagandaarbejdet fra installatørernes side.
ELM Æ R K ET
I samarbejde med husmoderforeningerne landet over
elektroinstallatørernes
garantimærke.
arrangerer Protektor hvert år en lang række demon
strationsaftener, hvor foreningens husholdningskonsulent på en fornøjelig og
samtidig instruktiv måde gennemgår de forskellige elektriske artikler. Lige
ledes deltager Protektor i samarbejde med foreningen Elra med en fælles stand
ved de større dyrskuer. Der indrykkes løbende små annoncer i en række hus
moder- og kvindesagsblade, ligesom installatørerne råder over en halv side
i Elra’s blad El-nyt, der udkommer tre gange om året i et oplag på ca.
430.000 eksemplarer.
Det største samlede propagandafremstød foretages i forbindelse med jule
salget, idet en meget stor del af butiksinstallatørernes omsætning ligger i
13
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månederne lige før jul. Protektor fremstiller hver jul et farvestrålende katalog
i samarbejde med branchens fabrikanter og grossister, ligesom man i en række
af de populære ugeblade indrykker farveannoncer til fordel for julekataloget
og elektroinstallatørernes julehandel.
Handelsafdelingen fremstiller endvidere brochurer og plakater til installa
tionsbutikkerne, ligesom installatørerne for en billig penge kan købe diverse
formularer — såsom debitorkort, ordrerapportbøger, materialerekvisitioner,
lejekontrakter, købekontrakter, prisskilte, klæbestrimler, elmærker til forskellige
formål samt papirposer til lampeskærme.
DETAILHANDELENS SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING
Det anføres ofte fra forskellige sider, at detailhandelen er et varefordyrende
led til skade for forbrugerne. Påstanden kommer imidlertid altid fra kredse,
som aldrig har beskæftiget sig med handel, og de forsøg, der har været gjort for
at bevise påstandens rigtighed, er aldrig blevet nogen udtalt succes.
Her i landet er ca. 10% af den danske befolkning i de produktive alders
klasser beskæftiget med handel, og heraf findes de 2/3 inden for detailhandelen.
I de sidste 20 år er antallet af beskæftigede inden for detailhandelen vokset med
henved 30 %, medens den samlede befolkningstilvækst kun andrager omkring
15%.
Detailhandelen er således en vigtig næringsgren, idet den sørger for, at va
rerne er til stede i et passende udvalg, netop når forbrugeren har lyst til at
anskaffe den. Alene omkostningerne til lagerhold i form af rentetab, husleje,
lys og varme udgør en stor del af det relativt beskedne kalkulationstillæg, der
levnes detailhandelen. Forbrugerne ønsker yderligere at få konkrete oplys
ninger om varerne og vil ofte se et udvalg af fabrikater, inden de beslutter sig
til det endelige køb.
Hvis blot kunderne kom af sig selv, således at installatøren kunne nøjes
med at udlevere varerne, ville man måske spare mindre beløb i salgsomkost
ninger; men det er netop salgsarbejdet og de derved påløbende omkostninger,
der betinger det større salg, som igen er en bydende nødvendighed i fabrika
tionsleddet, hvis man vil opnå massefabrikationens produktionsmæssige fordele.
Sagt på en anden måde betyder det, at en mindre del af de sparede produk
tionsomkostninger bliver anvendt i detailhandelens salgsarbejde. Da man fra
alle sider i samfundet ønsker en stigende levestandard for befolkningen, kan
man derfor nu mindre end nogen sinde undvære detailhandelen, som danner
det levende led mellem producent og forbruger.
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L ID T E L -R E T
Af højesteretssagfører Carl Tjur.
Elværkernes pligter over for elforbrugerne.
Samvirket mellem elbranchens producenter (elværkerne såvel som fa
brikanterne af elmateriel og brugsgenstande) på den ene side og hånd
værkerne, handelsleddene og forbrugerne på den anden side afføder selvsagt
både et omfattende interessefællesskab og tillige forståelige interessemod
sætninger. Organisationen af fællesskabet og udligningen af modsætningerne
er underlagt domstolene, hvor den, der finder sine interesser gået for nær,
kan søge værn og opnå en uvildig prøvelse af en opstået konflikt med en af
vej else af de modstående interesser.
Et centralt spørgsmål inden for elbranchen er, om elværket har kontra
heringspligt over for forbrugerne.
Kan forholdet mellem elværket og forbrugeren betragtes som et almindeligt
kontraktforhold?
Den almindelige aftalefrihed, derunder adgangen til at lade være med at
indgå en aftale, er væsentlig begrænset for kontrakter vedrørende elektricitets
forsyning, hvilket skyldes, at elværket praktisk talt altid har et faktisk monopol
for forsyningsområdet. Dette giver sig udslag i en forpligtelse for elværket til
at levere elektricitet til områdets beboere og erhvervsvirksomheder på sæd
vanlige vilkår. Forpligtelsen for elværket vil oftest vise sig i den enkelte for
brugers krav på tilslutning til ledningsnettet og levering af elektricitet. Hvis
elværket er et andelsselskab, består der et krav om medlemskab, således at
der over for elværket i givet fald ville kunne opnås dom, lydende på optagelse
som medlem på sædvanlige betingelser. Endvidere kan eksklusion af medlem
mer eller opsigelse af leveringskontrakten prøves af domstolene med henblik
på, om udelukkelsen er sagligt begrundet, og i modsat fald kan den kendes
ugyldig af domstolene. Forpligtelsen kan ligeledes vise sig under det løbende
kontraktforhold på den måde, at særvilkår, som ikke er tilstrækkeligt begrun
dede, vil kunne afvises af forbrugeren.
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Ganske parallelle fænomener forekommer for en række organisationer. Så
ledes har f. eks. et andelsmejeri en tilsvarende forpligtelse til at modtage mælk
fra det naturlige områdes landbrugere. Fagforeninger har forpligtelse til at
optage arbejdere inden for deres faglige område, medmindre der foreligger
sagligt grundlag for en nægtelse. Brancheforeninger er ligeledes ofte forplig
tede til at optage forretningsfolk inden for branchen som medlemmer.
Interessen i medlemskab på gængse betingelser giver sig udslag i, at dom
stolene fortolker foreningsvedtægter, leveringsbetingelser og lignende særdeles
strengt, når betingelserne kommer i modstrid med en almindelig fri adgang
til levering og medlemskab, og det har hyppigt vist sig, at domme ud
fra en snæver fortolkning af vedtægtsbestemmelserne er blevet fulgt op med
en dom, der tilsidesætter vedtægtsbestemmelser, som er i strid med den
frie adgang til medlemskab. Det er ganske fast antaget i praksis, at domstolene
kan kontrollere, om foreningers og organisationers afgørelse er truffet på sag
ligt grundlag, og denne efterprøvelse for domstolene omfatter alle enkelt
heder.
Det følger af det anførte, at leveringsbetingelsernes udformning og præci
sering spiller en stor rolle, og at det endvidere må påses, at leveringsbetingel
serne ikke får et indhold, der bliver strengere over for forbrugerne, end hvad
domstolene kan ventes at acceptere.
Hovedlinien i domspraksis er, at når der foreligger en væsentlig erhvervs
mæssig interesse, består der et retskrav på medlemskab, respektive elektrici
tetsforsyning.
Til illustration kan man sammenligne retsstillingen mellem et elværk og
dets forbrugere med en ordinær, gensidigt bebyrdende kontrakt, f. eks. om
løbende olieleverancer til industribrug.
Hvis de aftalte betalingsvilkår vedrørende olieleverancer ikke overholdes, er
det oplagt, at olieleverandøren har ret til at standse yderligere leverancer.
Dette følger af bestemmelserne i købelovens §§ 21—22. Selv om køberen
måtte have betalt allerede stedfundne leverancer, følger det yderligere af købe
lovens §§ 39—40, at leverandøren, hvis der foreligger anticiperet mislighol
delse med hensyn til betaling for fremtidige leverancer, vil kunne standse
disse, indtil der ved deponering af betalingen, bankgaranti eller lignende
etableres betryggende sikkerhed for leverancernes betaling. En standsning af
leverancerne på dette grundlag vil således kunne finde sted, hvis fabrikken
kommer i økonomiske vanskeligheder, udsender betalingsstandsningscirkulære,
træder i likvidation eller lignende. Det er ligeledes oplagt, at hvis oliefirmaet
har finansieret fabrikkens fyringsanlæg, tank m. v., og afdrag eller rentebeta
linger vedrørende denne gæld misligholdes, kan oliefirmaet standse yderligere
løbende leverancer. Både i tilfælde af restance med betaling for olieforbruget
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og med betaling af afdrag og renter på »installationsgæld« ligger det således
fast, at leverandøren kan nægte yderligere olieleverancer, uanset om fabrikken
tilbyder at betale disse kontant ved leveringen. På disse punkter er retsstil
lingen i hovedsagen den samme for elleverancer.
Leverandøren er også berettiget til at nægte yderligere olieleverancer, hvis
han af andre grunde kommer i modsætningsforhold til fabrikken, f. eks. som
følge af, at en af fabrikkens lastvogne påkører en af hans olievogne, og der op
står strid om skyldspørgsmålet. Når leverandørens stilling er så stærk, hænger
det imidlertid sammen med, at under relativt fri konkurrence er køberens in
teresser tilstrækkeligt beskyttet i kraft af den reelle mulighed, han har for at
finde en anden olieleverandør. Situationen viser sig da også ofte at blive den,
at olieleverandøren går med til at levere mod kontant betaling på grund af
risikoen for, at fabrikken ellers etablerer forbindelse med et andet oliefirma.
Netop dette forhold ligger imidlertid anderledes, når der er tale om elek
tricitetsleverancer, fordi elværkets faktiske monopol må sætte sit præg på reg
lerne. Når elværket ikke kan nægte at levere en forbruger i forsyningsområdet
elektricitet, bliver der også sat en grænse for, hvilke betingelser elværket kan
stille for sine elektricitetsleverancer. Elværkets faktiske monopolstilling kan
ikke påberåbes af elforbrugeren som et argument for, at han ikke betaler af
talte afdrag og renter på installationsgæld til tiden — forudsat, at anlægs
udgifterne, rentens størrelse og afdragsvilkår m. v. ikke skønnes at være ubillige
som følge af elværkets monopolstilling — og følgelig kan man næppe på dette
grundlag anfægte elværkernes adgang til strømafbrydelse som inkassomiddel
for elforbrugerens egen installationsgæld. Afgrænsningen af, hvornår strøm
afbrydelse er tilladelig som inkassomiddel, må derfor sikkert følge kravet om
fornøden sammenhæng — konneksitet — mellem skylden og den løbende
leverance, der afbrydes. Man kan eksempelvis ikke acceptere strømafbrydelse
som middel til inkasso af kr. 1.000,00, som en elforbruger skylder elværket
som følge af en påkørsel af et af elværkets automobiler eller elværkets planke
værk. Ej heller kan strømafbrydelse benyttes over for en håndværker eller en
leverandør til elværket, hvis der som følge af dårligt arbejde eller ukontrakt
mæssig leverance er opstået et krav for elværket. Det samme gælder, hvis en
køber af et brugt automobil, solgt af elværket, kommer i restance med sine
afdrag. Som grænsetilfælde kan nævnes, hvis elværket sælger en elektrisk motor,
et elektrisk komfur, kogegrejer eller lign. på kredit, og køberen misligholder
sine forpligtelser. — Hvis elværket kunne give kredit i tillid til, at strømaf
brydelse kunne benyttes som tvangsmiddel, ville elværket opnå en særlig for
del i sammenligning med andre handlende, og domstolene ville derfor sikkert
antage, at der ikke forelå fornøden konneksitet og således nægte elværket ad
gang til strømafbrydelse.
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Det kommer i den henseende også i betragtning, at afbrydelse af elektrici
tetsforsyningen for en jævn opfattelse ikke blot er en undladelse af fremtidig
leverance, men også en fratagelse af lys og radio, kraft og eventuelt koge
muligheder.
Et specielt problem opstår for elværker, der er organiseret som andels
selskaber, når et medlem afstår sin ejendom. Særlig vanskeligt bliver det, hvis
afståelsen sker ved tvangsauktion.
Andels-elværkets pligter overfor tvangsauktionskøberen.
Kan andels-elværket stille den, der har købt en fast ejendom på tvangsauk
tion, over for valget mellem enten at betale indskud som nyt medlem eller at
betale den tidligere ejers gæld til elværket?
Det praktiske resultat vil oftest blive, at køberen vælger at betale den tid
ligere ejers gæld, fordi det bliver det billigste.
Den hyppigste indvending mod elværkets krav bliver da, at den tidligere
ejers gæld ikke kan vedkomme tvangsauktionskøberen, og at et betalingskrav
følgelig er en usaglig og derfor ulovlig betingelse fra elværkets side, idet dette
efter den almindelige opfattelse skal levere elektricitet til de sædvanlige
takster til alle inden for dets naturlige område.
Hvis elværket forlangte, at tvangsauktionskøberen både skulle betale ind
skud som nyt medlem og dække den tidligere ejers restance for elektricitetsfor
brug, er det oplagt, at det sidste krav var ulovligt.
Det gør elværkerne imidlertid ikke.
De tilbyder tvangsauktionskøberen, at han må slippe for det dyrere indskud,
hvis han vil betale den mindre restance fra den tidligere ejers tid.
Er den »handel« lovlig?
Det afhænger selvfølgelig først og fremmest af, om det er rigtigt, at elvær
ket har krav på indskud fra tvangsauktionskøberen, for ellers har de ikke noget
at »handle« med.
I reglen vil det i et andels-elværks vedtægter være bestemt, at nye andels
havere skal betale »et indskud, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen i hvert
enkelt tilfælde efter retningslinier, som fastsættes af generalforsamlingen«
(Standard-vedtægter for Andels-elværker § 4).
Uden for denne regel om nyt indskud falder ejerskifte ved arv eller familie
overdragelse, hvor erhververen, f. eks. sønnen, indtræder i den tidligere ejers
rettigheder og forpligtelser. Her kræver værket intet nyt indskud, men det er
på den anden side klart, at eventuel restance må dækkes enten af dødsboet eller
af sønnen. Reglen er altså, at når man succederer, slipper man for indskud;
men det hører med til den kontinuitet, der kendetegner successionen, at efter
følgeren hæfter for og dækker forgængerens gæld. Man kan ikke få de fordele,
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der følger med at blive stillet, som om man var forgængeren, uden også at
indtræde i dennes forpligtelser.
Ganske det samme gælder for det frivillige ejerskifte ved et ordinært salg til
ikke-beslægtet trediemand. »I tilfælde af salg er sælgeren forpligtet til at drage om
sorg for, at køberen indtræder som andelshaver i stedet for ham« (Standard
vedtægter § 5) eller f. eks. »Ved ejendomsoverdragelse skal sælgeren enten
drage omsorg for, at hans rettigheder og forpligtelser overfor selskabet med
bestyrelsens sanktion overdrages køberen, eller affinde sig med andelsselska
bet«.
Både for familieoverdragelser og almindelige frivillige salg gælder det så
ledes, at den nye ejer må indtræde i den gamle ejers forpligtelser. Man lægger
sjældent mærke til, at erhververen har valget mellem at ind træde i forgænge
rens forpligtelser og at begynde forfra som nyt medlem, der betaler indskud.
Grunden er, at det næsten altid bedst kan betale sig for den nye ejer at suc
cedere.
Alligevel forekommer der af og til situationer, hvor det betaler sig bedst for
den nye ejer at vælge ny-indmeldelse og indskud, således hvis faderens bo be
handles som gældsfragåelsesbo, der ikke giver dækning for en oparbejdet bety
delig forbrugsrestance. Hvis det lykkes sønnen at overtage gården, og han til
byder elværket indskud efter de gængse regler, kan elværket ikke nægte ham
strømtilslutning under henvisning til den større restance. Den må afskrives
som tabt.
Er den tidligere ejer (eller hans bo) solvent, gælder det både for arvefald,
familieoverdragelser og almindelige frivillige salg, at problemerne sjældent
kommer skarpt frem. Her har elværket jo mulighed for at inddrive restancen
ved inkassosag. Den tidligere ejer kommer altså til at betale restancen, og så
kan han lige så godt gøre det via refusionsopgørelsen eller derigennem, at pri
sen for ejendommen påvirkes af køberens pligt til at overtage gæld til elværket
uden for købesummen.
For ejerskifter ved arv, familieoverdragelse eller almindeligt frivilligt salg
gælder, at den ny ejer enten indtræder i forgængerens forpligtelser eller beta
ler nyt indskud. Det første alternativ er langt det hyppigste, og der er ingen,
der i disse tilfælde finder det forkert, at den ny ejer indtræder og må indtræde i
den tidligere ejers gæld, derunder en forbrugsrestance. Det hænger sammen
med, at det enten er »faders gæld«, ligesom det var faders gård, eller — i de
almindelige salgstilfælde — at køberen, der over for elværket overtager gælden,
under en eller anden form har fået vederlag herfor i handelen om ejen
dommen.
Ved ejerskifte som følge af tvangsauktion er elværkets krav naturligvis gan
ske som ved alle andre ejerskifter, at den nye ejer enten indtræder i den hidtidige
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ejers sted og således dækker eventuelle restancer, eller at han som nyt medlem
betaler indskud efter de gængse takster.
Der findes i reglen ikke i andels-elværkernes vedtægter særlige bestemmelser
om ejerskifte som følge af tvangsauktion. Det er derfor de almindelige bestem
melser om indskud fra nye medlemmer, der må finde anvendelse. Her er således
hjemmelen for det første led i det alternativ, tvangsauktionskøberen stilles over
for: Indskud som nyt medlem eller indtræden i den tidligere ejers gæld.
Tvangsauktionskøberen kan ikke påberåbe sig den tidligere ejers medlem
skab som grundlag for at slippe for indskud som nyt medlem. Den tidligere ejer
har i reglen allerede på grund af sine økonomiske vanskeligheder misligholdt
sine medlems- og betalingsforpligtelser.
Hvis tvangsauktionskøberen imidlertid berigtiger den tidligere ejers restan
cer, har elværket egentlig ikke noget at beklage sig over og kan da godt accep
tere en succession i den tidligere ejers rettigheder, specielt at tvangsauktions
køberen slipper for indskud ligesom køberen ved en frivillig overdragelse.
Alternativets andet led er således ikke et krav fra elværkets side på dækning
af forgængerens restance. Det er en imødekommenhed fra elværkets side, når
de tillader tvangsauktionskøberen efterfølgende at afhjælpe en allerede ind
trådt misligholdelse, og derefter at succedere og spare nyt indskud.
Elværket må, som følge af sit faktiske elmonopol, ikke stille usaglige vilkår
for elforsyning og altså ikke kræve betaling af forgængerens restancer. Men el
værket kræver ikke forgængerens restance betalt. Elværket kræver nyt indskud
fra et nyt medlem.
Tvangsauktionskøberen behøver ikke at betale forgængerens restance. Han
kan betale sit indskud, så forlanges der ikke andet af ham. Vil han slippe for
det, må betingelserne for en succession overholdes. Det er rimeligt, at elværker
ne står fast på det krav.
Hvis man for at få det samlede overblik over tilgangen af nye medlemmer til
andels-elværker medtager gårdejeren, der får indlagt elektricitet efter hidtil at
have klaret sig med petroleum, det nyoprettede husmandsbrug, det nye sav
værk, vil det ses, at ny-indmeldelse med betaling af indskud er enerådende i
de lige nævnte tilfælde, succession med gældsovertagelse er absolut dominerende
for arveovergang, familieoverdragelser og frivilligt salg, hvor der er en naturlig
kontinuitet. I medlemgruppen, tvangsauktionstilfældene er kontinuiteten
brudt ved det økonomiske sammenbrud, og principielt måtte derfor ny ind
meldelse med nyt indskud være reglen. Alligevel kan det ofte betale sig for
tvangsauktionskøberen at indgå i en special-succession i dette bestemte rets
forhold til elværket, og elværkerne tolererer, at man efterfølgende »lapper på«
kontinuiteten og tager den fordel, der nu kan hentes derved.
Man kan ikke straffe elværkerne for deres imødekommenhed ved i disse sær-
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lige tilfælde at betage dem det normale led i successionen — nemlig gældens
overtagelse. Der sker succession i et gensidigt bebyrdende retsforhold, og man
kan ikke tale om succession og samtidig beklippe den ene parts rettigheder.
Elværkerne har ifølge deres vedtægter krav på indskud fra tvangsauktions
køberen. Det er langvarig praksis at give tvangsauktionskøberen valget mellem
indskud og succession med gældsovertagelse. Elværkerne har ikke ved denne
praksis frafaldet deres krav på indskud. Det er det ene led i det stadig gentagne
alternativ. Elværkerne har i hvert fald aldrig frafaldet kravet på indskud uden
på gængse successionsbetingelser, derunder navnlig gældens betaling. Det er
derfor vedblivende lovligt at stille tvangsauktionskøberen over for valget mel
lem enten at betale indskud som nyt medlem eller at betale den tidligere ejers
gæld til elværket.
Kontraktmæssigt ansvar.
De elektriske installationer, brugsgenstande og maskiner fungerer heldigvis
normalt, som de skal.
Hvis de ikke gør det, melder spørgsmålet om ansvaret herfor sig hastigt hos
forbrugeren.
I ikke så få tilfælde er skylden hans egen, hvoraf følger, at han ikke kan gøre
kontraktmæssigt ansvar gældende over for andre. Hermed er alle problemer dog
ikke løst. Konstaterer den tilkaldte installatør, at der ikke er opstået en »my
stisk« fejl i maskinen, som pludselig ikke vil mere, men at stikket er gledet ud
af kontakten omme bag gardinet, opløses situationen vel i reglen i lettelse og
munterhed, især hvis det er en fast kunde ; men der kan opstå det lille problem,
om en travl installatør, der blev tilkaldt ekspres, kan udskrive en regning for
den medgåede tid. Det kan han vel nok. Vejen kan jo være lang. Dog er det
næppe anbefalelsesværdigt i ret mange tilfælde af den art.
Et større problem er brugerens ansvar, hvis der opstår skader, især brand
skader, f. eks. på grund af mangelfuld vedligeholdelse af den elektriske instal
lation. Sådant ansvar behandles nedenfor i afsnittet om ansvar udenfor kontrakt
forhold.
Er elværket ansvarligt, hvis strømmen svigter?
Lyset går ud. Madlavningen på elkomfuret afbrydes. Fabrikkens maskiner
standser.
Kan man sende elværket en regning på stearinlysene, en god restaurations
middag eller fabrikkens notoriske driftstab, derunder måske ødelagte mate
rialer, der ikke tålte afbrydelse i en elopvarmningsproces.
Svaret er normalt: Nej.
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Elværkets kontraktmæssige pligt til at levere elektricitet til forbrugerne
suspenderes, når årsagen til strømmens svigten er driftsforstyrrelser.
De fleste elværker forbeholder sig i deres leveringsbetingelser ansvarsfrihed
i sådanne tilfælde.
I de nyeste standard-leveringsbetingelser fra Danske Elværkers Forening
bestemmes det:
Elværket vil søge at opretholde en regelmæssig elforsyning, men har intet
ansvar for følgerne af standsninger eller forstyrrelser i forsyningen.
Denne bestemmelse minder meget om DSB’s og sporvejenes forbehold over
for forsinkelser.
Drejer det sig om villet strømafbrydelse på grund afledningsarbejde, må el
værket ved offentlig meddelelse i dagspressen el. L, eventuelt ved underretning
af de enkelte elforbrugere, advisere om strømafbrydelsen, om muligt med et
passende varsel.
Elektroinstallatørens kontraktmæssige ansvarfor udført installationsarbejde.
Elektroinstallatøren bærer som enhver anden håndværker ansvaret for den
fagligt korrekte udførelse af sit arbejde. Dette ansvar understreges gennem auto
risationens nødvendighed, der jo netop skyldes hensynet til at undgå uheld.
I stærkstrømslovens § 5 er det udtrykkeligt fastsat, at enhver installatør
bærer ansvaret for det af ham anvendte personales duelighed og pålidelighed.
Forsvarligheden af udført installationsarbejde er i givet fald underlagt elrådets
kontrol, og i tilfælde af en proces vedrørende forsvarligheden af udført in
stallationsarbejde vil elrådets erklæring selvsagt have meget stor vægt. Den
endelige afgørelse tilkommer domstolene.
Under installationsarbejde må installatøren i rimeligt omfang efter arbejdets
beskaffenhed have opmærksomheden henvendt på muligheden af materiale
fejl og foretage kontrol, og har han i den henseende udvist forsømmelse, kan
dette medføre ansvar.
Ved installationsarbejde i nybygninger kan installatøren ikke ubetinget
henholde sig til arkitektens tegninger og beskrivelser. Viser de sig at være urig
tige eller uklare, må installatøren selvstændigt i kraft af sin faglige kunnen tage
ansvaret for arbejdets forsvarlige udførelse. Han må påtale sådanne forhold
over for arkitekten, evt. bygherren, og hvis arkitekten skulle fastholde en efter
installatørens opfattelse uforsvarlig konstruktion, må han nægte at udføre
denne, idet han ellers risikerer at blive gjort erstatningsansvarlig sammen med
arkitekten.
I forsikringsaftalelovens § 25 er der hjemmel for i visse tilfælde at nedsætte
eller lade en erstatningspligtig persons ansvar bortfalde, når der ikke forelig
ger grov men alene simpel uagtsomhed, eller når ansvaret baseres på arbejds-
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giverens ansvar for hans folks fejl. Denne bestemmelse giver domstolene en be
myndigelse til at bestemme, om erstatningen skal bortfalde helt eller delvis.
Efter hidtidig praksis må det imidlertid påregnes, at domstolene normalt
ikke vil lade erstatningsansvaret bortfalde, når der foreligger en regulær
faglig fejl.
For installatørens kontraktmæssige ansvar for forsvarlig installation gælder
ingen ét-års forældelsesregel, således som for salg af materiel, men forbrugeren
kan fortabe sin ret, hvis han ikke reklamerer inden en rimelig tid, efter at
han har konstateret fejlen.
Installationsforretningens, grossistens og fabrikantens kontraktmæssige ansvar
for leveret elmateriel.
Detailhandel med elektrisk materiel og brugsgenstande drives ofte af auto
riserede elektroinstallatører. Ovenfor er deres håndværksmæssige ansvar for
udførte installationer behandlet. Her gennemgås deres ansvar som handlende
sammen med fabrikanters og grossisters sælger-ansvar.
Installationsforretningen har et kontraktmæssigt ansvar for leveret elektrisk
materiel og apparater over for forbrugerne, selv om forretningen overhovedet
ikke kan gøre for fabrikationsfejlen. Forbrugeren kan hos sin sælger forlange
at få en mangelfri vare, og skal ikke blandes ind i elektroinstallatørens mel
lemværende med dennes sælger, hvad enten denne er grossist eller fabrikant.
Elektroinstallatøren (detailhandleren) har en tilsvarende ret til af sin sælger,
f. eks. fabrikanten, at få leveret en mangelfri vare. Dette medfører i den daglige
forretningsgang jævnligt, at detailhandleren ved reklamation over et radioappa
rat eller et strygejern osv. lover at sende det ind til fabrikanten til eftersyn til
afhjælpning af fejlen, og det kan da rent faktisk gå sådan, at forbrugeren får
fejlen afhjulpet af fabrikken, blot med detailhandleren som mellemled. Går dette
imidlertid ikke planmæssigt, vil det vise sig som en realitet, at detailhandleren
hæfter over for sin kunde. Kan kunden ved syn og skøn dokumentere fejlen,
bliver detailhandleren dømt til afhjælpning af manglen, dvs. til levering af et
mangelfrit radioapparat eller strygejern eller tilsvarende erstatning, og det
hjælper ham ikke, at hans leverandør svigter sine forpligtelser over for ham.
Det bliver detailhandlerens sag at få ham dømt, og det bliver hans tab, hvis
domsbeløbet ikke kan inddrives hos hans leverandør.
Det kan i en del tilfælde lade sig gøre at kombinere detailhandlerens retssag
mod leverandøren med forbrugerens sag mod detailhandleren. Det samme gæl
der, hvis forbrugeren begynder med særskilt syn og skøn. Detailhandleren bør
da sørge for at få også sin leverandør tilvarslet til skønsmændenes besigtigelse.
Detailhandlerens (elektroinstallatørens) regres mod sin leverandør er ved
fabrikationsfejl oplagt. Dermed er ikke sagt, at elektroinstallatøren har regres
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i ethvert tilfælde, hvor forbrugeren har krav på ham. Opstiller installatøren
et elektrisk apparat, der kun kan benyttes til vekselstrøm, i et kvarter, hvor han
ved, der er jævnstrøm, eller omvendt, så apparatet derved beskadiges, er in
stallatøren ansvarlig over for forbrugeren, selvfølgelig uden at have regres til
sin leverandør. Det samme gælder, hvis installatøren i et elektrisk anlæg ind
bygger et apparat, der er underdimensioneret og derfor overbelastes og bryder
sammen ved anlæggets normale anvendelse.
Sælgerens ansvar for levering af mangelfri varer begrænses af det sædvanlige
krav om, at køberen må reklamere over konstaterede mangler inden en rimelig
tid. Reklamationskravet har bl.a. det formål at gardere sælgeren mod mangler
opstået ved slid, overlast o.l. Reklamationskravet er lovfæstet i købeloven af
6. april 1906, § 52, der lyder således:
»Viser det sig, at den solgte genstand lider af en mangel, har køberen,
såfremt han vil påberåbe sig manglen, at give sælgeren meddelelse derom
i handelskøb straks og ellers uden ugrundet ophold. Afgiver han ikke sådan
meddelelse, uagtet han har opdaget eller burde have opdaget manglen,
kan han ikke senere gøre den gældende.
Vil køberen hæve købet, eller vil han kræve efterlevering eller omleve
ring, skal han uden ugrundet ophold give sælgeren meddelelse derom og
har ellers tabt sin ret til at afvise genstanden eller kræve efterlevering.«
Er der tale om en mangel, som køberen rent faktisk ikke har opdaget, kan
han ifølge § 52 fortabe sine rettigheder, hvis han »burde have opdaget« den.
Forbrugeren, der køber elektriske apparater til brug i sit hjem, vil sjældent
»burde have opdaget« en mangel ved elektrisk materiel. Han mangler sagkund
skab.
Derimod kan reglen godt få betydning f. eks. for detailhandleren, der ofte
er elektroinstallatør, i forhold til grossist eller fabrikant.
Hvis sælgeren trods for sen reklamation fra køberens side uden forbehold
indlader sig i forhandling med køberen om manglen, mister sælgeren retten til
at påberåbe sig reklamationssynspunktet.
Ensidige bestemmelser fra sælgerens side, f. eks. de hyppigt forekommende
8-dages frister for mangelindsigelser påtrykt sælgerens faktura, er ikke retsgyl
dige over for køberen.
En anden lovfæstet begrænsning i mangelansvaret findes i købelovens § 54 :
»Har køberen ikke inden et år efter genstandens overgivelse til ham meddelt
sælgeren, at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke senere gøre den gæl
dende, medmindre sælgeren har påtaget sig at indestå for genstanden i læn
gere tid eller har handlet svigagtigt.«
Bortset fra længere garantier i garantibeviser, annoncer o.l. og bortset fra
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svig gælder der således en absolut frist på ét år regnet fra genstandens over
givelse.
Ofte indeholder sælgers leveringsbetingelser en begrænsning af mangelan
svaret i form af en bestemmelse om fabriksgaranti, der f. eks. begrænser ansvaret
til 6 måneder, og eventuelt yderligere fikserer sælgers forpligtelse til alene at
omfatte afhjælpningen ved udskiftning af den defekte del, eventuelt omlevering.
Ansvar udenfor kontraktforhold.
Hvis elektriciteten som sådan, den elektriske installation eller et elektrisk
apparat forårsager skade, rejser den skadelidte spørgsmålet om ansvar og erstat
ning for skaden. Dette er noget ganske andet end køberens krav mod sælgeren
på den indgåede salgsaftales opfyldelse, og reglerne om ansvaret er ikke de
samme.
Elforbrugerens ansvar.
Elforbrugeren er ansvarlig for sin elektriske installations vedligeholdelse og
tilsvarende for løse ledningers og apparaters fortsatte anvendelighed. Ansvaret
bedømmes efter dansk rets almindelige erstatningsregler, det vil sige først og
fremmest culpa-reglen (skyldreglen), suppleret med reglen om arbejdsgivers
ansvar for sine folk — Danske Lov 3-19-2.
Forårsager en støvsugerledning, der er slidt igennem ind til kobbertråden,
brand, der breder sig til lejligheden ovenpå, består der principielt erstatnings
pligt for mand og hustru over for husværten og lejeren ovenpå. Dette gælder,
selv om husassistenten ikke har sagt, at ledningen trængte til udskiftning.
Dette erstatningsansvar vil dog jævnligt bortfalde ifølge forsikringsaftale
lovens § 25, hvis skaden er dækket ved forsikring, hvad netop brandskade hyp
pigt vil være. Erstatningsansvaret vil i reglen bortfalde, hvis det alene baseres
på arbejdsgiverens ansvar for folks fejl. Er erstatningsgrundlaget egen uagt
somhed, fastholdes erstatningsansvaret, hvis den udviste uagtsomhed er grov,
medens ansvaret i reglen vil bortfalde, når der kun foreligger simpel uagtsomhed.
Elværkets ansvar.
Om elværkers ansvar for skader, der forvoldes af elektricitet, findes meget
strenge erstatningsregler i stærkstrømslovens §§ 6—8. Det strenge ansvar på
hviler også transformatorforeninger, uanset at de ikke selv producerer strøm.
Hovedbestemmelsen i § 6 lyder således : »Den der driver et elektrisk stærk
strømsanlæg er pligtig at erstatte den skade på person eller gods, som forvoldes
af anlægget, medmindre det oplyses, at den skadelidende selv forsætlig eller ved
uagtsomhed har hidført skaden, eller at denne ikke kunne have været afvær
get ved den agtpågivenhed og omhu, som driften af sådanne anlæg udkræver,
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såvel i henseende til driftsmåden som til materiellet«. Domstolene har statueret
erstatningsansvar for elværket, når mennesker eller dyr er kommet til skade
ved berøring af nedfaldne strømførende ledninger, der er knækket i et kryds
ningsfag, under henvisning til, at bruddet er sket på et udsat sted, og at det,
jfr. den »omvendte bevisbyrde«, ifølge § 6 ikke kunne udelukkes, at f. eks. hyp
pigere eftersyn kunne have afværget skaden.
Fremdeles er elværket gjort ansvarligt, hvor ledningsbruddet skyldtes usæd
vanlig stærkt isslag.
I et tilfælde under krigen har en løsrevet spærreballon revet elektriske led
ninger ned. Det var oplyst, at det passerede kun havde påvirket én elforbru
gers installation, og at elværket hverken fra denne eller fra anden side var
underrettet om de skete forstyrrelser. Disse var indtruffet sidst på eftermidda
gen, og den påfølgende morgen kørte en mælkekusk hen over de nedfaldne
ledninger, hvorved hans heste dræbtes. Her blev elværket frifundet, idet det
ikke fandtes at have kunnet afværge den skete skade. Hvis en kusk ser den
nedfaldne ledning, og dog kører frem over den, nedsættes erstatningen fra el
værket på grund af den udviste egen skyld.
Praksis lægger afgørende vægt på, om en udefra kommende forstyrrelse er
elværket bekendt, f. eks. fordi den kan iagttages på elværkets instrumenter.
Der er sket frifindelse for skade på et forstærkeranlæg under et tordenvejr, da
den opståede overspænding ikke havde kunnet iagttages på elværkets instru
menter. På den anden side har retten strengt fastholdt elværkets ansvar i et
tilfælde, hvor et lynnedslag i et højspændingsnet bevirkede, at den strømfø
rende tråd faldt ned over et pigtrådshegn, hvorefter 4 kreaturer dræbtes ved
berøring med hegnstråden. Elværket konstaterede hurtigt, at der var jordfor
bindelse på den pågældende linje, men frakoblede ikke straks højspændings
ledningen. Det fik i dette standpunkt medhold af Elrådet, der oplyste, at fra
kobling ikke er almindelig i et sådant tilfælde på grund af de større værditab,
strømafbrydelsen kan medføre for elforbrugerne sammenholdt med risikoen
ved en kortvarig fortsættelse af driften på den fejlbehæftede ledning, til fejlen
er fundet. Uanset Elrådets standpunkt blev elværket imidlertid dømt.
Når træer o. lign. vælter ind over ledningerne i stormvejr, er retningslinjen,
at elværket bliver ansvarligt, hvis dette kunne være forudset af elværket, således
i et tilfælde, hvor et træ ved en ledning led af fremskreden forrådnelse, der var
synlig udefra.
Stærkstrømslovens § 6 finder også anvendelse på skader, der indtræffer un
der reparationsarbejde på ledningsnet i transformatorstationer o. 1. Drejer det
sig om skade på de i arbejdet deltagende personer, vil der umiddelbart til
komme den pågældende erstatning i henhold til ulykkesforsikringsloven, men
hvis erstatningspligt for elværket statueres i henhold til § 6, opnås eventuelt en
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højere erstatning end efter ulykkesforsikringens satser. Samtidig kommer el
værket eller dets ansvarsforsikringsselskab til at dække ulykkesforsikringen for
den udbetalte erstatning.

Elektroinstallatørens ansvar for skader.
Har en elektroinstallatør personlig eller ved sine folk begået fejl ved et in
stallationsarbejdes udførelse, kan dette foruden det foran omtalte kontrakt
mæssige ansvar medføre erstatningsansvar for indtrufne skader efter de almin
delige erstatningsregler, og i øvrigt ud fra samme hovedsynspunkter som dér
anført, herunder stærkstrømslovens § 5.
Ifalder installatøren erstatningsansvar, vil det omfatte dækning af den fulde
skade, uanset om skaden muligvis udgør et mange gange større beløb end det
vederlag, installatøren har modtaget for sit arbejde.
Erstatningsansvaret kan indtræffe flere år efter, at fejlen er begået, og selv
om en anden installatør i mellemtiden har arbejdet med installationen.
En installatør, der ved installation af elektriske ledninger havde anbragt en
strømafbryder på jordledningen i stedet for på den strømførende ledning, ifaldt
4 år senere et erstatningsansvar på 4.000 kr. til en dame, der fik den elektri
ske strøm igennem sig, fordi hun skruede en elektrisk pære fast, medens hun
talte i telefon.
Mangelfuld gennemførelse af isolation kan medføre erstatningsansvar, og
installatører er oftere blevet kendt erstatningspligtige i anledning af brand op
stået ved uforsigtig brug af loddelamper o. 1. Er skaden dækket ved forsikring,
er der formentlig i forsikringsaftalelovens § 25 hjemmel for domstolene til at
lade erstatningsansvaret bortfalde helt eller delvis, forudsat at ansvarsgrund
laget alene er arbejdsgiverens ansvar for sine folk, eller der kun foreligger sim
pel og ikke grov uagtsomhed. Domspraksis viser dog, at domstolene ikke er
tilbøjelige til at benytte sig af bemyndigelsen til at lade erstatningsansvaret bort
falde, når der, som for elektroinstallatører, foreligger særlige forpligtelser til
påpasselighed.
Foreligger der ikke forsikring, eller er der underforsikret, er § 25’s lempelses
regler for så vidt uanvendelige.
En elektroinstallatør kan blive erstatningspligtig, hvis han trods anmodning
om at rette en fejl udebliver, og der i mellemtiden sker skade. Dette er således
antaget i et tilfælde, hvor installatøren trods fornyet henvendelse først kom 9
dage efter en anmodning om at rette en fejl ved en jordledning. Lige før han
kom, blev en hest dræbt ved at berøre ledningen.
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Ansvar for materialefejl, der bevirker skade.
Konstateres det efterfølgende, at materialefejl i elektrisk materiel har for
årsaget brand eller anden skade, kan leverandøren og fabrikanten ikke auto
matisk gøres ansvarlige herfor, heller ikke selv om der foreligger en klar for
pligtelse til omlevering af materiellet. Erstatningsansvaret uden for kontrakt
forhold kan således ikke umiddelbart baseres på en foreliggende kontraktmæs
sig pligt. Ansvarsgrundlaget er den almindelige erstatningsregel — culpa-reglen — der forudsætter uforsigtighed eller forsømmelse, kombineret med Dan
ske Lovs 3-19-2 om ansvar for folks fejl, og med reglen i forsikringsaftalelovens
§ 25 om eventuelt bortfald af erstatningsansvar, når skaden er dækket ved
forsikring, og ansvaret enten baseres på personalets fejl, eller der fra den ansvar
liges side kun foreligger simpel uagtsomhed.
For almindelige fabrikationsfejl i elektriske ledninger, sikringer og kontakter
m. v. må fejlen normalt vise sig ved installationens afprøvning, og et eventuelt
ansvar vil således snarere falde på vedkommende installatør. For de fjernere
omsætningsled gælder endvidere, at ansvaret kan glippe på grund af det sæd
vanlige krav om skadens påregnelighed. Fabrikanten kan ikke helt undgå fa
brikationsfejl, og sådanne kan næppe i almindelighed tilregnes ham som udslag
af forsømmelighed. Ansvar for fabrikanter kan lettere forekomme for et elek
trisk apparat, der lider af en konstruktionsfejl, f. eks. et hårtørringsapparat, der
bevirker forbrændinger på grund af for høj temperatur i de dele, der er tæt
ved hovedet. Sådanne ulykker forebygges herhjemme ved prøvningsudvalgets
virksomhed.
En leverandør vil ikke kunne ifalde ansvar uden for kontraktforhold, med
mindre han eller hans folk i forbindelse med varens ekspedition er blevet op
mærksom på eller burde have konstateret foreliggende fejl.
Myndighedernes ansvar.
De tilsynsførende myndigheder er principielt også erstatningsansvarlige efter
culpa-reglen og Danske Lov 3-19-2. Fornylig er et elværk, der havde tilsyns
førende myndighed, således blevet dømt til at udrede erstatning in solidum
med den pågældende virksomhed og installationsfirmaet for forsømmelse med
at påse, at udskiftning fandt sted af en uforsvarlig lysinstallation, der var blevet
nægtet godkendelse ved besigtigelsen. Installationen fandtes i et lokale, hvor der
blev repareret gasflasker, og et uheld bevirkede en eksplosion fremkaldt af en
gnist fra en lang lampeledning, hvorved en arbejder kom til skade.
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E R H V E R V S M Æ S S IG E S K A T T E P R O B L E M E R
Af fuldmægtig, cand. jur. Jørgen Wernberg.
Fra en skattemæssig synsvinkel er det for elerhvervene i første række af
interesse at kende de skatteregler, der gælder for de forskelligartede virksom
heder inden for branchen, der jo omfatter både fabrikations-, håndværks- og
handelsvirksomheder. Herudover er det naturligvis også af stor betydning,
at erhvervsdrivende i elerhvervene har kendskab til, hvorledes de produkter,
de leverer, sælger eller installerer, skattemæssigt kan behandles af aftagerne.
En udtømmende behandling ud fra begge disse synsvinkler dækker i virkelig
heden det meste af den skattelovgivning og -praksis, som regulerer den er
hvervsmæssige beskatning, og en begrænsning af emnerne har derfor måttet
foretages.
Dette er — som det vil fremgå af det følgende — sket således, at hoved
vægten er lagt på en fremstilling af de dele af skattesystemet, som har særlig
interesse for skatteyderne, fordi de her har adgang til på lovlig måde at variere
det enkelte års skattepligtige indkomst inden for visse rammer; dette sker især
ved de skattefri afskrivninger, ved henlæggelser til investeringsfonds samt ved
adgangen til at nedskrive på de forskellige forekommende arter af behold
ninger.
Reglerne herom er fortrinsvis behandlet med henblik på elektriske produk
ter (installationer, maskiner etc.), men er i øvrigt affattet således, at man i
det hele får et indtryk af skattereglerne for bygninger, maskiner og varelagre.
Endelig er redegørelsen lagt an således, at den omtaler, såvel hvad der gælder
for elbranchens erhvervsdrivende selv som for deres kunder.
Skattereglerne for udgifter til elektriske installationer og maskiner.
Med virkning fra 15. september 1957 indførtes et nyt afskrivningssystem,
der bryder med de afskrivningsprincipper, som har været gældende i 50 år.
De nye regler har endnu kun virket ved to års selvangivelser, og de tvivls
spørgsmål, som de uundgåeligt rejser, har derfor endnu ikke fundet deres
løsning.
14*
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Den skattemæssige behandling af udgifter til elektriske installationer, ma
skiner etc. ses ikke tidligere at være særskilt behandlet i skattelitteraturen,
og en samlet omtale af de regler, der gælder herom, og af den ret sparsomme
praksis har derfor — især efter de nye afskrivningsregler — en særlig interesse.
Hovedproblemet ved elektriske installationers og maskiners skattemæssige
stilling kan koncentreres i spørgsmålet: Hvorvidt kan udgifter til sådanne
installationer og maskiner (straks eller ved afskrivning over en årrække) fra
drages i den skattepligtige indkomst? Det er dette spørgsmål, som skal be
svares i det følgende. Indledningsvis gives et resumé af de forskellige forelig
gende muligheder; dette tjener samtidig som en disposition for fremstillingen
af de vanskeligt overskuelige regler:
1) Installationen kan indgå i en bygning som en egentlig bestanddel af
denne (f. eks. selve det elektriske ledningsnet) ; den afskrives da sammen med
bygningen, for så vidt denne overhovedet kan afskrives.
2) Installationen er i fast forbindelse med en bygning, men afskrives dog
særskilt (f. eks. elevatorer), eller udgiften til den kan fradrages i skatteindkom
sten, når installationen udskiftes.
3) Installationen behandles skattemæssigt ligesom andre erhvervsmæssigt
benyttede maskiner, der kan afskrives (f. eks. elektriske motorer).
4) Installationen henhører under privatforbruget, således at udgiften ikke
kan fradrages i den skattepligtige indkomst (f. eks. almindelige køleskabe i
privatlejligheder).

Grænsen mellem bygnings- og andre installationer.
Der er i afskrivningsloven en hovedsondring mellem bygningsafskrivninger
og maskinafskrivninger, og der gælder meget forskellige regler for afskrivnin
gen på de to kategorier af aktiver.
Grænsen mellem de installationer, der følger afskrivningsreglerne for byg
ninger, resp. maskiner, er ikke altid klar. I cirkulæret til afskrivningsloven
defineres bygningsinstallationer som »installationer, der har en fastere for
bindelse med bygningen og tjener denne som sådan, såsom elevatorer, central
varmeanlæg, varmtvandsanlæg og centralkuldeanlæg, men derimod ikke al
mindelige køleskabe«. Dette betyder dog ikke, at maskiner, der er boltet fast
i gulv eller vægge, derfor skal afskrives som bygningsinventar; trods den fastere
forbindelse afskrives de alligevel som (fritstående) maskiner. I det hele taget
kan man ikke gå ud fra, at hvad der er »mur- og nagelfast« også afskrivnings
mæssigt er bygningsbestanddele. Snarere kan man lade skillelinien gå således,
at hvad der ikke indgår i ejendomsværdien ved de almindelige vurderinger
til ejendomsskat, det behandles afskrivningsmæssigt som maskiner; eventuelt
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kan man også se på, om der ved ejendommens eventuelle salg skal beregnes
særskilt vederlag for overdragelsen af sådanne aktiver.
Den citerede opregning i cirkulæret af installationer nævner kun »alminde
lige køleskabe« som eksempel på installationer, der falder uden for bygnings
installationerne. Køleskabene kan suppleres med følgende ting: Elkomfurer,
el- (og gasdrevne) vandvarmere, (kosangasanlæg, petroleumsovne), vaskema
skiner med centrifuger o. 1. (men ikke indbyggede stik og målere, der vistnok
må betragtes som bygningsinstallationer) samt som regel ventilatorer. Disse
elektriske maskiner og installationer, der altså falder uden for bygningsinstal
lationerne, kan afskrives efter maskinreglerne, forudsat at de anvendes erhvervs
mæssigt, men ikke i det omfang de benyttes privat. F. eks. kan vaskemaskiner
og køleskabe, der er opsat i udlejningsejendomme på ejerens bekostning, af
skrives af ham over skatteindkomsten; men hvis lejeren selv sætter dem op,
er udgiften privat og skatteopgørelsen uvedkommende.

Afskrivning på bygningsinstallationer.
Visse bygningsinstallationer deler ganske skæbne med bygningen, således
at afskrivning på bygningen også omfatter afskrivning på disse installationer.
Det gælder selve det elektriske ledningsnet samt bygningens koldtvandsanlæg. Reparations- og vedligeholdelsesudgifter herpå er fradragsberettigede
driftsudgifter.
For andre bygningsinstallationer gælder det, at de kan afskrives sammen
med selve bygningen, hvis de indlægges samtidig med bygningens opførelse
eller allerede er indlagt i en bygning, der købes (arves eller fås som gave),
forudsat at bygningens og installationens levealder skønnes at være lige lang.
I så fald er afskrivningsgrundlaget bygningens (herunder installationens) op
førelsessum eller den samlede købesum. Dog falder naturligvis erhvervelses
udgifter vedrørende bygningens grund uden for de udgifter, der kan afskrives.
Hovedreglen er dog, at bygningsinstallationer afskrives særskilt, og da in
stallationers levetid gerne er kortere end selve bygningens levealder, anvendes
der i disse tilfælde en højere afskrivningsprocent på installationsudgifterne end
på ejendommen i øvrigt.
Afholdes der udgifter til forbedring af en ejendom eller en installation i
denne, lægges sådanne forbedringsudgifter sammen med den endnu uafskrevne
del af ejendoms- og/eller installationsudgiften og afskrives over den re
sterende del af den oprindeligt fastsatte levetid for ejendommen eller in
stallationen. Afskrives ejendommen f. eks. med 2% årligt, svarende til en leve
tid på 50 år, og der efter 25 års forløb afholdes forbedringsudgifter, skal disse
altså afskrives over den resterende levetid, 25 år, dvs. med 4% årligt.
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Forbedring af en installation kan, ligesom også udgifter til forbedring af
selve bygningen, være af så omfattende karakter, at der i virkeligheden er
tale om en nyanskaffelse af installation eller en nybygning. I så fald afskrives
forbedringsudgifterne, som om der nu var indlagt en ny installation eller
opført en ny ejendom, medens den endnu uafskrevne del af den forbedrede
installations (eller ejendoms) oprindelige bekostning afskæres fra at blive af
skrevet.
Hvis der sker en sådan vidtgående fornyelse af en installation, eller der i
ejendommen indlægges en helt ny installation, sættes afskrivningerne herpå
ikke i forhold til restlevetiden for bygningen, men man skønner over selve
installationens levetid, og afskrivning sker over denne periode. Dette kan føre
til det ejendommelige resultat, at afskrivningen på installationen fortsætter,
efter at selve bygningens afskrivningsmæssige levetid er udløbet. Da de fleste
bygninger vel nok står i længere tid end deres levetid afskrivningsmæssigt
anslås til, vil dette næppe volde praktiske vanskeligheder.
Afskrivningen på installationer sker således som regel uden sammen
hæng med selve bygningsafskrivningen, og dette viser sig tydeligst i den om
stændighed, at der undertiden kan afskrives på bygningsinstallationer, men
ikke på bygningerne selv.
Hvornår kan installationer og bygninger afskrives ?
Skematisk kan forholdet mellem bygnings- og installationsafskrivninger for
de forskellige kategorier af ejendomme illustreres således:
Bygningskategorier

Driftsbygninger (i industri,
håndværk, landbrug o. 1., ho
teller og pensionater)............
Kontor-, butiks- og andre forret
ningsejendomme ....................
Udlejningsejendomme..............
En- og tofamilieshuse ..............

Bygningsafskrivning
aim. afskrivn.
ekstra afskr.

Installationsafskrivning
aim. afskrivn.
ekstra afskr

+

+

i
“T

+

4-

-?

+

-y

-H

-?

+

-?

4-

Som skemaet viser, er der for de to store grupper af ejendomme, kontor-,
butiks- og lign. forretningsejendomme samt udlejningsejendomme, ret til af
skrivning på installationerne, men ikke på bygningerne selv. For de egentlige
driftsbygninger samt for villaer o. 1. er afskrivningsmulighederne derimod
identiske, idet samtlige muligheder står åbne for den førstnævnte kategori,
hvorimod der overhovedet ingen afskrivningsmuligheder eksisterer for den
sidstnævnte (men derimod ret til et »udskiftningsfradrag«, jfr. senere i forbin
delse med installationer i villaer).
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Almindelige afskrivninger samt afskrivningssatser.
Ved »almindelige afskrivninger« efter den nye afskrivningslov forstås nogen
lunde det samme, som tidligere benævntes ordinære afskrivninger. Dette vil
sige, at bygningens eller installationens omkostninger afskrives med en fast
årlig afskrivningsprocent, hvis størrelse afhænger af den nyopførte bygnings,
resp. nyindlagte installations formodede levetid. En udvendig vareelevator
regnes at vare i 20 år, og den årlige afskrivningssats bliver derfor 5%. Af
andre afskrivningssatser, der er blevet fastsat i skattepraksis, skal nævnes:
Bageovne 5%, køleanlæg 10% (køleanlæg i slagteri dog 12,5%), varmeanlæg
i beboelsesbygning 4%, oliefyringsaggregat 10%, stokeranlæg 10%, telefon
anlæg i beboelsesejendom 10%, transformatorer 5%, indvendig elevator 4%,
udvendig elevator 5%, elektrisk hejsespil 10%, neonapparater 10% (se dog
herom også senere under afsnittet om afgørelser i skattepraksis), varmemålere
4%, vindmotorer 5 %.
Den nye afskrivningslov har dernæst indført begrebet »afskrivning over
restlevetiden« for allerede opførte bygninger og installationer, der købes (eller
erhverves på anden måde). Heri ligger, at købesummen (evt. arveudlægsværdien eller gaveværdien) af køberen kan afskrives over den resterende del
af den oprindeligt forudsatte levetid for ejendommen eller installationen.
Hvis en bygning, der hidtil er afskrevet med 2 % årligt, ud fra en skønnet leve
alder på 50 år, købes, når den er 30 år gammel, kan køberen afskrive sin fulde
købesum for bygningen over restlevetiden, altså de resterende 20 år. Dette
betyder en årsafskrivning af købesummen med 5 %. Er restlevetiden under
10 år, eller er den oprindeligt anslåede levetid helt udløbet (hvilket meget
vel kan være tilfældet), kan køberen alligevel afskrive, men afskrivningen skal
da gå over 10 år.
Afskrivningen skal ikke som tidligere standse ved scrapværdien (som regel
svarende til et års afskrivning), og den kan påbegyndes med et fuldt års sats,
uanset hvornår i årets løb installationen eller bygningen er fuldført eller er
hvervet. Til gengæld kan der ikke ved et eventuelt salg af ejendommen tages
nogen afskrivning i salgsåret.
Ekstra-afskrivninger.
Som anført i den foranstående skematiske oversigt kan installationer af
skrives »almindeligt« i driftsbygninger samt udlejnings-, kontor- og forret
ningsejendomme, men ikke i villaer. Hertil kommer så den såkaldte ekstraafskrivning, der kan ske på driftsbygninger samt på installationer i disse, men
ikke i andre arter af ejendomme.
Ekstra-afskrivning er ikke ensbetydende med, at der samlet kan afskrives
mere på installationer eller bygninger, end der i alt kan afskrives almindeligt,
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men betyder, at man kan afskrive en del af opførelses- eller købsudgifterne
til installationen eller bygningen særlig hurtigt. Indtil 40 % af disse udgifter
kan udsondres til afskrivning på mindst 4 år og højst 10 år sideløbende med
den almindelige afskrivning. I det enkelte år kan der højst ekstra-afskrives
10%. Hvis et opvarmningsanlæg f. eks. regnes at kunne fungere i 25 år, og
installationsudgifterne andrager 100.000 kr., kan der »almindeligt« afskrives
4% eller 4.000 kr. årligt. Hertil kommer, at 40% af omkostningerne eller
40.000 kr. kan ekstra-afskrives på 4—10 år. Fuldføres denne afskrivning hur
tigst muligt, kan der tages 10% eller 10.000 kr. i ekstra-afskrivning årligt,
således at den samlede afskrivning i de første 4 år bliver 4 x 14.000 kr. eller
56.000 kr. De resterende 44.000 kr. afskrives derefter over 11 år med 4.000
kr. om året, hvorefter afskrivningen er fuldført på 15 år.
Medens der ikke sker indkomstbeskatning af den fortjeneste, man
opnår ved salg af en fast ejendom (medmindre sælgeren er spekulant
eller ejendomshandler), ligger det anderledes, hvis der er sket ekstra-afskriv
ning. I så fald skal fortjenesten beskattes med den nye ikke-fradragsberettigede
»særlige indkomstskat« på 30% af fortjeneste ud over de første 1000 kr. For
tjenesten er lig med forskellen mellem salgssummen 4- bygningens nedskrevne
værdi, d.v.s. dens anskaffelses- eller opførelsessum reduceret med foretagne
skattefri afskrivninger. Dog kan der som fortjeneste højst beskattes et beløb
svarende til, hvad sælgeren i tidens løb har afskrevet (almindeligt og ekstra).
Hvis ekstra-afskrivning er sket såvel på bygning som på installationer, volder
opgørelsen af den skattepligtige avance ikke vanskeligheder; men har ejeren
valgt alene at ekstra-afskrive på installationer, og i øvrigt kun har afskrevet
»almindeligt« på selve bygningen — en sådan fremgangsmåde kan han jo
vælge — skal der ske en forholdsmæssig opdeling af fortjenesten, og han be
skattes da kun af den del af fortjenesten, som falder på installationen.
Investeringsfondsmidler ved installationer, bygninger og maskiner.
Samtidig med den nye afskrivningslov indførtes en investeringsfondsordning,
hvorefter enhver selvstændig erhvervsdrivende skatteyder (person eller sel
skab) har ret til med skattemæssig fradragsret ved indkomstopgørelsen at hen
lægge indtil 15% af sit erhvervsmæssige årsoverskud til en investeringsfond.
Hver skatteyder har sin investeringsfond, og minimum for den årlige hen
læggelse er 500 kr. Regnskabsførende skatteydere skal deponere halvdelen af
årshenlæggelsen i bank eller andet pengeinstitut, og ikke-regnskabsførende skal
indbetale hele henlæggelsesbeløbet. Indbetalingen skal senest ske inden ud
løbet af fristen for indsendelse af selvangivelsen.
De henlagte beløb kan tidligst tages i brug 1 år efter indbetalingen, og de
skal være benyttet senest 10 år efter henlæggelsesåret; i modsat fald efter-
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beskattes henlæggelserne ved — med et rentetillæg på 5 % p. a. — at blive
tillagt den skattepligtige indkomst i det år, hvori 1O-årsfristen udløber.
Henlæggelse til investeringsfonds er ensbetydende med en forlods afskriv
ning på endnu ikke anskaffede aktiver. De henlagte (de båndlagte såvel som
de i virksomheden indestående) midler skal nemlig anvendes til finansiering
af kommende nyanskaffelser af aktiver, hvorpå der afskrives. Dette vil — efter
den erhvervsdrivendes eget valg — betyde til driftsbygninger (nyopførte såvel
som købte, allerede opførte) samt installationer i sådanne, til maskiner, in
ventar, rullende materiel, herunder også personbiler, der udelukkende anven
des erhvervsmæssigt, og andre driftsmidler (men ikke til varelager).
De investeringsfondsmidler, der anvendes til køb af sådanne aktiver, fragår
forlods i det anskaffelsesbeløb, der da kan afskrives. Er f. eks. 20.000 kr. af
købesummen for en fabriks- eller værkstedsbygning betaling for elevatorer, og
køberen bestemmer sig for at benytte 10.000 kr. i henlagte investeringsfonds
midler herpå, kan kun de resterende 10.000 kr. af købesummen herfor af
skrives (almindeligt og eventuelt ekstra).
Installationer i en- og tofamilieshuse.
Bygningsinstallationer i villaer etc., f. eks. varmeanlæg, kan ikke afskrives,
så lidt som selve villaen kan det. I stedet tillades der ved udskiftning af in
stallationer i disse ejendomme i udskiftningsåret fradrag med et beløb, sva
rende til summen af de afskrivninger, som kunne være foretaget på installa
tionerne, om der havde været afskrivningsret. Hermed indhenter man på én
gang de afskrivninger, der ikke har måttet tages løbende.
Der beregnes dog kun »afskrivningsfradrag« for det antal år, hvori den
pågældende ejer har haft villaen. Hvis et centralvarmeanlæg, der som nævnt
regnes at vare i 25 år — dette ville jo have svaret til en afskrivningsprocent
på 4% — udskiftes efter 20 års forløb, og den nuværende ejer af villaen kun
har haft den i 10 år, kan han ved udskiftningen fradrage 10 X 4% eller
40% af det udskiftede anlægs oprindelige omkostning. Beløb, der indvindes
ved salg af udskiftede installationer, er skattefri.
Den samme ret til at fradrage tidligere års undladte afskrivninger gælder
i øvrigt også ved udskiftning af installationer i alle andre arter af ejendomme,
hvis ejeren har undladt at benytte sin afskrivningsret. Dette kan han nemlig
vælge for i stedet at tage afskrivningerne under ét i udskiftningsåret.
Afskrivning på elektriske og andre maskiner, inventar o. 1.
Som tidligere berørt indførtes der i 1957 et nyt system for beregningen af
de skattemæssige afskrivninger, som især for maskiners og inventars vedkom
mende adskiller sig meget væsentligt fra de hidtidige regler.
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Hidtil er hvert enkelt erhvervsmæssigt driftsmiddel blevet afskrevet indivi
duelt med faste årlige procentsatser af aktivets anskaffelsessum, og satsernes
størrelse afhang af det enkelte aktivs formodede levealder. Nu sker afskrivning
imidlertid på hele aktivmassen under ét. Alle »rørlige« driftsmidler af mere
varig art (maskiner, maskininstallationer, inventar, transportmidler og
andet rullende materiel) slås nu afskrivningsmæssigt sammen i én pulje,
og den årlige afskrivning beregnes med en enkelt afskrivningssats for
hele denne aktivmasse. Der knytter sig derfor ikke længere nogen interesse til
en omtale af afskrivningssatser og lignende specielt for elektriske maskiner og
udstyr, idet afskrivningsprincipperne nu er fælles for maskiner etc. af enhver
art.
Biler, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, afskrives dog særskilt,
men efter de nye principper. Ejes sådanne personbiler af aktieselskaber, ind
går de dog i den samlede aktivsaldo og afskrives sammen med maskiner m. v.,
der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.
De gældende afskrivningsprincipper.
Årsafskrivningen beregnes ikke længere af aktivernes oprindelige anskaffel
sessummer, men af deres bogførte, nedskrevne værdi. Der afskrives altså på
basis af aktivernes faldende værdier, den såkaldte saldo- eller degressive af
skrivning. Også scrapværdien kan nu afskrives.
Der er en vidtgående frihed for den enkelte erhvervsdrivende til selv at
fastsætte afskrivningens størrelse, idet loven kun sætter en maksimumsgrænse
for den årlige afskrivning. Denne er sat til 30 % af saldoen, og den erhvervs
drivende kan altså vælge en hvilken som helst (hel) procent mellem 0 og 30.
Benytter man ikke den størst mulige afskrivning, er der et så meget større
afskrivningsgrundlag i behold til senere år.
Udgiften til maskiner og inventar, hvis fysiske levetid er 3 år eller mindre,
eller som koster under 800 kr. stykket, behøver man ikke at afskrive, men kan
føre over driften. Dette betyder f. eks., at udgiften til mange elektriske småmaskiner og hjælpemotorer samt armatur kan fradrages i anskaffelsesåret.
Hvis der i årets løb anskaffes nye eller brugte aktiver, indgår de med deres
anskaffelsessum på den aktivsaldo, som afskrivningen ved regnskabsårets ud
gang beregnes af. Hvis der omvendt udgår aktiver, skal beløb, der indvindes
herved (salgs-, forsikrings- eller erstatningssummer), fradrages på aktivkon
toen, forinden årsafskrivningen på de resterende aktiver beregnes.
Salg af et aktiv med fortjeneste (dvs. for en værdi, der overstiger den, som
aktivet er nedskrevet til inden for aktivsaldoen) medfører herefter, at aktiv
kontoen ikke alene formindskes med aktivets bogførte værdi men også med
fortjenesten, og der bliver følgelig så meget mindre at afskrive i de kommende
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år. Hvis aktivet udgår med tab, forbliver et beløb svarende til tabet stående
på aktivkontoen til fremtidig afskrivning. Gennem denne mekanisme sker der
en successiv og ret smertefri indkomstbeskatning af fortjeneste og fradrag for
tab. Man kan dog også vælge straks at fradrage et tab særskilt i tabsårets ind
komst; aktivsaldoen skal da reduceres med aktivets uafskrevne restværdi.
Hvis der ved salg af aktiver indvindes beløb, der er større end den bogførte
værdi af de resterende aktiver, bliver saldoen på aktivkontoen negativ. Hvis
der ikke senest i det følgende år anskaffes aktiver, som den kan modregnes i,
skal den negative saldo tages til skattepligtig indtægt.
Indvindes der ved en virksomheds afhændelse, afståelse eller opgivelse for
tjeneste på aktiverne under aktivsaldoen, beskattes denne fortjeneste (ud over
1000 kr., der er skattefri) med 30% ikke-fradragsberettiget »særlig« ind
komstskat.
Afgørelserfra skattepraksis om elektriske installationer, maskiner etc.
I det følgende skal fremdrages nogle specialproblemer vedrørende elektriske
maskiner etc., der er blevet afgjort i skattepraksis:
Det er ikke ualmindeligt, at større industrivirksomheder, der aftager megen
elektrisk strøm, får pålagt udgiften til opførelse af nye transformatorstationer.
Spørgsmålet om sådanne udgifters skattemæssige behandling har foreligget
til afgørelse i forbindelse med elforsyningens overgang fra jævnstrøm til veksel
strøm. Det er her blevet fastslået, at virksomheden kan fradrage disse udgifter
som driftsomkostning i afholdelsesåret. Man kan vel gå ud fra, at hvis de samme
udgifter afholdes, uden at det sker i forbindelse med en omlægning af strøm
forsyningen, må de også kunne fradrages straks. Da transformatorstationen
ikke tilhører virksomheden, stemmer det med sædvanlige skatteprincipper (som
gælder for lejers forbedringer af ejerens ejendom), at elværket indkomstbe
skattes af transformatorens værdi. Til gengæld kan elværket lade transforma
toren indgå på dets samlede maskinsaldo og afskrive den efter de sædvan
lige (foran omtalte) regler. Spørgsmålet om elværkers beskatning af virksom
heders transformatorudgifter ses dog endnu ikke at have foreligget i skatte
praksis.
Ligningsrådet har for nylig afgjort, at anskaffelsessummen for en neon
reklame afskrives som maskiner (og dette gælder såvel stativ som armatur
etc., hvis neonreklamens ejer ikke er ejer af den bygning, hvorpå reklamen er
opsat). Hvis stativet tilhører ejendommens ejer, afskrives dette som en
bygningsinstallation.
Ved elforsyningens overgang fra jævnstrøm til vekselstrøm gælder
(såvel for villaer som for udlejnings- og erhvervsbygninger), at udgifter
til ændring af selve installationen kan fradrages som almindelig vedligeholdel-
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sesudgift i udskiftningsåret. Hvis overgangen påfører forbrugerne udgifter til
ændring eller udskiftning af privat benyttede apparater, maskiner og installa
tioner (f. eks. støvsuger eller radio), som ikke henhører til den faste ejendom,
kan de hverken fradrages eller afskrives ved indkomstopgørelsen. Hvis er
hvervsvirksomheder i denne anledning må anskaffe nye maskiner og motorer,
kan disse afskrives, evt. tages over driften, hvis de koster under 800 kr. stykket.
Under installationsudgifter henregnes foruden omkostningerne ved selve in
stallationen som regel også udgifterne til opsætning og isolering.
Tilskud, som ejeren af en ejendom betaler til udgifterne ved et elværks ned
lægning af kabler til ejendommen til afløsning af luftledninger, er ikke af
skrivnings- eller fradragsberettiget, når elværket ejer kablerne.
I et tilfælde, hvor det lokale gasværk blev nedlagt, således at ejendom
menes køkkener blev ændret til elektrisk forsyning, har landsskatteretten ind
rømmet fradrag for udgifterne til ændring af selve installationerne ; udgifterne
til (privat) elkomfur kunne derimod ikke fradrages.
Anvendes et fryseanlæg dels i bedriften (f. eks. til folkehusholdningen i
landbrug), dels privat, kan den del af anskaffelsesudgiften, der svarer til den
ikke-private del af brugen, afskrives i indkomsten (efter afskrivningsreglerne
for maskiner).
Et »kølevindue« i lejet slagterbutik afskrives efter maskinreglerne. Dette
gælder såvel motor som køleelementer ved diskene og kølediskene. (Det
samme må i øvrigt gælde alle andre detailhandlere med kølediske o. L).
Landsskatteretten har fastslået, at udgiften til en repræsentants bilradio er
en privatudgift, der ikke kunne fradrages, selv om radioen kun var anskaffet
i anledning af hans forretningsrejser.
Ved installation af lysstofrør i en virksomhed kan udgiften til selve lysstof
rorene tages som driftsudgift, og det samme gælder udgifter til armatur, som
koster under 800 kr. stykket. Anskaffelser på 800 kr. og derover må derimod
afskrives som maskiner og inventar.
Den skattemæssige ansættelse af varelagre og andre beholdninger.
For enhver virksomhed, hvad enten den fremstiller produkter til videre
salg, forhandler andres produkter, eller dens formål hovedsagelig er at in
stallere andres eller egne produkter, er opgørelsen af det vareforbrug, som er
medgået til at opnå bruttoindtægten, en meget betydningsfuld faktor ved be
regningen af den skattepligtige indkomst.
Medens bruttoindtægten ved salget af egne fremstillede eller indkøbte, re
spektive installerede produkter er en post i drifts- og skatteregnskabet, som
man ikke lovligt kan variere, stiller forholdet sig anderledes ved opgørelsen
af det vareforbrug, den vareomkostning, som er medgået til at opnå brutto-
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indtægten. Denne udgiftspost kan varieres inden for visse rammer gennem den
adgang, som skattemæssigt indrømmes til at nedskrive på det varelager, som
er i behold ved regnskabsårets udløb. Hertil slutter sig, som det nedenfor
omtales, en vis adgang til at nedskrive på varer, der er købt på bindende
kontrakt på statusdagen, men som endnu ikke er kommet ind på lageret.
Eksempel på lagernedskrivning.
Et eksempel til illustration af lagernedskrivningens funktion skal anføres :
I. Opgørelse uden nedskrivning
V aresalg......................................................................................
Varebeholdning prim o............................................... 100.000
Årets køb..................................................................... 500.000
600.000
Varebeholdning ultimo
til kostpriser ............................................................... 150.000
V areforbrug................................................................................
Bruttofortj eneste .........................................................................
II. Opgørelse med nedskrivning
Varesalg .............................
Varebeholdning primo . . .
Årets køb............................

...........................
............ 100.000
............ 500.000
600.000

Varebeholdning ultimo
kostpris...............................
3 5 % ................................
V areforbrug.......................
Bruttofortjeneste ................
Lav ansættelse
forbrug over for
bruttofortjeneste.
forbrug i forhold

150.000
52.500 97.500
...........................
...........................

1.000.000

450.000
550.000
1.000.000

502.500
497.500

af slutlageret ved hjælp af nedskrivninger betyder stort vare
den konstaterede indkomst og dermed tilsvarende mindre
Omvendt betyder høj ansættelse af slutlageret mindre vare
til indtægten og dermed tilsvarende højere bruttofortjeneste.

Reglerne om lagernedskrivning.
Lagernedskrivningsreglerne, der kan anvendes af enhver selvstændig er
hvervsdrivende skatteyder eller selskab, forlænges ved et cirkulære fra skatte
departementet en gang om året. Hovedreglen er, at der kan nedskrives med

221

indtil 35%. Lageret kan altså ansættes til en værdi mellem 100% og 65%
af dets værdi opgjort til dags- eller kostpris, efter hvad der er lavest af disse to.
Der gælder desuden en videregående særregel, der er en afviklingsregel af
betydning for et fåtal af virksomheder med særlig store lagerreserver.
Alle former for varer omfattes af reglerne: råvarer, hel- og halvfærdige bearbej
dede varer, indkøbte varer samt hjælpevarer i produktionen, såsom brændsel,
emballage etc., ja endog reklamevarer.
Ved værdiansættelsen af de lagre, der nedskrives, ansætter man indkøbte
færdigvarer samt råvarer efter dagspris eller fakturapris (indkøbspris inch
fragt, told etc.), medens hel- og halvfærdige bearbejdede varer kan ansættes
til fremstillingspris. Ifølge nugældende praksis henregnes til fremstillingsprisen
alene værdien af de direkte medgåede materialer samt arbejdsløn, medens
man kan se bort fra den andel i de generelle produktionsomkostninger (værk
førerløn, drivkraft, afskrivning på maskiner o. 1.), som må henføres til de på
gældende varer (foruden selvfølgelig fra avancen).
Ukurante varer omtales ikke i lagercirkulæret. Her sker først en reduktion
af disse varers værdi til deres formodede dagspris, og derefter sker sædvanlig
nedskrivning efter de før omtalte regler.
Om nedskrivning på bestilte varer.
Ikke alene varer på lager tillades nedskrevet, men også bestilte varepartier,
som er købt på bindende kontrakt til levering i det kommende år, og endnu
ikke er videresolgt. Nedskrivning sker her regnskabsmæssigt ved, at man op
fører nedskrivningsbeløbet på en særskilt passivpost i status; ved det følgende
årsregnskab tages beløbet så til indtægt. Nedskrivningen på bestilte varer
beregnes som (højst) det beløb, hvormed den aftalte købspris overstiger de
bestilte varers værdi til dagspris -4- en vis procent ifølge den regel (hoved
eller særregel), som gælder for hjemmeværende varer.
Eksempel :
Varer er bestilt for en købspris af .........................................
Disse varer ville på statustidspunktet koste . . . 120.000 kr.
4- nedskrivning 35 % heraf...............................
42.000 kr.
difference — tilladt nedskrivning .........................................

100.000 kr.
78.000 kr.
22.000 kr.

Nedskrivning tillades ikke på bestilte varer, som skal betales »med leverings
dagens (endnu ukendte) pris«. Dog kan der også i så fald nedskrives, hvis
der er aftalt en minimumspris. Ved beregningen af nedskrivningen går mini
mumsprisen da ind i stedet for købspris.
Nedskrivning kan højst foretages på bestilte varer svarende til 3 måneders
normalt forbrug inden for den pågældende varegruppe.
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A T O M E N E R G IE N S P R A K T IS K E A N V E N D E L S E
Af professor, dr. phil. T. Bjerge.
Atomenergiens betydning.
Grundlaget for den materielle kultur, som blandt andet vi i vort land nyder
godt af i form af alle det moderne livs bekvemmeligheder, er anvendelsen af
maskinkraften til at løse de tekniske opgaver langt mere effektivt, end det var
muligt i tidligere tider. Skelsættende var i denne henseende især James Watts
opfindelse af dampmaskinen, efterfulgt senere af dens forbedrede udgaver, af
dampturbiner og eksplosionsmotorer og af elektroteknikkens vældige udvikling.
Anvendelse af maskinkraft forudsætter imidlertid energikilder; af disse er
kullene og olien de vigtigste, og de dækker tilsammen langt den største del af
verdens energiforbrug. Vandkraften giver kun et langt mindre bidrag, og det
vil ikke vare så mange år, før den er inddraget i energiproduktionen i det om
fang, der er økonomisk; andre energikilder, der ligesom vandkraften er stadigt
ydende (idet de ligesom denne beror på solens udstrålede energi), giver ligeledes
kun et lille bidrag — mest vel nok træ anvendt som brændsel —, og det er
vanskeligt at se, hvorledes sådanne energikilder (vindkraft, bølgeslag, foto- eller
termoelementer for solstråling) skulle kunne udbygges økonomisk i meget stor
stil. Det samme gælder tidevandsbevægelserne.
Situationen er derfor den, at de energikilder, vi væsentligst øser af, er lagre
af kul og olie, og disse vil med tiden ebbe ud. Ganske vist er der endnu kun brugt
en ret lille del af disse lagre, men det stærkt stigende energiforbrug bevirker et
stadig større indhug, og stillingen ville i løbet af mindre end et århundrede blive
meget alvorlig, hvis der ikke var andre muligheder.
Her er det, at atomenergien vil kunne betyde en meget væsentlig hjælp, idet
det har vist sig muligt at udnytte visse atomkerneprocesser i uran til kontrolleret
energiproduktion. Det er endnu ikke muligt at overskue, hvor megen ekstra
oplagret energi der herigennem vil stå til menneskehedens rådighed. Det
afhænger dels af, hvor meget uran man finder, dels af i hvor høj grad det vil
være teknisk muligt at udnytte det; men at det drejer sig om mere energi end
den, som findes i form af kul og olie, synes de fleste sagkyndige at være tilbøjelige
til at tro.
15
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At den nye energikilde kan anvendes til et forfærdeligt våben, stiller menne
skeheden over for svære politiske problemer, hvis vi skal gøre os håb om at
overleve. Her skal imidlertid kun de tekniske spørgsmål om atomenergiens
fredelige anvendelse omtales; også disse rummer vanskelige problemer.
Hvad er atomenergi ?
Med ordet atomenergi, der jo er almindeligt anvendt, mener man i virkelig
heden atomkerneenergi, idet der tænkes på den energi, som frigøres ved visse
atomkerneprocesser — i modsætning til forbrændingsenergien fra kul og olie,
der skyldes kemiske processer, hvilket vil sige processer mellem atomer.
Atomfysikken har i vort århundrede fastslået, at atomerne består af en atom
kerne omgivet af en elektronsværm, hvis udstrækning er af størrelsesordenen en
timilliontedel millimeter, medens kernen og elektronerne hver for sig er om
trent hundrede tusinde gange mindre. De forskellige grundstoffers atomer
adskiller sig fra hinanden simpelt hen ved antallet af elektroner i elektron
sværmen, således at de kan opstilles i nummerorden begyndende med brint,
hvis »elektronsværm» kun består af én elektron, og — for de i naturen forekom
mende grundstoffers vedkommende — endende med uran, der har 92 elek
troner. Ved kunst er der i de sidste år frembragt endnu ca. 10 grundstoffer.
At grundstoffernes kemiske egenskaber kun afhænger af elektronantallet,
hænger sammen med, at det ved alle molekyldannelser og i det hele taget
kemiske processer kun er atomernes elektronsværme, der griber ind i hinanden.
Atomkernene kommer ikke i berøring med hinanden, da de frastøder hinanden
med elektrostatiske kræfter, der bliver meget store ved små indbyrdes afstande,
idet de nemlig er (positivt) elektrisk ladede med en ladning, der for et elektrisk
neutralt atom naturligvis er numerisk lig med elektronsværmens samlede
negative ladning. De består af et antal kernepartikler eller nukleoner, hvoraf
nogle, protonerne, har en elektrisk ladning (numerisk lig en elektronladning),
medens resten, neutronerne, er elektrisk neutrale. Det er således kernens proton
antal, der bestemmer elektronantallet i elektronsværmen og dermed grund
stoffets kemiske natur, medens atomets masse eller atomvægt er bestemt ved
summen af antallet af protoner og neutroner, der er omtrent lige tunge og hver
vejer omtrent 2000 gange så meget som en elektron.
Til samme protonantal, altså til et bestemt grundstof, kan der eksistere

Fig. 1. Skematisk billede af atomkerne bestående af protoner (-}-) og neutroner
(tegnet sorte).
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atomkerner med forskellige neutronantal og derfor forskellige atomkerneegen
skaber. De kaldes isotoper af det pågældende grundstof. F. eks. består naturlig
brint af to isotoper, den almindelige eller lette brint, hvis atomkerne simpelt
hen er en proton, og den tunge brint (deuterium), hvis kerne består af en proton
plus en neutron (tilsammen kaldet en deuteron). Deuterium udgør 1/6000 af al
naturligt forekommende brint.
Medens atomkernerne ved de kemiske processer ikke kommer i berøring med
hinanden, har det vist sig muligt f. eks. ved elektrisk acceleration af brintkerner
(protoner eller deuteroner) at give dem så megen fart på, at de kan løbe op
mod andre atomkerners elektriske frastødning, trænge ind i dem og forårsage
atomkerneprocesser, dvs. omdannelser af atomkernerne. Ved visse atomkerne
processer frigøres der neutroner, og disse er særlig velegnede til at frembringe
nye atomkerneprocesser, da de for det første ikke som de elektrisk ladede par
tikler bremses af elektronsværmene i det stof, de løber igennem, men først
standser, når de støder på en atomkerne, og for det andet ikke frastødes af
denne.
Det har nu vist sig, at den energi, der omsættes ved en atomkerneproces,
gennemsnitlig er millioner gange så stor som energiomsætningen ved en atom
proces af kemisk art. Men medens de sidstnævnte processer kan brede sig fra
atom til atom i stoffet, således at billioner af billioner atomer deltager, som det
f. eks. er tilfældet, når kul brænder, er dette i almindelighed ikke muligt for
atomkerneprocessernes vedkommende.
Af atomkernernes stabilitetsforhold fremgår det, at der skal bruges energi
for at sønderdele mellemtunge atomkerner til lette eller for at opbygge de
meget tunge atomkerner af de mellemtunge, medens der omvendt kan frigøres
energi, når lette atomkerner »smelter« sammen til noget tungere (fusionspro
cesser), eller når de tungeste atomkerner går i stykker til lettere. Men hermed
er det naturligvis ikke givet, at der foreligger mulighed for en praktisk udnyt
telse af atomkerneenergien; hertil kræves netop, at processen af sig selv kan
brede sig som en kædeproces, så ikke blot enkelte atomkerner deltager, men f. eks.
adskillige kilogram, hvilket vil sige billioner af billioner atomkerner (hvor der
ved en billion skal forstås en million millioner).
Under de ekstreme forhold i henseende til tryk, temperatur og dimensioner,
som foreligger i solens og de øvrige fiksstjerners indre, kan faktisk visse bestemte
fusionsprocesser opretholdes som kædeprocesser, og det er disse processer, der
frigør de vældige energimængder, der til stadighed udstråles fra stjernerne.
Under jordiske forhold har det været muligt kortvarigt at ophede passende
blandinger af deuterium og den endnu tungere brintisotop tritium (som er
ustabil, men kan fremstilles kunstigt) til temperaturer af størrelsesordenen 100
millioner grader, hvorved disse brintkerners temperaturbevægelser er tilstræk15*
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Fig. 2. Kædeproces med hurtige neutroner
i uran 235. F er de fissionsfragmenter, hvori
urankernerne spaltes.

kelige til at overvinde deres indbyrdes elektrostatiske frastødning, så fusions
processer sker. En voldsom energiudvikling er følgen {brintbomben) ; men det er
hidtil ikke lykkedes at bringe disse processer til at forløbe som kontinuerte,
kontrollerede processer. Vi skal vende tilbage til dette spørgsmål i slutningen af
denne artikel.
Derimod har det vist sig, at en procestype af den anden ovenfor nævnte art,
nemlig tunge atomkerners sønderdeling til lettere, kan bringes til at forløbe
som en kædeproces. Det er den såkaldte fissionsproces (eller kernespaltning), som
består i, at en tung atomkerne optager en neutron og derpå revner i to dele,
der flyver fra hinanden med meget stor energi, der fremkommer som varme
ved disse partiklers bremsning i stoffet. Grunden til, at denne proces kan for
løbe som en kædeproces er, at der ved kernens spaltning også udsendes to-tre
neutroner, og disse kan forårsage nye fissionsprocesser osv.
Stoffer, hvis atomkerner kan undergå fission på en sådan måde, at en kæde
proces kan vedligeholdes, kaldes fissile. I naturen forekommer kun én slags
fissile atomkerner, nemlig af uran 235. Naturligt uran er en blanding af de to
isotoper uran 238 og uran 235, hvoraf uran 235 kun udgør 0,7 procent. Begge
slags atomkerner indeholder 92 protoner, men uran 238 har 146 neutroner, og
uran 235 har 143 neutroner, hvorved vægtene bliver henholdsvis 238 og 235
gange brintatomets (eller nøjagtigere 1/16 iltatoms) vægt. Også uran 238-kernerne kan undergå fission, men neutronindfangning kan her også foregå, uden
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Fig. 3. Uranstænger i en moderator. Neutronerne gøres lang
sommere ved sammenstød med moderatorens atomkerner.

at der sker fission, og sandsynligheden for fission er ikke stor nok til, at en kæde
proces kan vedligeholdes.
Heller ikke i rent naturligt uran med dets 0,7 procent uran 235 kan en kæde
proces uden videre vedligeholdes. Hvis man imidlertid ved et kunstgreb
sørger for, at fissionsneutronerne efter deres frigørelse mister det meste af deres
hastighed, inden de på ny indfanges i en urankerne, vil chancen for fission i
uran 235 stige så stærkt, at det bliver muligt at vedligeholde kædeprocessen i
naturligt uran. Dette kunstgreb består i, at uranet tildannes som 1 à 2 cm tykke
stænger, der anbringes med 10—15 cm indbyrdes afstand i en moderator, dvs. et
stof, som indeholder rigeligt med lette atomkerner, og som ikke har tilbøjelig
hed til at absorbere neutroner. En i en uranstang frigjort fissionsneutron vil da
ved elastiske sammenstød med moderatorens atomkerner miste hastighed, in
den den igen rammer en uranstang, og vil i almindelighed kunne nå ned på
så små hastigheder, som svarer til temperaturligevægt med moderatorens atom
kerner. Som moderator kan bruges f. eks. grafit eller tungt vand.
Man kalder systemet en reaktor, og specielt en termisk reaktor, når neutronerne
kommer i temperaturligevægt med moderatoren.
For at kædeprocessen skal være mulig, må de ved fission frembragte neu
troner opveje neutrontabene til fission, til indfangning i uran 238 eller andre
kerner og til bortdiffusion fra reaktoren. Da bortdiffusionen er stor ved en meget
lille reaktor, må reaktoren have en vis mindste størrelse eller kritisk størrelse, for
at kædeprocessen kan foregå.
Hvis man »beriger« naturligt uran med ekstra uran 235, (hvilket er dyrt),
kan man nøjes med en mindre reaktorstørrelse, og man kan da også bruge al
mindeligt vand som moderator. Ved reaktorer med naturligt uran er dette
ikke gørligt, da almindeligt vand har for stor absorption af neutroner.
Ved anvendelse af tilstrækkeligt højt beriget uran er det endvidere muligt
at undvære moderatoren (se fig. 2), så reaktoren virker ved hurtige neutroner.
Sådanne reaktorer er vanskeligere at regulere end de termiske og er endnu ikke
bragt i praktisk anvendelse som elproducerende reaktorer, men vil muligvis
i fremtiden få stor betydning som såkaldte breeder-reaktorer på grund af disses
bedre uran-økonomi. Dette vil blive omtalt nærmere i slutningen af artiklen.
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Fig. 4. Princippet for et
atomkraftværk af Caldertypen.

A tomkraftværker.
Langt den vigtigste anvendelse af atomenergien nu og i fremtiden er anven
delsen til elproduktion.
Det første egentlige atomkraftværk, som kom i gang, var det engelske
Calder Hall A, som indviedes i 1956. Det producerer 70 MW elektricitet ved
hjælp af varmen fra to reaktorer på tilsammen 360 MW varmeeffekt*).
Hver af de to reaktorer indeholder 130 t naturligt uran i form af stænger i
1600 lodrette kanaler i en grafitmoderator, som er ca. 9 m i diameter, 10 m høj
og vejer 1100 ton. Denne er indbygget i en stålbeholder, således at kuldioxid
af 7 atm. tryk kan cirkulere op gennem kanalerne (uden om uranstængerne)
og videre gennem varmevekslere til udvikling af damp til turbogeneratorer.
Kuldioxidgassen varmes af uranstængerne fra ca. 250 °C til 350 °C.
Når man ikke kan gå til højere temperaturer og dermed bedre nyttevirkning,
skyldes det, at uranstængerne må indkapsles, for at de stærkt radioaktive fis
sionsprodukter, der opstår af uranet ved dets spaltning, ikke skal komme ud i
kuldioxid-kredsløbet. Til indkapslingen må anvendes et metal, der kun i meget
ringe grad absorberer neutroner; man har måttet anvende en magnesium
legering, og temperaturen må derfor intetsteds på indkapslingens overflade
overstige 400°C.
Det er omtalt i det foregående, at uran 238-kerner i mange tilfælde indfanger
* I Sovjetunionen sattes et m indre atomkraftværk på 5 M W i gang i 1954, og i USA produ
cerede den lille reaktor EBR fra 1952 elektricitet til belysning, men disse små kraftværker
m å nærmest karakteriseres som demonstrationsforsøg, der ikke tilsigtede elproduktion på
økonomisk eller tilnærmelsesvis økonomisk basis.
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Fig. 5. Calder Hall atomkraftværket.

neutroner uden at spaltes. De omdannes herved til uran 239-kerner. Disse er
imidlertid ustabile og vil af sig selv omdanne sig til nye kerner, hvorved de en
der med at blive til plutonium 239, som er en fissil kerneart, der ikke eksisterer i
naturen. Den kan skilles kemisk fra uranet og kan bruges til berigning af uran
og til atombomber.
Calder Hall-reaktorerne har en dobbelt opgave: dels at producere pluto
nium, dels at fremstille elektricitet, der dog nærmest er et biprodukt, som leve
res til en konventionelt fastsat pris. Denne pris kan derfor ikke tages som et ud
tryk for disse kraftværkers økonomiske konkurrenceevne.
Der bygges imidlertid for tiden fire nye store atomkraftværker i England
efter samme reaktorprincip, tre på 300 MW el og et på 500 MW el. De ventes
færdige i 1962—63; deres hovedformål er elproduktion (med plutonium som et
biprodukt), og englænderne regner med, at de som basisværker vil producere
elektricitet til omtrent samme pris som kulfyrede værker uden for de egentlige
kulegne. En forudsætning er det, at »brændselselementerne« (uranstængerne)
kan »udbrændes«, indtil omtrent halvdelen af det indeholdte uran 235 er
brugt, hvilket vil sige, at hver ton uran har præsteret 3000 megawattdage
(varme) ; dette er endnu ikke endeligt bevist. Ved sammenligning mellem atom
kraftværkers og konventionelle kraftværkers økonomi er det væsentligt, at atom
kraftværkerne koster 2 à 3 gange så meget at bygge (pr. installeret kW), medens
»brændselsprisen« er relativt lav (selv om »brændselselementerne« koster ca.
350.000 kr. pr. ton), da de 3000 MWd varme fra en ton uran ville kræve ca.
10.000 t kul til deres frembringelse. For atomkraftværkernes økonomi er det
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Fig. 6. Princippet for et trykvandsreaktorkraftværk.

derfor væsentligt, at de udnyttes tidsmæssigt mest muligt, altså tjener som ba
sisværker.
Medens man i England således er gået stærkt ind for den kuldioxidkølede,
grafitmoderede reaktor med naturligt uran, har man i USA et stort antal andre
reaktortyper under bygning eller — for en enkelts vedkommende — i drift som
atomkraftværker af størrelsesordenen 100 MW el. Særlig har man interesseret
sig for almindeligt vand som moderator og kølemiddel, hvilket imidlertid kræ
ver, at uranet beriges med noget ekstra uran 235.
Vandet kan enten holdes under tryk og overføre varmen fra uranstængerne
til en varmeveksler (dampudvikler), således som det sker i det første i drift væ
rende amerikanske atomkraftværk, Shippingport, der har været i gang siden
1957; eller man kan direkte lade vandet koge omkring uranstængerne, hvilket
er mere økonomisk, men medfører risiko for radioaktiv forurening af turbine
dampen. Et værk af denne type er under opførelse ved Dresden i Illinois.
Både for disse og andre reaktortyper, som bygges i USA, gælder det ligesom
for de engelske, at anlægsomkostningerne er store sammenlignet med anlægs
omkostningerne for konventionelle kraftværker, men at den totale økonomi for
store værker anvendt som basisværker i løbet af nogle år formodes at stille sig
omtrent lige med de konventionelle værkers, i hvert fald i egne, der ikke har
kulminer.
Medens England og USA i dag ligger længst fremme med hensyn til atom
energiens praktiske udnyttelse, er en række lande også godt på vej. Således har
Sovjetunionen flere store atomkraftværker under bygning, og om et af disse er
det meddelt, at første udbygning var i drift i efteråret 1958. I Frankrig bygger
man værker af lignende type som de engelske, i Italien bygges et engelsk og et
amerikansk atomkraftværk. I Canada er en reaktortype med tungt vand som
moderator under udvikling, i Sverige agter man at bygge et kraftvarmeværk
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Fig. 7. Kraftværk med kogende vands-reaktor under bygning ved Dresden, Illinois.

efter samme princip, og i Vesttyskland har man planer om forskellige mindre
reaktorer som prototyper.
Det vil af det allerede sagte forstås, at der ikke i dag kan peges på en bestemt
reaktortype som den under alle forhold mest økonomiske; ikke mindst på
grund af de meget store investeringer, som de enkelte lande kommer til at stå
over for, efterhånden som det bliver nødvendigt at bygge atomkraftværker, er
det derfor af afgørende betydning, at der udføres et forsknings- og udviklings
arbejde for at løse de mange tekniske problemer, som atomenergiens udnyttelse
stiller os over for.
Disse problemer hænger især sammen med to forhold, som er helt nye inden
for teknikken. For det første, at man med hensyn til moderatorstoffer og køle
midler, indkapslingsmaterialer og konstruktionsmaterialer i reaktorens indre
er bundet af hensynet til, at disse materialer i mindst mulig grad må absorbere
neutroner og heller ikke må undergå strålingsbeskadigelse under det stadige neu
tronbombardement. Dette betyder en overordentlig stærk indskrænkning i val
get af materialer og medfører, at det er nødvendigt at arbejde med hidtil lidet
anvendte metaller og nye legeringer, som må gennemprøves med neutronbe-
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stråling i forsøgsreaktorer. For det andet, at de fissionsprodukter, som opstår ved
uranets spaltning, er stærkt radioaktive. Hvis man f. eks. standser en reaktor,
der gennem længere tid har leveret 400 MW varme (svarende til ca. 100 MW
el), vil radioaktiviteten i dens »uranbrændsel« i begyndelsen ækvivalere med
radioaktiviteten i ca. 400 tons radium; den vil i løbet af en måned blive ca. 10
gange mindre, i løbet af et år endnu ca. 10 gange mindre, men den vil være
meget betydelig endnu i mange år. Dette medfører enorme vanskeligheder, når
de brugte brændselselementer skal kemisk oparbejdes for udvinding af pluto
nium eller rensning for fissionsprodukter (fabrikanlæg med fjernstyring og tykke
mure). Det betyder yderligere, at reaktorerne selv må omgives med tykke
betonmure for at beskytte personalet mod strålingen, og at den mest pinlige
omhu må iagttages ved alle konstruktioner, for at intet radioaktivt materiale
kan slippe ud i omgivelserne. Og endelig frembyder bortskaffelsen af de radio
aktive spildprodukter et problem af verdensdimensioner, så snart en væsentlig
del af verdens elproduktion skal præsteres af atomkraftværker.
Forud for og sideløbende med konstruktionen af atomkraftværker er der
derfor i alle de nævnte lande og adskilligt flere gået et intensivt forskningsarbej
de på atomenergiens område, og selv om mange videnskabelige og tekniske
problemer herigennem er løst, står endnu meget tilbage; man ser derfor også,
at dette forskningsarbejde stadig fortsætter overalt, og endda i øget omfang.
Den danske atomenergikommission.
Muligheden for også i Danmark at drive forskning på atomenergiens om
råde opstod, da det i 1954—55 blev muligt at erhverve uran (endda beriget
uran) fra England og fra USA til forsøgsreaktorer, samtidig med at et meget
stort materiale af oplysninger blev frigivet, specielt ved den første Genève-konference om atomenergiens fredelige udnyttelse, 1955. Regeringen nedsatte da
i 1955 en foreløbig kommission til at forberede afslutning af overenskomster
om forsøgsreaktorer og levering af uran og til at finde en egnet beliggenhed
for en dansk reaktorforsøgsstation; der sluttedes aftaler med USA og England,
og man erhvervede et areal ved halvøen Risø i Roskilde fjord.
I december 1955 vedtoges loven om atomenergikommissionen, og denne ud
nævntes i begyndelsen af 1956. Den har professor Niels Bohr som formand og
består i øvrigt af repræsentanter for alle vigtige samfundsinteresser, herunder
industri, kraftværker, biologi og landbrugsforskning. Kommissionens daglige
arbejde forestås af et forretningsudvalg med departementschef H. H. Koch
som formand. Man tog straks fat på den opgave at bygge en forsøgsstation på
Risø med det dobbelte formål at tilvejebringe en stab af videnskabsmænd og
teknikere, der gennem deres eget arbejde med tingene kunne erhverve den sag
kundskab, som er nødvendiggjort af den nye tekniske udvikling, som atom-
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Fig. 8. Fysikere i arbejde ved DR I.

energien medfører, og at skabe muligheder for en teknisk forskning, der kunne
være til støtte for dansk industri i dens bestræbelser for ikke at komme til at
stå uden for denne udvikling.
Forsøgsstationen Risø.
For at kunne foretage materialprøvninger i forbindelse med neutronbestrå
ling er det nødvendigt at råde over neutronintensiteter af samme størrelses
orden som dem, der findes i »reaktorkernen« af en kraftreaktor. Ved anvendel
se af højt beriget uran er det muligt at opnå dette i langt mindre og derfor langt
billigere reaktorer, og sådanne »forsøgsreaktorer« er de centrale instrumenter,
hvorom en atomenergi-forsøgsstation opbygges. Risø bliver forsynet med tre
sådanne forsøgsreaktorer, DR 1, DR 2 og DR 3.
DR 1 har været i gang siden efteråret 1957. Det er en forsøgsreaktor med en
forholdsvis beskeden neutronintensitet, som er særlig beregnet dels til under
visningsformål, dels til visse reaktorforsøg, hvor det gælder om at holde neu
tronintensiteten meget konstant. Reaktoren er af den »homogene« type, hvor
det berigede uran findes som en opløsning af uranylsulfat i vand, der virker
som moderator.

235

Fig. 9. Reaktoren DR 2.

DR 2 er en »heterogen« reaktor, hvor det berigede uran findes indkapslet i
aluminiumplader, som står ned i almindeligt vand, der tjener dels som mode
rator, dels til at fjerne den varme, der udvikles i brændselspladerne. Neutron
intensiteten bliver her mange tusinde gange stærkere end i DR 1, og DR 2 vil
kunne bruges til teknologiske neutronbestrålingsforsøg på mindre materiale
emner, til en række fysiske undersøgelser og til fremstilling af radioaktive isoto
per til brug i forskningen. DR 2 kom i gang i slutningen af 1958, men vil først
i løbet af 1959 gradvis blive bragt op på fuld intensitet. Den store mængde ra
dioaktivt stof, der ophobes i brændselspladerne, efterhånden som de opbruges,
nødvendiggør, at man ved en række sikkerhedsforanstaltninger såsom alarm
systemer, interlocks og automatiske stop-indretninger og ved en målbevidst
oplæring af driftspersonalet sikrer sig mod reaktoruheld.
Til yderligere sikkerhed har reaktoren til huse i en stålhal, der kan lukkes luft
tæt af mod omgivelserne.
DR 3 bliver ligeledes en heterogen reaktor, men moderatoren bliver her
tungt vand, hvorved man (på grund af det tunge vands ringe neutronabsorp
tion) opnår, at neutronintensiteten for et givet uranforbrug bliver stærkere og
udbredt over et større område end ved let vand som moderator. Denne reaktor
egner sig derfor til materialundersøgelser på større systemer, f. eks. brændsels
elementkonstruktioner med tilhørende kølesystemer. Den er en kopi af reak-
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Fig. 10. Kort over Risø-anlægget. I gruppen »laboratorier« er de nordligste fra vest mod øst kemi-,
reaktor-, elektroteknik- og fysiklaboratorium samt værksted. De tre bygninger lige sydfor er kantine,
bibliotek og helsefysisk laboratorium.

toren »Pluto« i den engelske atomenergiforskningsstation Harwell og ventes
færdig i løbet af 1959. Den indbygges ligesom DR 2 i en lufttæt stålhal.
I Risøs opbygningsplan har man lagt de to store forsøgsreaktorer DR 2 og
DR 3 samt de dertil knyttede laboratorier for forsøgsopstillingerne, for arbejde
med radioaktive isotoper og for arbejde med uran og thorium, kort sagt alle
laboratorier, hvor der vil blive arbejdet med stærkere radioaktive præparater,
ud på halvøens vestlige ende, »ø-delen«. De laboratorier og andre bygninger,
hvor der ikke vil blive arbejdet med radioaktive stoffer eller i hvert fald kun
med meget små mængder (hvilket også gælder DR 1),ligger derimod inde på
»land-delen« øst for selve halvøen.
Risø har i dag en stab på ca. 350 medarbejdere, hvoraf ca. 110 er civilinge
niører eller universitetsuddannede fysikere eller kemikere. Ud over værksteds-,
service- og kontorpersonale samt reaktorernes driftsgrupper er personalet delt
på seks afdelinger med hver sine forskningsopgaver og med hver sin leder.
Reaktoraf delingen arbejder med studier over reaktortyper, som kan få anven
delse i fremtiden, med kernefysiske beregninger, undersøgelser af varmetransmissionsforhold og metallurgiske forsøg. Man udfører desuden konstruktion af
det hjælpeudstyr, der skal bruges ved reaktorernes drift.
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Fig. 11. Risø set fra landsiden ud mod halvøen. Yderst på denne ses de lufttætte stålhaller for DR 2
(til venstre) og DR 3 (til højre).

I fysikafdelingen arbejder man bl.a. med forsøg til bestemmelser af data for
atomkerner. Også fusionsforskning er der en gruppe, som arbejder med.
Elektronikafdelingen arbejder med udvikling af elektronisk apparatur til brug
i reaktorteknikken og til strålingsmålinger. Desuden gennemprøves og kon
trolleres hele det til de tre reaktorer hørende elektroniske udstyr, hvorpå reak
tordriften og reaktorsikkerheden hviler.
Kemiafdelingen har talrige arbejdsopgaver i forbindelse med spørgsmålet om
arbejde med radioaktive stoffer og ikke mindst med uranets kemi. I for
bindelse med forsøgsreaktorernes drift forekommer der ligeledes en række
kemiske opgaver, væsentlig af analytisk art. Ved arbejdet med radioaktive
stoffer vil der fremkomme en del radioaktivt spildevand, som ikke må ledes
ud i Roskilde fjord, hvorfor det i en speciel behandlingsstation (fig. 10) ved
destillation befries for radioaktive stoffer. Også planlægningen og driften af
denne behandlingsstation forestås af kemiafdelingen.
Helsefysik- eller strålingskontrolafdelingen fører kontrol med, at alle konstruk
tioner og alle forsøg udføres på en sådan måde, at personalet ikke udsættes for
utilladelige strålingsdoser eller radioaktiv forurening, og at anlægget selv eller
dets omegn heller ikke udsættes.
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Landbrugsforsøgsafdelingen udfører bestrålingsforsøg med frø og planter, som
indsendes af planteforædlere landet over og returneres til disse for videre dyrk
ning og udvælgelse. Ved bestrålingen opstår mutationer, som i heldige til
fælde kan være gunstige i den ene eller anden retning og give nye, forbedrede
sorter. En anden side af afdelingens virksomhed er forsøg med bestråling med
gammastråler til konservering af vegetabilske og animalske fødevarer. Denne
virksomhed vil blive suppleret med elektronbestrålingsforsøg ved hjælp af en
lineær accelerator. Endelig udfører afdelingen plantefysiologiske forsøg ved
hjælp af radioaktive isotoper.
Dansk industri og atomenergien.
Det må anses for givet, at atomkraftværker må opføres før eller siden også i
Danmark. Man må forudse, at mange af komponenterne og meget af instru
menteringen vil blive importeret fra lande, hvor en stor industri allerede har
taget fabrikationsopgaverne op. Imidlertid er det også utvivlsomt, at mange
ting vil kunne fremstilles af danske virksomheder, og man har vel endda lov at
håbe, at der inden for den store tekniske udvikling, som atomenergiens frede
lige udnyttelse fremtvinger, bliver brug for specielle frembringelser, hvor dansk
industri kan hævde sig i konkurrencen på verdensmarkedet.
For at industrien kan få held til at udnytte de chancer, der måtte frembyde
sig, vil der i mange tilfælde kræves en forskningsindsats, som den enkelte indu
strivirksomhed vanskeligt vil kunne overkomme. Her vil derfor et samarbejde
mellem Risø og industrien kunne blive af stor betydning.
I øvrigt har den danske industri vist sin interesse for dette tekniske område
gennem oprettelsen af Danatom, et selskab af ca. 40 danske industrivirksom
heder og elektricitetsselskaber, som gennem arbejde med studieprojekter og ved
studiegruppearbejde samt informationstjeneste virker for at fremme medlems
virksomhedernes kontakt med atomenergiens tekniske problemer.
Fremtidsudsigterne.
I indledningen blev det fremhævet, at atomenergiens udnyttelse betyder en
stor lettelse i den sørgelige situation for verden som helhed, der følger af, at
kullene og olien ikke kan vare evigt. Hvor stor en lettelse afhænger imidlertid
af, hvor godt det er muligt at udnytte uranet. Hvis man beskedent vil indskræn
ke sig til at »udbrænde« det uran 235, der findes i uranet, og endda kun ca.
halvdelen af det, således som det er tilfældet i de atomkraftværkstyper, der i
øjeblikket ser mest »økonomiske« ud, vil energireserven i de uranforekomster,
man kender eller med rimelighed kan forvente at finde, være betydeligt min
dre end energireserven i kul og olie. Men det blev omtalt, at der i reaktorerne
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dannes det fissile plutonium af uran 238, og der er endda en teoretisk mulighed
for at konstruere en reaktor på en sådan måde, at der under driften dannes lige
så meget plutonium, som der forsvinder uran 235 (en sådan reaktor kaldes en
»breeder-reaktor«). Hvis man derefter kan anvende plutonium i stedet for det
forsvundne uran 235, har man, som det ses, en teoretisk mulighed for at ud
nytte ikke blot uranets indhold af uran 235, men også indirekte dets 140 gange
så store indhold af uran 238. Det er klart, at dette må være et af de store tek
niske mål, når man ser på fremtiden i lyset af den samlede menneskeheds in
teresse. Det er imidlertid ingenlunde nogen let teknisk opgave, det her drejer
sig om. Plutonium er i sig selv et meget ubehageligt stof at arbejde med, bl.a.
på grund af dets fantastiske giftighed (ca. 0,5 mikrogram indtaget er maksimal
dosis for et helt menneskeliv), og konstruktionen af en breeder-reaktor er lige
ledes en meget vanskelig opgave. Der ligger imidlertid her store muligheder
(hvortil kan føjes den teoretiske mulighed for at »breede« den fissile uran-iso
top uran 233 af thorium), selv om deres indfrielse formodentlig ligger et stykke
ude i fremtiden.
Tilbage bliver spørgsmålet om fusion, altså udnyttelsen af brintenergien på
fredelig, praktisk måde. Da fusionsprocesserne kræver nogle hundrede millio
ner grader, kunne det på forhånd synes håbløst at ville forsøge at drive en ma
skine ved hjælp af fusionsenergien. Imidlertid arbejder man, navnlig i USA,
England og Rusland, ihærdigt med studiet af de fuldstændigt ioniserede luft
arters fysik, plasmafysikken, og der synes at være en teoretisk mulighed for ved
hjælp af passende magnetfelter at opvarme et plasma isoleret fra beholdervæg
gene. Det første skridt er at opnå den nævnte høje temperatur, så fusion ind
træder; det næste at få mere energi ud af systemet, end man må tilføre det bl.a.
for at opretholde magnetfelterne; det tredie at lave en maskine, som kan ud
nytte energien økonomisk. I dag tror vi, at det første skridt vil kunne nås. Ingen
ved, om det andet, endsige det tredje skridt er muligt; men håbet om det dri
ver arbejdet i de fysiske laboratorier, og hvis det ad åre skulle lykkes, har men
neskeheden energi nok til årtusinder i havenes indhold af tungt vand.

E L E K T R O T E K N I S K F O R S K N IN G
Af civilingeniør, lic. techn. Niels Meyer.
Ordet forskning bruges meget i disse år, og de fleste ansvarlige ledere er
enige om, at et moderne industrielt samfund ikke kan klare sig i den inter
nationale konkurrence uden forskning. Når man kommer til spørgsmålet om
en klar definition af, hvad forskning egentlig er, bliver enigheden straks
mindre udtalt.
Dette hænger sammen med, at ordet i gængs brug dækker over mange
nuancer lige fra grundforskning, målforskning og udviklingsarbejde til rent
konstruktionsmæssige forbedringer af detaljer i bestående apparatur. Hvilken
af disse grupper et konkret arbejde bliver henført til, vil igen afhænge af
brugerens personlige indstilling.
For at simplificere forholdene vil vi i denne artikel nøjes med at skelne
mellem: a) grundforskning, b) teknisk-videnskabelig forskning og c) udvik
lingsarbejde.
Den første kategori omfatter her den forskning, der — uden skelen til even
tuelle praktiske anvendelser — blot tager sigte på at uddybe vor forståelse
af naturens lovmæssigheder.
Gruppe b) vil omfatte teoretiske og eksperimentelle arbejder, der har til
formål at uddybe kendskabet til tekniske materialer, komponenter, apparater,
anlæg og systemer m. m., for herigennem at skabe baggrunden for en bedre
udnyttelse af de bestående hjælpemidler og for udviklingen af nye tekniske
områder.
Den sidste gruppe skal omfatte alt udviklingsarbejde med mere konkret
praktisk sigte.
Da faget elektroteknik særlig beskæftiger sig med den teoretiske og praktiske
baggrund for elektricitetens anvendelse, er det en naturlig ting, at den dertil
knyttede elektrotekniske forskning — med de givne definitioner — i over
vejende grad falder under gruppe b) : Teknisk-videnskabelig forskning.
Organisationen af dansk elektroteknisk forskning.
Tilrettelæggelsen og arten af de forskellige laboratoriers forskningsarbejde
vil i betydelig grad afhænge af laboratoriets tilhørsforhold. De forskellige
16
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laboratorietyper kan skematisk opdeles i: a) private laboratorier i industrien,
b) branche- og special-laboratorier, evt. med støtte fra offentlige fonds, og
c) laboratorier tilknyttet universiteter og højere læreanstalter. De specielle
forhold, der gør sig gældende for disse tre typer, vil kort blive omtalt i det
følgende.
Erfaringerne fra de højt udviklede industrielle samfund viser, at de private
virksomheder finder det formålstjenligt at ofre stadig større beløb på deres
forsknings- og udviklingsarbejde. Denne tendens er også ved at vinde indpas
herhjemme, hvor flere af de større elektrotekniske virksomheder har egne
forskningslaboratorier. Arbejdet på disse private laboratorier vil selvsagt have
nær tilknytning til virksomhedens produktion, og af konkurrencemæssige hen
syn vil man ofte være noget tilbageholdende med oplysninger om aktuelle
forskningsopgaver. Det skal dog straks tilføjes, at nogle firmaer har den helt
modsatte indstilling og bl. a. af prestigehensyn lægger stor vægt på at offent
liggøre deres forskningsresultater.
I artiklens senere afsnit, hvor der gives eksempler på konkrete forsknings
opgaver fra danske laboratorier, er det dog fundet naturligt af hensyn til
homogeniteten at nøjes med at omtale forskningsopgaver fra de to typer af
laboratorier opført under grupperne b) og c) ovenfor.
Det vil ofte være sådan, at en virksomhed skal have en vis mindste størrelse
for at kunne skabe en økonomisk baggrund for et selvstændigt forsknings
arbejde. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, må virksomheden skaffe sig
forskningsresultaterne på anden måde, for eksempel gennem licensaftaler, ved
bestilling hos et kontraktforskningsinstitut eller ved at slutte sig sammen med
andre virksomheder og danne et branchelaboratorium. Den sidste form er vel
kendt herhjemme, hvor der i flere tilfælde i samarbejde med Akademiet for de
tekniske Videnskaber (ATV) er oprettet sådanne institutioner. Den økonomiske
baggrund skabes ofte ved bidrag både fra industrien og fra offentlige midler,
og ved tilrettelæggelsen af forskningsarbejdet ved disse laboratorier tilstræbes
det at vælge opgaver, der kan være til gavn for så mange virksomheder som
muligt inden for den pågældende industri. Derudover vil der i reglen være
mulighed for at få gennemført bestilte forskningsopgaver for en enkelt virk
somhed, som derefter i et vist tidsrum får eneret på resultaterne. Som eksempler
på ATV-laboratorier med arbejdsfelt inden for elektroteknikken kan nævnes:
Lydteknisk Laboratorium, Mikrobølgelaboratoriet, Radioteknisk Forskningslaboratorium
og Regnecentralen.
Foruden ATV-laboratorierne findes der andre speciallaboratorier med
»halvoffentlig« status. Her kan eksempelvis nævnes Teleteknisk Forskningslabo
ratorium, som er oprettet og drives af Post- og Telegrafvæsenet og de konces
sionerede telefonselskaber i fællesskab. Laboratoriets formål er at skabe ram-
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merne for et videregående studium af den moderne teknik inden for tele
kommunikationen og for forskning inden for det samme område.
Endelig må inden for denne gruppe nævnes et af de allersenest tilkomne
laboratorier, nemlig Elektronikafdelingen på Risø. Dette laboratorium er i dag
med sit faste personale på over 30 personer, hvoraf de 16 er ingeniører, alle
rede vokset de andre elektrotekniske laboratorier i denne gruppe over hovedet.
Afdelingens opgaver ligger særlig inden for de områder, der vedrører an
vendelsen af elektronik i reaktorteknik, kernefysik, strålingskemi og de øvrige
grene af forsøgsvirksomheden på Risø.
Endelig er der den sidste kategori, som omfatter laboratorier tilknyttet et
universitet eller en højere læreanstalt. I denne forbindelse må først og fremmest
nævnes de laboratorier, der er tilknyttet det elektrotekniske fagområde ved
Danmarks tekniske Højskole (DtH): Elektroteknisk Laboratorium, A f delingen for
elektriske Anlæg og elektriske Maskiner, Laboratoriet for Telegrafi og Telefoni, Labo
ratoriet for Elektromagnetisk Feltteori, Lysteknisk Laboratorium og Servoteknisk Forsk
ningslaboratorium. Disse laboratorier har to hovedopgaver, nemlig dels at vare
tage undervisningen af de polytekniske studerende og dels at drive forskning
inden for deres fagområder. Endnu en institution må nævnes i denne forbin
delse, nemlig den danske nationalkomité af Den internationale videnskabelige RadioUnion (URSI). Komiteen har især arbejdet for iværksættelse af radioviden
skabelige målinger i Grønland og har ansvaret for driften af flere ionosfære
stationer.
Desuden vil en række naturvidenskabelige laboratorier ved andre offentlige
institutioner mere eller mindre indirekte arbejde med forskningsopgaver, som
rækker ind over det elektrotekniske område. Under hensyn til artiklens be
grænsede omfang vil vi dog ikke her fremdrage navnene på alle disse labora
torier.

Eksempler på aktuelle elektrotekniske forskningsopgaver.
I de følgende afsnit vil der blive givet en række eksempler på nogle af de
konkrete opgaver, man arbejder med i dag på de elektrotekniske laboratorier.
Det må understreges, at det på ingen måde er tilstræbt at give en fuldstændig
redegørelse for den pågældende forskningsaktivitet; men forhåbentlig vil
de forholdsvis få eksempler, det har været muligt at medtage, alligevel give
et vist indtryk af de alsidige forsøg, der på vore forskningslaboratorier gøres
for at følge med på de mange nye felter inden for elektroteknikken.
Eksemplerne er som tidligere nævnt udelukkende hentede fra de offentlige
og halvoffentlige institutioner, og det vil følgelig i overvejende grad blive
laboratorier under ATV og DtH, der kommer på tale.
16*
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Beregning af elektriske maskiner og maskinsystemer.
Ved beregningen af elektriske maskiner, transformatorer, maskinsystemer
m. m. går udviklingen i øjeblikket mod i langt højere grad at benytte elektroniske
regnemaskiner, og denne udvikling forventes at få stor betydning for den dan
ske elektromaskinindustri. For at forberede den nye metodik herhjemme har
blandt andet Afdelingen for Elektriske Maskiner (DtH) og Servoteknisk Forsknings
laboratorium (DtH) i de sidste par år udført forskningsarbejder vedrørende an
vendelsen af analogiregnemaskiner og cifferregnemaskiner til sådanne opga
ver. Fordelingen af opgaverne på de to typer af regnemaskiner kan i meget
simplificeret form opstilles ud fra udsagnet om, at analogiregnemaskinerne
har vist sig særlig velegnede til opgaver af reguleringsteknisk art, medens man
på cifferregnemaskinerne særlig har løst problemer af følgende to kategorier :
a) rutineberegninger, hvor man tilnærmer sig den optimale løsning ved en
iterationsproces (de matematiske udtryk vil her ofte være ret simple, men så
omfattende, at beregningerne ville være alt for tidsrøvende ved traditionelle
metoder) ; b) éngangsproblemer, for eksempel i forbindelse med udviklingen
af nye teorier eller ved tilpasning af sådanne til en specifik produktion (her
vil de matematiske udtryk og beregningsmetoderne ofte være så komplicerede,
at en del af opgaven må overlades til matematikere, der har specialiseret sig
på disse områder).
Som et konkret eksempel kan nævnes, at man på Afdelingen for Elektriske
Maskiner igennem længere tid har arbejdet med fremstillingen af en kode til
transformatorberegninger med henblik på krafttransformatorer til området fra 2 til
20 MVA og 15 til 100 kV. Det er hensigten, at fabrikanten blot skal behøve
at opgive sine primære specifikationer, hvorefter hele beregningen bliver ud
ført på den danske cifferregnemaskine DASK, der i løbet af nogle minutter
itererer sig frem til den produktionsteknisk optimale transformator og udskri
ver de fuldstændige viklingsblanketter.
Det bør nævnes, at udarbejdelsen af denne kode har medført en meget
omfattende undersøgelse af det teoretiske grundlag for dimensioneringen af
transformatorernes forskellige bestanddele.
Elektronregnemaskiner.
Udviklingen af elektroniske cifferregnemaskiner varetages herhjemme især
af Regnecentralen, som er en selvejende institution under ATV. Den første
regnemaskine, DASK, blev bygget i løbet af 1956—57 og var klar til drift i
foråret 1958. Det er en modificeret kopi af den svenske regnemaskine BESK,
og den indeholder ca. 2500 rør, 700 dioder og 200 transistorer. Den centrale
enhed af DASK er opbygget med rør, medens ind- og udlæsningsapparaturet
er transistoriseret.
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Arbejdsområdet for elektronregnemaskiner vokser hurtigt i disse år, og for
at følge med udviklingen foretages der stadig udbygninger og modifikationer
på DASK, foruden at man på regnecentralen arbejder med projekteringen
af nye regnemaskiner. En af de væsentlige modifikationer i DASK i forhold
til BESK er, at der er taget mere hensyn til mulighederne for tilslutning af
udstyr til løsning af databehandlingsopgaver foruden de egentlige matemati
ske problemer.
Første trin i denne udbygning var tilslutningen af en hulkortmaskine til
læsning og hulning af kort med fuld kontrol af disse operationer. Hertil kræ
vedes et specielt tilslutningsudstyr, som blev udviklet og opbygget på Regnecentralen. Dette udstyr blev færdigt i sommeren 1958 og udnytter som grund
komponenter transistorer og ferritkerner. I alt indeholder det ca. 450 transisto
rer, 450 dioder og 5000 ferritkerner.
I efteråret 1958 udvidedes udstyret med en hurtigperforator, som atter
krævede en udvikling af specielle styringskredse.
I øjeblikket arbejdes der især med at udvikle transistorkredsløb til et til
slutningsapparatur i forbindelse med tre magnetbåndsenheder, som hver kan
læse eller skrive 22.500 cifre eller bogstaver pr. sekund. Dette apparatur
indeholder specielle registre, som muliggør, at de tre enheder kan arbejde
med læsning, skrivning og søgning samtidig med, at DASK foretager de
egentlige beregninger.
I samarbejde med KTAS har man desuden foretaget forskellige forsøg med
automatisk debitering af telefonsamtaler. Det er hensigten at videreføre disse
forsøg med anvendelse af magnetbånd.
Endelig forestår der en stor opgave for Regnecentralen i de kommende
par år, hvor man har planlagt at udvikle en ny, transistoriseret regnemaskine.
Akustik.
Forskningsarbejdet på det elektro-akustiske område er i vidt omfang samlet
under Lydteknisk Laboratorium (ATV). Man har her stor teoretisk og praktisk
erfaring vedrørende dimensioneringen af højttaleranlæg i alle størrelser. Labo
ratoriet har således foretaget en række undersøgelser vedrørende anvendelsen
af højt taler anlæg i kirke- og teaterrum og har bl. a. projekteret anlæggene i
Jesuskirken i København og i Falkonérhallen (Frederiksberg).
I forbindelse med den voksende udbredelse af tunghøreapparater har det
betydning at have veldefinerede målemetoder til karakterisering af høreappa
raternes egenskaber. Lydteknisk Laboratorium har gennem et internationalt sam
arbejde været med til at udarbejde sådanne målemetoder og normer.
En anden aktuel opgave af stor samfundsmæssig interesse er udarbejdelsen
af målemetoder til kontrol af alle former for trafikstøj.
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Fig. 1. Opstilling til måling af gyromagnetisk spinresonans i feritter ved 9000 Mhz (Mikrobølge
laboratoriet, ATV).

Mikrobølgeteknik.
Elektromagnetiske bølger med bølgelængder fra ca. 30 cm og ned til brøk
dele af en cm kaldes mikrobølger. Den teknik, der benyttes for eksempel til
forstærkning og transmission ved så korte bølgelængder, adskiller sig på mange
punkter fra de mere velkendte metoder, der anvendes ved elektriske signaler
med lavere frekvenser.
Mikrobølgeteknikkens store udvikling begyndte under den anden verdens
krig i forbindelse med fremkomsten af radar, og siden har den vundet indpas
på en lang række områder. Som et aktuelt eksempel herpå kan nævnes de
mikrobølgekæder, der sørger for fordelingen af fjernsynssignalerne rundt til
de forskellige fjernsynssendestationer herhjemme. I forbindelse med opførel
sen af disse mikrobølgekæder har Mikrobølgelaboratoriet under ATV udført et
omfattende arbejde med at klarlægge udbredelsesforholdene for mikrobølger,
specielt udbredelsen over vand (med særlig tanke på Kattegat).
I de sidste år har en stor del af Mikrobølgelaboratoriets arbejde været
koncentreret om de såkaldte ferritiske materialer. Disse ferritter er keramiske
materialer med specielle magnetiske egenskaber, der gør det muligt at op
bygge komponenter, som tillader transmission af mikrobølger i én retning,
medens bølger i den modsatte retning svækkes meget stærkt. Sådanne kom-

246

Fig. 2. Opstilling til zonerensning af germa
niumkrystaller. A pparatet i baggrunden er en
2 Mhz, 12 kW højfrekvensgenerator, som kan
inducere hvirvelstrømme i germaoiumstykket,
der er anbragt i det vandrette kvartsrør.
(Halvlederudvalget, A T V ).

ponenter er meget værdifulde ved opbygning af store mikrobølgeanlæg som
for eksempel relækædestationer og radaranlæg. Ved at udnytte visse mæt
ningsfænomener i ferritterne kan man desuden benytte dem til forstærkere
for mikrobølgefrekvenser, hvor det for den praktiske udnyttelse er af stor be
tydning at få udviklet mere effektive forstærkere end de i øjeblikket kendte.
I den forbindelse kan det nævnes, at Mikrobølgelaboratoriet for nylig har
påbegyndt arbejder med en helt ny type forstærkere, de såkaldte varactorforstærkere. Det grundlæggende princip er her udnyttelsen af de ulineariteter,
der fremkommer i forbindelse med spændingsafhængige kapaciteter, således
som det blandt andet kendes i halvlederdioder.
Disse diodeforstærkere har særdeles lovende egenskaber, og man regner med,
at de i nær fremtid vil kunne medvirke til væsentlige forbedringer i praktiske
mikrobølgeanlæg.
Halvlederteknik.
Med betegnelsen halvledere karakteriserer man den gruppe af faste stoffer,
hvis ledningsevne ligger et sted mellem isolatorerne og ledernes (metallernes)
ledningsevne. Disse stoffer har særlig fået praktisk betydning i forbindelse
med opfindelsen af transistoren og en lang række andre elektroniske kompo
nenter, som er fulgt i dens kølvand.
Studiet af disse nye komponenter varetages særlig af Halvlederudvalget under
ATV, som i samarbejde med Fysisk Laboratorium (DtH) har påbegyndt et
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eksperimentelt arbejde. Herunder er der fremstillet apparatur til rensning og
dyrkning af germaniumkrystaller og til grundlæggende undersøgelser af disse.
Desuden arbejdes der med fremstillingen af forskellige typer af halvlederdioder og transistorer, hvorigennem der vindes praktiske og teoretiske erfa
ringer vedrørende disses egenskaber.
Transistor-kredsløb.
Selv om transistoren kun er lidt over ti år gammel, har den allerede vundet
indpas i en lang række praktiske kredsløb. Denne udvikling har medført et
stort kredsløbsteknisk udviklings- og forskningsarbejde, idet transistoren på
mange punkter adskiller sig afgørende fra elektronrøret. Blandt de laboratorier
herhjemme, som meget hurtigt gik ind i dette arbejde, kan nævnes Radio
teknisk Forskningslaboratorium og Teleteknisk Forskningslaboratorium.
På Radioteknisk Forskningslaboratorium har man naturligt nok først og
fremmest interesseret sig for kredsløb til radiomodtagere og har blandt andet
udviklet en FM-modtager med i alt 9 transistorer. Desuden arbejdes der med
specielle transistorkredsløb til fjernsynsapparater, og i tilslutning hertil fore
tages undersøgelser af de forskellige transistortypers særlige egenskaber, for
eksempel vedrørende støjtal o. 1.
På Teleteknisk Forskningslaboratorium (TFL) interesserer man sig særlig for
transistorens anvendelse inden for teleteknikken. Et primært krav vil her ofte
være, at de benyttede kredsløbselementer ikke må ændre deres egenskaber
selv i løbet af en årrække. På TFL foretager man undersøgelser, hvor et stort
antal transistorer gennem en periode på flere år holdes i konstant drift under
bestemte belastningsforhold. Med mellemrum kontrolleres transistorernes data,
og på den måde samler man erfaring vedrørende deres eventuelle svage punk
ter. Af særlig betydning er en lang levetid ved anvendelsen af transistorer i
undersøiske forstærkere, og laboratoriet har udført en række undersøgelser i
forbindelse med udviklingen af en sådan forstærker.
Et andet punkt, hvor det er vigtigt at kende transistorernes begrænsning,
angår den effekt, der kaldes ulineær forvrængning. I mange former for for
stærkere må man kræve, at indgangssignalet reproduceres nøjagtigt ligedannet
i forstærkerens udgang. Hvis dette ikke er tilfældet, skyldes det ofte ulineære
effekter i de benyttede forstærkerelementer. På Teleteknisk Forskningslabora
torium har man gennemført et større teoretisk og eksperimentelt arbejde ved
rørende den ulineære forvrængning i transistorer, og i forbindelse hermed
har man fået et uddybet kendskab til den grundlæggende teori for transisto
rens virkemåde.
Desuden arbejdes der med et stort antal specielle transistorkredsløb, hvori
blandt kan nævnes de såkaldte dc-konvertere, som er i stand til at omdanne lave
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jævnspændinger til høje jævnspændinger. Sådanne kredsløb kan for eksempel
anvendes i megohmmetre, og der er blevet udviklet specielle dc-konvertere
til strømforsyning for koldkatoderør til telefonkredsløb.
Netmodel.
Ved dimensionering og undersøgelse af stærkstrømsledningsnettet støder
man ofte på opgaver, som er vanskelige og tidsrøvende at løse ved traditio
nelle beregningsmetoder. Det kan for eksempel dreje sig om beregninger af
strømfordeling og spændingsfald i komplicerede ledningsnet, eller af de elek
triske forhold i forbindelse med kortslutninger eller andre former for fejl i
nettene.
I stedet for at forsøge at gennemføre beregningerne ved indførelsen af for
skellige tilnærmelser, som ofte giver anledning til for store fejl på slutresulta
terne, er man i de senere år gået over til at anvende de såkaldte netmodeller.
Sagt i korthed er en netmodel et elektrisk system, der er i stand til at efter
ligne alle de forhold, der fremkommer på det virkelige stærkstrømsnet — blot
i nedtransformeret skala.
Det er ordnet således, at alle spændinger og strømme har så små værdier,
at de svarer til dem, der er almindelige i svagstrømsteknikken. Med dette
erstatningsnetværk kan man derfor uden praktiske vanskeligheder udføre de
forsøg, man har lyst til, og ved hjælp af almindelige måleinstrumenter —
som evt. kan være tilkoblede gennem særlige måleforstærkere — bestemme
strømme, spændinger og effekter på de steder i netmodellen, der har særlig
interesse.
Den danske netmodel er tilvejebragt ved et samarbejde mellem Danske
Elværkers Forening og Danmarks tekniske Højskole, og den er opstillet
på DtH i et af Elektroteknisk Laboratoriums lokaler.
Netmodellen, der blev færdigbygget i 1956, har især været brugt til under
søgelser for de danske elværker. Desuden benyttes den i undervisningen ved DtH
og til specielle forskningsopgaver i forbindelse med dimensioneringen af
stærkstrømsnet.
Som et konkret eksempel på de mere praktisk betonede opgaver, som er
blevet løst på netmodellen for nylig, kan nævnes følgende problem vedrø
rende udveksling af elektricitetet mellem forskellige elværker over de be
stående ledningsnet:
Ved en bestemt lejlighed ønskede et værk at købe elektricitet hos et andet
værk, men denne elektricitet måtte transiteres gennem et 60 kV ledningsnet
tilhørende et tredje værk beliggende mellem de to andre. Dette mellemliggende
værk var derfor interesseret i at undersøge, hvilke ekstra ledningstab den
pågældende transitering ville fremkalde i dets net. En direkte beregning heraf
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ville blive meget omstændelig. Ved netmodellens hjælp løstes opgaven imid
lertid hurtigt, ikke blot i det aktuelle tilfælde, men tillige for en række andre
tænkelige kombinationer af egenbelastning og transitering. Af resultaterne kan
nævnes, at man for et bestemt tilfælde fandt, at en given transitering ville
medføre en forøgelse af ledningstabene på 20% af den transiterede effekt,
medens man i visse andre transiteringstilfælde kunne opnå en formindskelse
af de ved egenbelastningen eksisterende ledningstab.
Det er klart, at sådanne variationer af ledningstabene på afgørende måde
må påvirke økonomien ved påtænkte udvekslinger mellem værkerne, og at
kendskabet til disse forhold derfor er af afgørende betydning for opnåelsen
af det bedst mulige økonomiske resultat.
Elektronik i forbindelse med atomkernefysik.
Med den voksende forfinelse af den eksperimentelle teknik inden for kerne
fysikken får elektronikken større og større betydning for dette område. Dette
fremgår også klart ved en gennemgang af de eksperimentelle opgaver ved
de to store institutioner herhjemme, som særlig arbejder med kernefysik:
Universitetets Institut for Teoretisk Fysik (også kaldet Bohrs Institut) og Atom
energikommissionens Forsøgsanlæg, Risø. Vi vil belyse disse forhold ved nogle
konkrete eksempler på opgaver, som bearbejdes af Elektronikafdelingen på Risø.
Elektronikafdelingens formål er at bidrage til det generelle forsøgsarbejde ved
at hjælpe og rådgive de andre afdelinger med hensyn til anvendelsen af elek
tronik og ved at føre tilsyn med og vedligeholde de apparater, der bruges.
Hertil kommer, som et andet meget vigtigt punkt, den opgave at bidrage til
forsøgsarbejdet ved udvikling og konstruktion af specielle elektronikapparater
til dækning af de behov, som stadig opstår.
Elektronikafdelingen har fungeret i godt to år og i den tid udviklet en række
elektroniske apparater og instrumenter. Eksempler herpå vil blive givet i det
følgende.
Blandt de nukleare instrumenter, der er udviklet, kan nævnes forskellige
typer af scintillationsdetektorprober til fotomultiplikatorrør. Som strømforsy
ning til disse fotomultiplikatorer er desuden udviklet en speciel højspændings
kilde, der udmærker sig ved en overordentlig stor stabilitet (variation 0,01 %).
Afdelingen har arbejdet en del med elektroniske tællere og har blandt andet
udviklet en 6-cifret dekadetæller med dekatron-rør og med specielle kredsløb,
der gør det muligt at aflæse tælleren automatisk. Til denne og lignende auto
matiske dekadetællere er desuden udviklet og konstrueret en aflæsemaskine,
hvor indtil 13 tællere kan aflæses i følge. Resultaterne trykkes på en papir
strimmel med kode for hvert resultat, der viser, hvor det stammer fra.
Til slut skal omtales det hidtil største udstyr, som elektronikafdelingen har
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Fig. 3. Billedet viser den analogiregnemaskine, der er udviklet ved Elektronikafdelingen på Risø
med særlig henblik på undersøgelser af reaktorkinetik.

frembragt, nemlig afdelingens elektroniske analogiregnemaskine. Den er især
udviklet med henblik på undersøgelser af reaktorkinetik, men er af en så
almen konstruktion, at den kan benyttes til mange andre opgaver. Maskinen
har 12 operationsforstærkere (foruden 4 i en speciel del for reaktorsimulering),
og af disse kan 8 kobles som integratorer. Maskinens resultater optegnes på
to kompensationsskrivere eller på en X-Y-skriver.
Konklusion.
I denne tidsalder, hvor forsknings- og udviklingsarbejdet får en stadig
voksende betydning for industriens trivsel og konkurrenceevne, er det af meget
stor værdi, at de offentlige laboratorier kan være til støtte for industrien både
på teoretiske og praktiske områder. Disse laboratorier kan ofte påtage sig
forskningsprojekter, som de enkelte virksomheder ikke magter af økonomiske
grunde, eller fordi de mangler kvalificeret forskerpersonale. Det må derfor
siges at være yderst nødvendigt, med henblik på den ønskede ekspansion af
den danske industri, at sørge for, at de offentlige forskningslaboratorier får
sådanne vilkår, at de kan yde industrien en tilfredsstillende støtte. Man må
således håbe, at de bevilgende myndigheder vil møde ethvert sagligt initiativ
i denne retning med velvilje.
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B O L I G M I N I S T E R IE T
Boligministeriets historie som selvstændigt ministerium går tilbage til 1947,
da der den 23. november blev oprettet et ministerium for byggeri og bolig
væsen. Fra den 23. november 1949 til den 30. oktober 1950 benævntes mini
steriet arbejds- og boligministeriet og fra den 30. oktober 1950 indenrigs- og
boligministeriet, indtil det den 30. august 1955 fik sit nuværende navn.
Boligministeriet består af et departement, som ledes af departementschef
Axel Skalts. Med hensyn til ministeriets organisation skal iøvrigt oplyses
følgende :
7. kontor: kontorchef Axel Georg Poulsen.
Lovgivning om leje og boliganvisning. Godkendelse af husleje i byggeri
med statsstøtte. Tilsyn med sociale boligforetagender. Sekretariats- og per
sonalesager.
2. kontor : kontorchef Erik Høgstrøm.
Bygningslovgivning, herunder principiel godkendelse af materialer og kon
struktioner m. v.
Kontorchef Vagn Rud Nielsen: Lovgivning om boligtilsyn og sanering.
Byplaner og re-gulering af bymæssige bebyggelser.
3. kontor : kontorchef Einer Engberg.
Bygge- og anlægsbudgetter. Spørgsmål vedrørende boligproduktionen,
herunder materiale- og arbejdskraftspørgsmål, prisdannelsen inden for
byggeriet og andre spørgsmål vedrørende byggeriets økonomi, byggeriets
organisation, foranstaltninger til fremme af byggeriets produktivitet. Inter
nationalt samarbejde. Statistik og prognoser.
4. kontor : kontorchef Hans Emil Holten.
Administrationen af de kgl. slotte og haver m. v. Revision af kommunernes
regnskaber over udbetalte huslejetilskud og anvisning af statens andel.
Tildeling af materialebevillinger til byggeri.
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A f delingenf or statsstøtte til boligbyggeri, er opdelt i følgende to kontorer:
5. kontor: kontorchefJohs. Sørensen.
Statsstøtte til boligbyggeri bortset fra enkelte 1- og 2-familiehuse, godkendelse
af materialer og konstruktioner m. v. alene med henblik på disses anven
delse i statsstøttet byggeri. Tilsyn med kredit- og hypotekforeninger. Lov
givning om krigsforsikring af bygninger.
6. kontor: kontorchef Per Tage Terkelsen.
Statsstøtte til enkelte 1- og 2-familiehuse og til bygninger med særlige
sociale eller kulturelle formål. Spørgsmål vedrørende bygningsskatter samt
stempel- og tinglysningsafgifter.
Statsbyggekontoret : kontorchef Jørgen Smith.
Bistand ved og kontrol med projektering og udførelse af statens bygge,
arbejder, bortset fra Forsvarsministeriet, Statsbanerne og Post- og Telegraf
væsenet.
Arkitektafdelingen : chefarkitekt Svend G. Albinus.
Teknisk behandling af projekter, til hvis gennemførelse der søges statsstøtte
(afdeling A. Leder: afdelingsarkitekt Erik Frimand Klausen), samt teknisk
behandling af de under statsbyggekontoret hørende statsbyggesager (afdeling
B. Leder: afdelingsarkitekt Tage Häuser Hansen).
Til arkitektafdelingen er knyttet en ingeniørafdeling (civilingeniør E. Nimskov og civilingeniør B. Møller).
Den kommitterede i byplansager : arkitekt Edmund Hansen.
Teknisk rådgiver for ministeriet i sager om byplanspørgsmål, m.v.
Under boligministeriets forretningsområde findes følgende institutioner m.v.,
hvis virkefelt berører de danske elerhverv :
Institutioner o. lign. :
Byggecentrum :
Stiftet den 30. november 1956 som en selvejende institution af boligministe
riet og en række institutioner, organisationer og foreninger inden for byggeriet
med det formål at fremme produktivitetseffektiviteten inden for byggeriet,
navnlig gennem indsamling og tilrettelæggelse af erfaringsmateriale (doku
mentation) og spredning af den indsamlede viden (information).
Administrerende direktør: arkitekt Kai Christensen.
Informationschef: arkitekt O. Hove.
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Byggeriets beregningsinstitut :
Stiftet den 5. maj 1945 på initiativ af Fællesorganisationen af almennyttige
danske boligselskaber med det formål at virke for en forbedring og billiggørelse
af byggeriet, navnlig det almennyttige boligbyggeri, ved bl. a. at beregne
materialemængder og byggepriser, foretage teknisk-økonomisk gennemgang af
indsendte byggeprojekter og kontrollere tilbud, ekstraregninger og bygge
regnskaber.
Direktør: arkitekt Erling Frederiksen.
Byggeriets maskinstationer a/s :
Stiftet den 3. september 1953 af boligministeriet, arbejdsgiverforeningen, en
række boligselskaber og Det kooperative Fællesforbund med det formål at
bidrage til billiggørelse af byggeriet ved udlejning af moderne maskinel på
rimelige vilkår til de byggende overalt i Danmark. Selskabet skal endvidere
gennem forsøgsvirksomhed fremme rationelle byggemetoders anvendelse i
samarbejde med bl. a. Statens Byggeforskningsinstitut.
Administrerende direktør: civilingeniør Jul. Wærum.
Statens byggeforskningsinstitut :
Oprettet i henhold til lov nr. 123 af 19. marts 1947 som en selvejende insti
tution med den opgave at følge, fremme og samordne teknisk-økonomisk og
anden undersøgelses- og forskningsvirksomhed, som kan bidrage til en forbed
ring og billiggørelse af byggeriet, samt at udøve oplysningsvirksomhed an
gående byggeforskningens resultater.
Komiteen for byggestandardisering :
Oprettet under Dansk Standardiseringsråd den 19. januar 1951 med det for
mål at fremme, koordinere og formidle standardisering inden for byggeriets
område, fortrinsvis gennem udarbejdelse af byggeanvisninger og forslag til
Danske Standards.
Udvalg.
Udvalget vedrørende arbejdskraft til byggeriet:
Nedsat den 4. juli 1947 af det daværende forsyningsministerium. Udvalget
fungerer som rådgiver for boligministeriet i alle spørgsmål, der vedrører byg
geriets forsyning med arbejdskraft.
Anlægsudvalget :
Nedsat den 9. december 1947 af Ministerudvalget for økonomi og forsyning
(nu Regeringens økonomiudvalg) med den opgave at være rådgivende ved
rørende iværksættelsen af civile, offentlige bygge- og anlægsarbejder.
17
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Udvalget vedrørende generalbeskrivelser :
Nedsat af indenrigs- og boligministeriet den 17. maj 1955 med den opgave
at undersøge de såkaldte generalbeskrivelser inden for byggeriet og overveje
mulighederne for gennemførelse af en ordning, der på den ene side fremmer
ensartetheden til lettelse for de i byggeriet interesserede parter og på den anden
side ved sin udformning ikke binder udviklingen med hensyn til indførelse af
nye materialer, byggemetoder o. lign.
Boligministeriets produktivitetsfondsudvalg :
Nedsat den 1. april 1953 med den opgave at rådgive og bistå ministeriet om
spørgsmål vedrørende byggeriets produktivitet. Udvalget administrerer mid
lerne, der er stillet til rådighed i henhold til lovene om oprettelse af en pro
duktivitetsfond, og udvalget koordinerer og fører tilsyn med undersøgelser,
hvortil der er bevilget tilskud i henhold til lovene om teknisk-videnskabelig
forsknings- og forsøgsvirksomhed.
Udvalget vedrørende tekniske krav til statslånsbyggeri :
Udvalget, der påbegyndte sit arbejde i oktober 1952, er uofficielt nedsat med
den opgave at stille forslag om tekniske krav til statslånsbyggeri og foreslå
revision af disse krav, når dette skønnes hensigtsmæssigt.
Terminologiudvalget :
Nedsat af indenrigs- og boligministeriet den 28. september 1954 med den
opgave at udarbejde en ikke for omfattende oversigt over definitioner af be
greber og målebestemmelser, som anvendes almindeligt inden for byggeriet,
og som det må skønnes at være af betydning at have en anerkendt og let til
gængelig definition af. Det er udvalgets opgave i tilfælde, hvor samme be
greber i praksis defineres på forskellig måde, samt i tilfælde, hvor der ikke
findes nogen definition af det pågældende begreb, at udforme og søge at få
anerkendt en entydig og klar definition.
Den nordiske komitéfor bygningsbestemmelser :
Komiteen, som består af de administrative chefer for de nordiske landes cen
trale byggemyndigheder, blev nedsat på et møde i København august 1955
mellem repræsentanter for de centrale danske, norske og svenske byggemyndig
heder med det formål at tilrettelægge og lede arbejdet vedrørende koordinering
af de nordiske landes bygningsbestemmelser og fremme af byggestandardise
ringsarbejdet på nordisk basis. Senere er også Finlands og Islands bygge
myndigheder blevet optaget i komiteen.
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Ministre :

Johs. Kjærbøl:
Aksel Møller:
Johs. Kjærbøl:
Kaj Bundvad:

13. november 1947 til 30. oktober 1950.
30. oktober 1950 til 30. september 1953.
30. september 1953 til 28. maj 1957.
fra 28. maj 1957.

Adr. : Slotsholmsgade 16, Kbhvn. K.

D A N M A R K S E L E K T R IS K E M A T E R IE L K O N T R O L
Danmarks elektriske materielkontrol, forkortet DEMKO, har som opgave på
basis af stærkstrømsloven og stærkstrømsreglementets bestemmelser at foretage
undersøgelse og evt. godkendelse af installationsmateriel med henblik på dettes
forsvarlige udførelse i sikkerhedsmæssig henseende (med hensyn til brand- og
berøringsfare). Godkendelsespligtigt materiel må ikke anvendes, sælges eller ud
leveres til brug her i landet, før DEMKO’s skriftlige godkendelse er fabrikanten
eller importøren i hænde.
Efter afslutningen af første verdenskrig vedtog Københavns Belysningsvæsen
(i 1920), at installationsmateriel til brug inden for dettes forsyningsområde skulle
være godkendt af Belysningsvæsenet efter bestemmelser, vedtaget af dette. Fra
1925 har Københavns Belysningsvæsen efter aftale med Danske Elværkers For
ening foretaget undersøgelse og meddelt godkendelse af installationsmateriel for
denne forening, idet Københavns Belysningsvæsen havde laboratorier og perso
nale til dette formål.
Da den første revision af stærkstrømsloven af 19. april 1907 fandt sted i 1928,
blev der efter henstilling fra Danske Elværkers Forening optaget en bestemmelse
i loven om, at ministeren for offentlige arbejder kan fastsætte regler om forbud
mod, at der til brug her i landet sælges eller udleveres elektriske maskiner, appa
rater og materiel, der ikke tilfredsstiller stærkstrømsreglementets bestemmelser,
og samtidig blev der i loven optaget et krav om, at lavspændingsmateriel skal
være godkendt af et af ministeriet for offentlige arbejder nedsat prøvningsudvalg
og forsynet med et særligt godkendelsesmærke.
Ved stærkstrømsreglementet af 8. februar 1930 blev der udfærdiget et sådant
forbud mod salg eller udlevering af ureglementeret materiel, og der blev optaget
et krav om undersøgelse og godkendelse af lavspændingsmateriel af »Prøvnings
udvalget«, der blev nedsat den 13. maj 1930. Forbudet trådte i kraft den 1.
august 1930, og mærket ® blev indregistreret som prøvningsudvalgets godken
delsesmærke.
17*
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Institutionens navn er nu ændret til Danmarks elektriske materielkontrol, men
oftest anvendes kun den forkortede benævnelse DEMKO. Inden for DEMKO
er den øverste myndighed plenarforsamlingen, der består af en formand, som
er udnævnt af ministeren for offentlige arbejder, og 9 medlemmer, der beskik
kes af ministeren efter indstilling fra følgende organisationer som repræsentanter
for disse:
3 repræsentanter for Danske Elværkers Forening,
1 repræsentant for Elektroinstallatørforeningerne for København og pro
vinsen,
2 repræsentanter for Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elektri
citetsbranchen,
1 repræsentant for Dansk Elektrikerforbund,
1 repræsentant for radiobranchen,
1 repræsentant for elektricitetsrådet.
DEMKO’s beføjelser og prøveregler er nærmere fastlagt i stærkstrømsloven
og stærkstrømsreglementet. Stærkstrømsloven er blevet revideret 4 gange siden
1928; dette har dog ikke haft større indflydelse på DEMKO’s virksomhed, men
omfanget af godkendelsespligten er blevet forøget en del, således at kravet om
godkendelse nu omfatter næsten alt elektrisk lednings- og montagemateriel for
lavspænding, samt de fleste brugsgenstande til brug i almindelige installationer.
Omfanget af godkendelsespligten er fastlagt i det til enhver tid gældende stærk
strømsreglement. En mere detailleret fortegnelse over godkendelsespligtigt ma
teriel findes i DEMKO’s vejledning for indsendere.
I henhold til stærkstrømsreglementet udarbejder DEMKO forslag til nye
prøveforskrifter, som efter godkendelse af elektricitetsrådet og efter at være ble
vet tiltrådt af ministeren for offentlige arbejder optages i stærkstrømsreglementet.
Fra dansk side har man siden 1926 taget del i det internationale arbejde an
gående udarbejdelse af sikkerhedsforskrifter for elektrisk installationsmateriel.
I begyndelsen repræsenterede de danske deltagere Danske Elværkers Forening,
men efter prøvningsudvalgets oprettelse repræsenterer de danske deltagere dette
udvalg og elektricitetsrådet i organisationen Installationsfragenkommission og
efter sidste verdenskrig i dens afløser The International Commission on Rules
for the Approval of Electrical Equipment (forkortet CEE). Denne organisation,
der omfatter repræsentanter for 15 europæiske landes stærkstrømsmyndigheder
(d. v. s. de myndigheder eller organisationer i de enkelte lande, som vedtager
bestemmelser for elektrisk materiel, og som direkte eller indirekte prøver dette
materiel), søger at gennemføre fælles bestemmelser og fælles godkendelse. Et
nærmere samarbejde findes mellem de nordiske materielkontrolanstalter, og der
er indgået en aftale mellem materielkontrolanstalterne i Danmark, Finland,
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Norge og Sverige, hvorefter fabrikanter, som har fået bestemte typer materiel
godkendt i deres hjemland, har mulighed for uden særskilt prøvning at få det
samme materiel godkendt i et hvilket som helst af de øvrige lande. Aftalen om
fatter indtil videre kun enkelte arter af materiel.
DEMKO har på dansk, engelsk og tysk udgivet en vejledning, hvori der gives
nærmere oplysning om institutionens arbejde, og oplysning om, hvorledes man
skal forholde sig for at opnå godkendelse af elektrisk materiel. Hvert år udgives
en fortegnelse over »godkendt elektrisk materiel« og en fortegnelse over »god
kendt radiomateriel« omfattende samtlige af DEMKO udstedte løbende god
kendelser, og endvidere udsendes der omkring den 15. i hver måned en forteg
nelse over de i den forløbne måned givne godkendelser.
Adr.: Vognmagergade 8, 4. sal, dør 6, Kbhvn. K.

D A N SK E L E K T R O T E K N IS K K O M IT E
Dansk Elektroteknisk Komité (DEK) har til formål at arbejde for standar
disering og normering på det elektrotekniske område. DEK er stiftet 1908 som
den danske afdeling af International Electrotechnical Commission (IEC, opret
telsen vedtaget 1904). IEC er den centrale organisation for international stan
dardisering på det elektrotekniske område. IEC står i nært samarbejde med
International Organization for Standardization (ISO). 35 lande er tilsluttet
IEC gennem deres National Committees, og Dansk Elektroteknisk Komité er
således den danske National Committee.
IEC ledes af et »Council«, hvor alle medlemslande er repræsenteret, og en
»Committee of Action«, hvor 9 lande er repræsenteret. I spidsen for IEC står
en præsident. Det tekniske arbejde er fordelt på Technical Committees (TC),
hvoraf der i øjeblikket findes 47. Nogle af disse er opdelt i Sub-Committees
(SC). Arbejdet inden for en TC eller SC ledes af en formand og udføres af
den National Committee, der har påtaget sig hvervet som sekretariat for den
pågældende TC eller SC.
Dansk Elektroteknisk Komité har 36 medlemmer, der repræsenterer alle
grene af elektroteknisk virke, industri og videnskab. Arbejdet er opdelt i grupper
svarende til IEC’s TC og SC. I mange af disse grupper deltager også særlige
specialister uden for medlemmernes kreds, og man tilstræber inden for hver
gruppe at få problemerne så alsidigt belyst som muligt, hvorfor gruppemed
lemmerne i videst muligt omfang inddrager medarbejdere og andre interesserede
i arbejdet. Desuden nedsætter DEK normudvalg til udarbejdelse af danske nor-
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mer og til vedtagelse af danske standards i samarbejde med Dansk Standardi
seringsråd.
Præsident: Direktør, civilingeniør N. E. Holmblad, R. DM. p. p.
Sekretariat: Vesterbrogade 1 A, opg. J, Kbhvn. V.

E L E K T R IC IT E T S R Å D E T
I henhold til lov af 19. april 1907 om elektriske stærkstrømsanlæg oprettedes
den 1. juli 1907 elektricitetskommissionen, der bestod af 5 medlemmer. Loven
er senere revideret gentagne gange, og i henhold til loven af 11. maj 1935 af
løstes elektricitetskommissionen af elektricitetsrådet, der fik et betydeligt større
medlemstal. Efter den nugældende stærkstrømslov (lovbekendtgørelse nr. 356
af 30. juli 1949 om elektriske stærkstrømsanlæg) består elektricitetsrådet af en
af kongen udnævnt formand og 13 af ministeren for offentlige arbejder ud
nævnte medlemmer, nemlig
3 medlemmer med elektroteknisk uddannelse, hvoraf 1 med videnskabe
lig uddannelse, og i øvrigt repræsenterende sagkundskab med hensyn til
driftsledelse, maskinelle spørgsmål, installationer og arbejderrisiko,
1 medlem med de kvalifikationer, der udkræves for at have sæde i en af
landsretterne,
2 medlemmer som repræsentanter for hovedstadsværker og købstadsvær
ker efter indstilling af henholdsvis Københavns kommunalbestyrelse og
Købstadforeningen,
2 medlemmer som repræsentanter for landværkerne, hvoraf det ene som
repræsentant for selskaberne for højspændingsforsyning og det andet som
repræsentant for jævnstrømsværkerne inden for landværkerne, begge ef
ter indstilling af Danske Elværkers Forening.
3 medlemmer efter indstilling af henholdsvis Industriraadet, Landbrugs
rådet og De samvirkende Sognerådsforeninger,
2 medlemmer, hvoraf det ene er elektroinstallatør, og det andet besidder
indsigt i fabrikationen af elektrisk materiel.
Medlemmernes funktionstid er 6 år ad gangen.
For tiden (1959) disponerer rådet over en medarbejderstab, der bl. a. om
fatter 11 elektroteknikere og 1 jurist.
Rådet udarbejder det reglement for udførelse og drift af elektriske stærk
strømsanlæg (stærkstrømsreglementet), som ministeren for offentlige arbejder
ifølge loven er bemyndiget til at udfærdige, og foranlediger, at dette reglement
til stadighed holdes à jour med den elektrotekniske udvikling.

262

Rådet er rådgivende for ministeriet for offentlige arbejder i sager vedrørende
stærkstrømsanlæg og vedrørende installatørspørgsmål (autorisation), som ind
bringes for ministeriet. Foretager ligeledes efter ministeriets bemyndigelse i hvert
enkelt tilfælde ekspropriationer med henblik på anbringelse af ledningsmaster
og mindre stationsanlæg.
Stærkstrømsanlæg skal i et vist omfang anmeldes til elektricitetsrådet, der
fører tilsyn med nyanlæggenes forskriftsmæssige udførelse og med bestående
anlægs forsvarlige vedligeholdelse og drift. Ved anmeldelse af produktionsan
læg og vigtigere anlæg til samarbejde undersøger rådet, om etableringen af an
læggene er hensigtsmæssig ud fra tekniske og økonomiske synspunkter. I til
fælde af uoverensstemmelser mellem to eller flere forsyningsanlæg om græn
serne mellem deres forsyningsområder kan rådet træffe afgørelse i sagen under
hensyntagen til forbrugernes interesser.
Rådet behandler sager vedrørende brande og ulykker, som antages at have
elektrisk årsag, og er rådgivende for anklagemyndighed og domstole i sager
vedrørende overtrædelser af elektricitetslovgivningen, herunder også med hen
syn til fastsættelse af bøder.
Til brug ved behandlingen af autorisationsandragender fra installatører kan
elektricitetsværker og forsyningsselskaber hos rådet søge oplysning om, hvorvidt
andrageren inden for den i installatørloven fastsatte 3 års periode har fået bøde
for overtrædelse af denne lov eller stærkstrømsreglementet.
Rådet er bl. a. repræsenteret i
Danmarks elektriske Materielkontrol (DEMKO), der på basis af stærk
strømsreglementets bestemmelser foretager undersøgelse og godkendelse af
installationsmateriel med henblik på dettes forsvarlige udførelse i sikker
hedsmæssig henseende;
Eksamenskommissionen for Elektroinstallatørprøven af 1952, der har til
synet med elektroinstallatørundervisningen ved de tekniske skoler og stiller
censorer ved installatørprøverne;
Udvalget angående Radiofoniforstyrrelser, der behandler klager vedrørende
elektriske anlægs forstyrrende virkning på radiofonimodtagning og anviser
midler til forstyrrelsernes bekæmpelse;
Foreningen Elra, der driver oplysningsvirksomhed angående elektricitetens
rationelle anvendelse, bl. a. med henblik på afværgelse af fare;
Dansk Brandværns-Komité.
Adr. : Gothersgade 160, Kbhvn. K.

263

IN D E N R IG S M IN IS T E R IE T
Indenrigsministeriet er oprettet i 1848 samtidig med ministerialsystemets ind
førelse og overtog det sagområde, der hidtil havde henhørt under det danske
kancelli. Indenrigsministeriet overtog dermed den almindelige kompetence inden
for de områder, der ikke udtrykkelig var henlagt til et af de andre 6 fagmini
sterier, og indenrigsministeriet er af denne grund i tidens løb kommet til at virke
som moderministerium for en række senere oprettede fagministerier, efterhånden
som de enkelte fagområder har udviklet sig så stærkt, at deres varetagelse har
måttet overdrages til et selvstændigt ministerium. Det gælder således ministeriet
for offentlige arbejder, landbrugsministeriet, handelsministeriet, socialministeriet
og boligministeriet. I øjeblikket består indenrigsministeriets administrative hoved
områder af tilsynet med kommunalforvaltningen samt sundhedsvæsenets og
hospitalsvæsenets administration. I begge henseender er det en broget skare af
underordnede sagområder, der på denne måde henhører under indenrigsmini
steriets administration.
Udover de nævnte områder hører endvidere civilforsvaret, udskrivningsvæse
net, indkvarteringsvæsenet, valg til folketing og kommunale råd, folkeregistre
m. v. under indenrigsministeriets sagområde.
Siden lovgivningen om tekniske installationer i 1942 blev overført fra inden
rigsministeriets sagområde til ministeriet for offentlige arbejder, har indenrigs
ministeriets administration ikke direkte haft berøring med elforsyningen. Indi
rekte har indenrigsministeriet dog gennem sit tilsyn med kommunalforvaltningen
på en række punkter indflydelse på elforsyningens organisation, idet kommu
nernes deltagelse i elforsyningsselskaber kræver indenrigsministeriets godkendelse,
og denne godkendelse opnås alene under forudsætning af, at indenrigsministeriet
ser sig i stand til at godkende de vilkår, under hvilke kommunernes deltagelse
skal finde sted, det vil i praksis sige, at indenrigsministeriet kan godkende sel
skabernes vedtægter. Endvidere har det til stadighed været en forudsætning ved
indenrigsministeriets godkendelse af kommuners deltagelse i elforsyningssam
arbejde, at de krav som lovgivningen stiller til kommunernes administration,
herunder at låneoptagelser såvel som køb og salg af fast ejendom skal god
kendes af indenrigsministeriet, også må gælde selskaber, i hvilke kommuner
deltager. I forbindelse hermed må det bemærkes, at indenrigsministeriet som
et led i sit tilsyn med kommunerne ifølge loven skal godkende formen for de
kommunale regnskaber, og at dette også gælder regnskaberne for de kommunale
værker. Når elforsyningsselskaber har kommuner som deltagere udstrækkes kom
munallovgivningens krav også på dette punkt til selskaberne.
Endelig bliver det en følge af, at indenrigsministeriet skal godkende kommu-
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nåle lønnings- og pensionsregler, at indenrigsministeriet får indflydelse på de
vilkår, på hvilke de kommunale elforsyningers personale ansættes.
Adr.: Christiansborg Slotsplads 1, Kbhvn. K.

M I N I S T E R I E T F O R O F F E N T L IG E A R B E JD E R
I 1894 udskiltes indenrigsministeriets departement for offentlige arbejder til
et selvstændigt ministerium, men allerede i 1896 nedlagdes det nye ministerium
og dets sager henlagdes på ny under indenrigsministeriet. Ministeriet for offent
lige arbejder genoprettedes imidlertid den 27. april 1900 og har siden bestået
som selvstændigt ministerium. I perioden 1942—45 var ministeriets trafiksager
henlagt under et hertil oprettet trafikministerium.
Ministeriet for offentlige arbejder består for tiden af et departement med to
kontorer og et vejdirektorat. Under ministeriet hører ligeledes, sideordnet med
departementet, generaldirektoratet for statsbanerne samt generaldirektoratet for
post- og telegrafvæsenet.
Ministeriets departement ledes af departementschef Palle Christensen, idet
dog den daglige ledelse af vejdirektoratet er overdraget vej direktør Kaj Bang.
Departementets 1. kontor beskæftiger sig med havne, kystbeskyttelse og luftfart
med kontorchef Ove Skands som chef. Under departementets 2. kontor, hvis
chef er kontorchef J. Bang Christensen, hører bl. a. privatbanerne, Danmarks
undergrund, telefonvæsenet og stærkstrømssagerne.
Ministeriet for offentlige arbejders administration af stærkstrømsområdet med
fører igen direkte berøring med elproduktion og -fordeling, idet der ikke kræves
koncession eller anden offentlig tilladelse til anlæg og drift af elværker, for så vidt
de tekniske betingelser er befundet i orden ved den nødvendige anmeldelse af
anlægget til elektricitetsrådet. Til fremføring af luftledninger og lign. langs
hovedveje kræves dog tilladelse af vejdirektoratet, og såfremt det bliver nød
vendigt at fremføre stærkstrømsledninger over eller at anlægge transformersta
tioner på privat ejendom, kan ministeriets departement i givet fald meddele ved
kommende elforsyningsanlæg den hertil fornødne ekspropriationsbemyndigelse,
således at selve ekspropriationen gennemføres ved elektricitetsrådets foranstalt
ning.
Som følge af stærkstrømssagernes ofte udpræget tekniske karakter er ministe
riet for offentlige arbejders beføjelser på dette område som regel begrænset til
at være klageinstans for de afgørelser, der træffes af det teknisk sagkyndige elek
tricitetsråd. Dette gælder således ifølge stærkstrømsloven (lovbekendtgørelse nr.
356 af 30. juli 1949) bl. a. for sager om samarbejde mellem bestående eller nye
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elværker og for grænsetvistsager mellem to eller flere elværker. Ministeriet udfærdiger endvidere efter elektricitetsrådets indstilling ændringer i det i 1946 ud
færdigede stærkstrømsreglement, efterhånden som den af den tekniske udvik
ling nødvendiggjorte revision af reglementet skrider frem. For nyt elektrisk mate
riel foretager ministeriet godkendelse efter indstilling fra D.E.M.K.O. Endelig
udtaler ministeriet for offentlige arbejder sig efter indhentet erklæring fra elek
tricitetsrådet om elværkernes låneoptagelser og vedtægtsændringer, i det omfang
de skal godkendes af indenrigsministeriet. I 1952 formidledes gennem ministeriet
for offentlige arbejder et meget betydeligt udlån af »Marshallmidler« til primær
værkerne.
En mindre del af det internationale samarbejde på elektricitetsområdet for
midles gennem ministeriet for offentlige arbejder ved dettes deltagelse i de under
E.C.E. (FN’s økonomiske kommission for Europa) og O.E.E.C. (den euro
pæiske økonomiske samarbejdsorganisation) nedsatte elektricitets- og energi
komitéer.
Under ministeriet for offentlige arbejder hører sluttelig administrationen at
loven om autorisation af elektroinstallatører m. v. (lov nr. 196 af 7. juni 1958).
Efter denne lov kan installatører inden en vis frist til ministeriet påklage beslut
ninger af elværksledelser, hvorved der er givet afslag på autorisation til ansø
gere, som ikke opfylder lovens betingelser for at have krav på at få udfærdiget
autorisation. Ministeriet afgør ligeledes klager over en elværksledelses tilbage
kaldelse af installatørautorisationer, som ikke har været benyttet igennem læn
gere tid, men i øvrigt er det efter den nye elektroinstallatørlov hovedreglen, at
elværkernes afgørelser i sager om udfærdigelse eller tilbagekaldelse af autorisa
tioner kun kan indbringes for de almindelige domstole.
Spørgsmål om, hvorvidt en bestemmelse med føje er optaget i en af et elfor
syningsanlæg udfærdiget instruks for autoriserede elektroinstallatører, kan af
installatøren forelægges ministeren for offentlige arbejder til endelig afgørelse.
Ministre:
1920—24:
1924—26:
1926—29:
1929—35:
1935—39:
1940
:
1940—43:
1943—45:
1945
:
1945—47:

M. N. Slebsager.
J. Friis-Skotte.
J. P. Stensballe.
J. Friis-Skotte.
N. P. Fisker.
Axel Sørensen.
Gunnar Larsen.
N. Elgaard.
Carl Petersen.
N. Elgaard.
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1947—50:
1950
:
1950—52:
1952—53:
1953—55:
1955— :

Carl Petersen.
Frede Nielsen.
Victor Larsen.
Jørgen Jørgensen (Ullerup).
Carl Petersen.
Kai Lindberg.

Adr.: Ministeriet for offentlige arbejder, Departementet, Slotsholmsgade 10,
Kbhvn. K.
Vejdirektoratet, Holmens Kanal 7, Kbhvn. K.

SØ - O G H A N D E L S R E T T E N
Ved siden af de almindelige retter, landsretter og underretter — derunder
Københavns byret — har vi her i landet de såkaldte »specialretter«, af hvilke føl
gende, af interesse for den danske håndværker- og handelsstand, bør nævnes:
Handelsretterne uden for København og Sø- og Handelsretten i København.
Når der i retskredse uden for København (Frederiksberg regnes i så henseende
ikke til København) fremsættes ønske derom af vedkommende dommer eller
den stedlige handelsforening, kan det ved kgl. anordning fastsættes, at handels
sager fremtidig i retskredsen skal behandles og pådømmes af en handelsret, be
stående af dommeren som formand og 2 handelskyndige mænd, dog kun i de
sager, hvor en af parterne begærer det, eller hvor dommeren træffer bestem
melse herom. Beskikkelsen som handelskyndig dommer gælder kun for den på
gældende retskreds, og den stedlige handelsforenings erklæring skal være ind
hentet, og selvfølgelig skal de mænd, der beskikkes, være særlig kyndige i
handelsforhold. Før de tiltræder, skal de underskrive erklæring om, at de på
ære og samvittighed lover at opfylde deres tjenestepligter med trofasthed og
nidkærhed, — de kan ikke fungere ud over den måned, i hvilken de fylder 70
år, og de får et vederlag og evt. rejsegodtgørelse efter samme regler som næv
ninger.
Der findes for tiden her i landet handelsretter i 26 større købstæder. Når talen
er om handelsretter, bør det dog erindres, at der også ved landsretterne, såvel
i første instans som i appelinstansen, kan medvirke handelskyndige dommere.
I København har denne handelsret i 1. instans dog ikke noget stort arbejds
felt, da man i så fald vil benytte Sø- og Handelsretten som værneting.
Som en særlig dansk ordning har vi nemlig som en betydningsfuld specialret:
Sø- og Handelsretten i København. Den har lokaler i landsretsbygningen i Bred
gade og er oprettet ved lov af 19. februar 1861 til afløsning af den særlige
søret for København. En række af sø- og handelsretslovens bestemmelser gælder
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den dag i dag, men den er dog på vigtige punkter ændret og suppleret ved
bestemmelser i retsplejeloven (lov nr. 265 af 15/9 1953). Retten er delt i en
afdeling for store sager (svarende til landsretssager) og en mindre afdeling
(svarende til underretssager). Rettens domme og kendelser kan appelleres til
Højesteret.
Medens de særlige regler om valg af søkyndige dommere og disses funktioner
kun lige skal nævnes, skal der gøres nogle bemærkninger om rettens virke på
det handelsmæssige område og om de handelskyndige dommeres valg og funk
tioner. Sø- og handelssager er efter loven de borgerlige sager, i hvilke fag
kundskab til søforhold eller til handelsforhold skønnes at være af betydning.
Ved afgørelsen heraf tages der særligt hensyn til, om begge parter ønsker be
handling ved Sø- og Handelsretten. Retten skal, som det hedder, »behandle
sø- og handelssager, der i henhold til lovens bestemmelser anlægges i Køben
havn«, det vil oftest sige, at vedkommende sø- eller handelssag, behandles her,
når sagsøgte har værneting i København. Når parterne er enige, kan dog så
danne sager behandles ved de for almindelige borgerlige retssager dannede
retter. Omvendt kan Sø- og Handelsretten vedtages som værneting i sø- og
handelssager, der ellers skulle behandles uden for København, medens det er
udelukket at vedtage behandling ved Sø- og Handelsretten for almindelige bor
gerlige krav.
Endvidere behandler retten de straffesager, der »efter hidtil gældende regler
har hørt under Sø- og Handelsretten«. Af interesse er det her at fremhæve over
trædelser af lov om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse og de til denne
lov knyttede bekendtgørelser.
Sø- og Handelsretten består af en præsident og en vicepræsident, der skal
opfylde de almindelige betingelser for beskikkelse til dommere, samt et antal
handelskyndige og søkyndige medlemmer, der på lige fod med rettens formand
virker som dommere. Disses antal er fastsat ved anordning nr. 356 af 29. sep
tember 1939: 40 handelskyndige vælges for 5 år, 8 afgår hvert år. Af de 16 sø
kyndige skal de 12 have særlig navigationskendskab, medens de 4 skal have sær
lig maskinkendskab. De vælges for 4 år. 6 navigationskyndige og 2 maskinkyndige
afgår hvert andet år. »Til behandling af borgerlige sager, der angår skibsføreres
og mandskabs rettigheder, pligter og forhold vedrørende deres stilling« eller
»handelsbetjentes og lærlinges tjenesteforhold til deres principaler, eller straffe
sager anlagt mod mandskabet« er udpeget de såkaldte »særlige medlemmer«,
hvoraf der er 8. De 4 skal høre til skibets mandskab og de 4 til det underordnede
handelspersonale. Valget sker her for 4 år, således at 4 afgår hvert andet år.
Rettens medlemmer vælges af en valgforsamling, bestående af Grosserer-Societe
tets Komité, et lige antal af kommunalbestyrelsen — nemlig 1 af magistraten
og 12 af borgerrepræsentationen — udvalgte mænd samt af »Skipperlaugets
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faste komité under ledelse af et af magistraten valgt medlem«. Ved valget af
medlemmer, der hører til det underordnede handelspersonale, erstattes valgfor
samlingen af 10 medlemmer af bestyrelsen af Dansk Handels- og Kontorfunk
tionærforbund. Alle valgmændene udpeges af vedkommende organisations be
styrelse.
De sø- og handelskyndige dommere tiltræder retten under sagernes doms
forhandling. Retten bestemmer selv den omgang, hvorefter medlemmerne skal
møde. Bortset fra en frokost, hvis retsmødet varer ud over kl. 12, får medlem
merne intet vederlag for deres ofte meget værdifulde arbejde.
De søkyndige dommere medvirker tillige, når søforhør eller søforklaring skal
afgives, og i de straffesager, der særlig er henlagt til behandling ved retten.
Som særlige tilfælde, hvor loven foreskriver Sø- og Handelsrettens medvir
ken, bør nævnes besigtigelser, syn og skøn og taksationer, hvor der ikke allerede
verserer en retssag, og ved vidneførsler, hvor i København Sø- og Handelsret
ten træder i den almindelige underrets sted, såvel i handels- som i søsager.
Det bør bemærkes, at retten fuldt ud indfrier de krav, man kan stille til
branchekyndighed. En fortegnelse over rettens medlemmer viser, at så for
skelligartede virksomheder som f. eks. handel med jern, papir, automobiler, ma
skiner, likører, tobak, kaffe, korn, manufaktur, kolonial samt foto og radioartikler er repræsenteret.
Som et særdeles vigtigt led i rettens arbejdsområde bør nævnes Sø- og
Handelsrettens skifteafdeling, der behandler her bosiddende handlendes, fabri
kanters og skibsrederes konkursboer. Der skal altid deltage 2 sø- eller handels
kyndige medlemmer sammen med præsident eller vicepræsident ved afgørelse
af tvistighed om anerkendelse af en anmeldt fordring.
Ved handlende forstås »enhver der, om end kun i forbindelse med anden
virksomhed, driver handelsforretninger, derunder indbefattet kommissionshan
del, assuranceagentur, vekselerer- og bankforretninger såvel som speditions
forretninger, for så vidt han ifølge lovgivningen er forpligtet til at føre autori
serede handelsbøger«. Ved skibsredere forstås de, der driver rederi som næ
ringsvej (selv om det ikke er deres hovedvirksomhed) og ved fabrikanter de,
der driver fabriksvirksomhed som hovednæringsvej. Ved bogføringsloven har
disse begreber bevaret deres særlige betydning, således at det altså ikke i den
her nævnte relation er tilstrækkeligt, at den pågældende er bogføringspligtig.
I praksis er det antaget, at også de personer, der har drevet sådan virksom
hed, kan få deres konkursbo behandlet ved Sø- og Handelsretten. Også et fra
gåelsesbo (skiftelovens kap. 3) der erklæres konkurs, kan behandles ved ret
tens skifteafdeling. Fra Sø- og Handelsrettens skifteafdeling finder anke og
kære altid sted i Højesteret.
Adr.: Bredgade 59, Kbhvn. K.
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A L M IN D E L IG E L Æ R L IN G E S K O L E R
Af direktør, civilingeniør, cand. polit. Werner Rasmussen
og ingeniør R. Storck.
De tekniske skolers historie kan føres tilbage til slutningen af 1700-tallet,
da der på forskellige håndværkerforeningers initiativ oprettedes enkelte hånd
værkerskoler i provinsen. I året 1800 oprettedes en teknisk »søndagsskole« i
København, hvor lærlinge kunne få gratis undervisning i skrivning, regning
og tegning. Det var præsten ved den tyske Frederikskirke, N. H. Massmann,
der tog initiativet hertil. Flere provinsbyer fulgte hurtigt efter, og adskillige af
vore dages tekniske skoler kan føre deres historie tilbage til en sådan søn
dagsskole. Søndagsskolerne afløstes få år efter af aftenskoler, og aftenskole
undervisningen er vedblevet indtil de seneste år og findes endnu for flere fag.
For elektrikerfagets lærlinge blev dog undervisningen i 1958 overalt i landet
omlagt til dagtimerne.
Det var først med lærlingeloven af 1921, at håndværksmestrene fik pålæg
om at »holde lærlingene til på forsvarlig måde at deltage i såvel den almendannende som i den faget vedrørende særlige undervisning i en af de på stedet
værende handels- eller tekniske skoler«. Det var ingen ubetinget skolepligt,
men interessen for skolerne var til trods herfor stor og i de følgende år stadig
stigende. Mestrene var imidlertid ikke forpligtede til at betale for skolegangen.
Det ligger i sagens natur, at elektrikerfaget, der vel først kan betegnes som
selvstændigt fag fra omkring år 1900, ikke var med i de tekniske skolers egentlige
pionerår, men først begyndte at befolke skolerne under den første verdenskrig,
da faget fik et stort opsving. I København undervistes elektrikerlærlinge i
fagklasse allerede i 1914.
Set fra et fagligt synspunkt var undervisningen af elektrikerlærlingene i de
første år ikke særlig tilfredsstillende, idet det fortrinsvis var de almen dannende
fag, der kunne undervises i, bl. a. på grund af knaphed på kvalificerede lærer
kræfter og faglokaler med specialudstyr.
Tilsynet med den tekniske undervisning for håndværkere og industridri
vende (det nuværende Handelsministeriets tilsyn med den tekniske undervis
ning) udsendte i 1932 en rundskrivelse til de tekniske skoler vedrørende en
18
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foreløbig undervisningsplan for elektrikerlærlinge, udarbejdet af elektroinstallatørforeningerne for København og provinsen, som et forsøg på at få under
visningen af elektrikerlærlingene ind i en noget fastere form med et mere
fagligt præg.
Det hedder i rundskrivelsen: »Såvidt som den tekniske skole påtager sig
den opgave at give håndværkerlærlinge den supplerende teoretiske uddan
nelse i faget, må den tekniske skole føle sig bundet til at undervise lærlingene
i overensstemmelse med den af fagets organisationer fastsatte undervisnings
plan«.
Og videre: »Samtidig med fremsendelsen af denne undervisningsplan skal
den af installatørforeningerne udarbejdede »Vejledning til brug ved under
visningen af elektrikerlærlinge« .......... herved anbefales på det bedste.«
Tilsynet fortsætter med at anbefale lærerne at dygtiggøre sig til denne under
visning ved at prøve på at erhverve kendskab til elektrikerfaget.
Der omtales i rundskrivelsen to undervisningsplaner, hvoraf den ene er be
regnet på større skoler med mulighed for egentlige fagklasser, mens den anden
er beregnet for små skoler, hvor elektrikerlærlingene undervises i klasser sam
men med andre fags lærlinge; og man henleder opmærksomheden på, at
lærlingene fra de små skoler næppe selv med disse undervisningsplaner vil
kunne erhverve tilstrækkelige kundskaber til at bestå den af installatørforenin
gerne indstiftede svendeprøve.
Man ser heraf, at tilsynet måtte nøjes med en henstilling til skolerne om at
indføre disse forbedrede planer, idet der ingen lovmæssig hjemmel eksisterede
for at kunne kræve ordningen gennemført. Selv om disse undervisningsplaner i
sig selv betød et fremskridt, var undervisningen ikke helt tilfredsstillende, især
ikke for de lærlinge, der måtte søge en af de små skoler med blandede klasser,
hvor læreren som oftest ikke havde noget særligt kendskab til elektrikerfaget
og ikke rådede over særlokaler med hjælpemidler til undervisningen.
Organisationerne var dog interesserede i at forbedre undervisningen inden
for de givne rammer, hvilket blandt andet gav sig udslag i, at installatør
foreningerne gennem årene udgav forskellige lærebøger, som man under hen
syn til den rivende udvikling, faget gennemgik, søgte at holde à jour ved at
udsende nye udgaver med visse mellemrum.
I 1933 udsendtes for første gang »Svendeprøve for elektrikerlærlinge. Vejled
ning for de tekniske skoler«. Herved blev skolerne orienteret om kravene til
den frivillige svendeprøve; og man henstillede på ny, at skoler, som havde
elektrikerlærlinge, så vidt muligt tilrettelagde undervisningen i overensstem
melse med den tidligere udsendte undervisningsplan.
I 1937 kom en ny lærlingelov, der stillede større krav til mestrene og bl. a.
forudsatte, at disse skulle betale skolepengene for lærlingenes deltagelse i un-
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dervisningen. Og lærlingene havde nu pligt til at gå på teknisk skole, hvis af
standen til denne ikke var over 7 km. Endvidere gav loven mulighed for at
indføre obligatoriske svendeprøver, hvilket for elektrikerfaget blev ordnet i
1942.
Omkring 1950 var der i 45 af landets i alt ca. 350 tekniske skoler oprettet
fagklasser med udstyr til faglig undervisning af elektrikerlærlingene, men selv
om disse tekniske skoler tog størsteparten af lærlingene, var der alligevel en
del tilbage, der enten ikke fik undervisning, eller som på de små skoler ikke
havde de samme muligheder som deres mere heldigt stillede kammerater for
at kvalificere sig til svendeprøve. Undervisningen foregik i almindelighed på
aftenskole i vinterhalvåret med 8 timer om ugen i 22 uger. Enkelte skoler
koncentrerede dog til mestrenes tilfredshed på et vist tidspunkt undervisningen
til 1 gang ugentligt fra kl. 13 til 21.
Udviklingen inden for alle fag førte med sig, at lærlingeuddannelsen måtte
tages op til fornyet drøftelse på bredt grundlag, så man kunne nå frem til
helt tidssvarende ordninger fag for fag. I 1952 nedsattes derfor en lærlinge
kommission, der i 1955 afgav betænkning indeholdende udkast til en ny lær
lingelov. På grundlag af kommissionens arbejde fremsattes den 19. januar 1956 i
folketinget forslag til lov om lærlingeforholdet, som det lykkedes at få færdig
behandlet og vedtaget samme år.
Med lærlingeloven af 2. oktober 1956, der trådte i kraft den 1. december
1956, var grundlaget lagt for en gennemgribende revision af lærlingenes un
dervisning på de tekniske skoler, som faglige udvalg nu fik en afgørende ind
flydelse på. I lovens § 13 bestemmes det, at alle, der ikke tidligere har gennem
gået en tilsvarende uddannelse, skal deltage i den for faget godkendte under
visning i en af handelsministeren godkendt faglig skole. Denne bestemmelse
gælder nu uden undtagelse for alle lærlinge uanset afstanden til nærmeste skole.
Endvidere bestemmes, at undervisningen skal finde sted i fagklasser for
lærlinge fra samme eller beslægtede fag og gives særskilt for lærlinge på samme
uddannelsestrin, såfremt dette fastsættes af vedkommende fags faglige udvalg
og godkendes af tilsynsmyndighederne. Senest i 1964 skal obligatorisk dag
undervisning være indført i alle fag, medmindre der findes tilstrækkeligt grund
lag for dispensation fra denne bestemmelse.
Denne lov har allerede bevirket, at så godt som alle fag har taget under
visningsplanerne op til overvejelse. Kravene fra disse fag om dagskole, fag
klasser og årgangsvis undervisning har fået konsekvenser for mange mindre
tekniske skoler, og for tiden oplever man en total ændring af hele skolebilledet,
hvorunder henved tre hundrede tekniske skoler vil ophøre, medens lærlingene
samles på såkaldte centralskoler.
Da alle lærlinge nu uden undtagelse har ubetinget pligt til at søge teknisk
18*
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skole, er det nødvendigt at oprette kostskoler til at varetage undervisningen
af de lærlinge, der ikke inden for en rimelig rejsetid kan nå frem til en al
mindelig centralskole. Befordringsudgifterne for lærlinge med en daglig skole
vej på over 14 km dækkes af staten efter særlige regler, og der ydes af staten
tilskud til lærlingenes opholdsudgifter på centralkostskolen, så mestrene ikke
ikke har ekstraudgifter herved.
Elektrikerfaget er det første fag, der har indført en omlægning til dagskole
undervisning for alle lærlinge. Undervisningen er henlagt til 15 centralskoler,
hvoraf de 2 er kostskoler. Ordningen indførtes med virkning fra efteråret
1958 efter en forudgående 3-årig forsøgsperiode for det storkøbenhavnske
område, hvor undervisningen af elektrikerlærlinge varetages af Frederiksberg
tekniske skole.
Af de 2 kostskoler er den ene, der dækker Øerne, beliggende i Nykøbing F.,
den anden, som dækker Jylland, i Hadsten. De øvrige centralskoler ligger i
Hjørring, Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Haderslev, Herning, Esbjerg, Odense,
Hillerød, Holbæk og Næstved.
Det omtrentlige antal elektrikerlærlinge, der årligt søger de enkelte centralskoler
Frederiksberg........................... 700
Nykøbing F............................... 465 heraf 360 kostelever
Odense ................................... 215
H illerød.................................... 200 repetitionskursus
Holbæk ................................... 160 og svendeprøve i
Næstved.................................... 130 Nykøbing F.
H adsten.................................... 300
Hjørring ................................. 105
Å lb o rg ..................................... 165
R anders.................................... 165
Å rh u s........................................ 165
Vejle ....................................... 135
Haderslev ............................... 160
H erning................................... 135
Esbjerg ................................... 105
I a l t ........................... .3305

alle kostelever

repetitionskursus
og svendeprøve i
Hadsten

Undervisningen foregår nu som dagkursus af 6 ugers varighed i hvert af
de første 3 læreår, medens lærlingene i det sidste læreår skal på et 3 ugers
repetitionskursus afsluttende med svendeprøve. Dette repetitionskursus med
svendeprøve afholdes kun på 3 skoler, nemlig for det storkøbenhavnske om
råde på Frederiksberg tekniske skole, for Øerne i Nykøbing F. og for Jyllands
vedkommende i Hadsten.
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ELEKTRIKERFAGETS CENTRALSKOLER
Kortet viser de enkelte centralskolers placering med det opland, hvorfra lærlingene rekrutteres,
Skraverede områder angiver de egne, der betjenes af kostskolerne, HADSTEN for Jylland og
NYKØBING F. for Øerne.
Tallene angiver det antal lærlinge, der årligt søger skolerne.

Det omtrentlige antal svendeprøver, der årligt skal afiægges ved de 3 skoler
F rederiksberg................................... 175
Nykøbing F...................................... 275
H adsten ........................................... 350
I alt .................................
800
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Medens lærerne hidtil havde undervisningen som en bibeskæftigelse om
aftenen ved siden af deres egentlige erhverv om dagen, medførte nyordningen,
at det blev nødvendigt at ansætte heltidsbeskæftigede lærere, hvorfor man
kunne stille krav om fagligt uddannede lærerkræfter. Elektrikerlærerne er nu
alle uddannede elektrikere, hovedparten med installatøreksamen og enkelte
med ingeniøreksamen.
Samtidig med denne omlægning har man ved en gennemgribende ændring
af læremidlerne og undervisningsplanerne gjort undervisningen mere fag
teoretisk betonet ved en forøgelse af det teoripensum, der kræves gennemgået.
Allerede den første dag på skolen går man i gang med at tale om strøm,
spænding og modstand, og efter få dages undervisning er lærlingene fortrolige
med Ohms lov.
Undervisningsplan jor elektrikerlæriinge
1. år
3. år
2. år
4. år
timer
timer
timer
timer
Faglære, skriftlig..............................
96
96
96
84
Faglære, mundtlig...........................
90
90
104
(herunder værkstedets økonomi)
Laboratorieøvelser.........................
36
36
36 ,
Fysik ...............................................
—
12
12
12
Livredning .....................................
6
6
12
6
Dansk og medborgerkundskab . . . .
30
30
30
12
(Svendeprøve) ...............................
—
—
—
(13)
270
270
270
135
Det nye undervisningsstofs tilegnelse lettes betydeligt, hvis de unge menne
sker møder med gode teoretiske forkundskaber. Kendskab til grundlæggende
matematik er en stor fordel for elektrikerlærlingene, hvorfor man med til
fredshed må hilse undervisningsministeriets bestemmelser af 21. april 1958
om forberedende undervisning i folkeskolen og ungdomsskolen til den nyop
rettede tekniske forberedelseseksamen. Selv om de unge ikke består denne
eksamen, vil deltagelse i den forberedende undervisning utvivlsomt bevirke,
at de med væsentligt større udbytte kan følge undervisningen i elektriker
klasserne. Lærlinge med mellemskoleeksamen og derover møder i almindelig
hed med lige så gode eller bedre forudsætninger.
Når så gennemgribende reformer gennemføres, er det naturligt, at der i
en vis overgangsperiode må arbejdes med en tilpasning af undervisningsplaner
og læremidler, ligesom der må foregå en vis erfaringsudveksling skolerne imel
lem samt mellem faget og skolerne, for at undervisningen alle steder kan
falde i sit naturlige leje. Efter samråd med elektrikerfagets faglige udvalg har
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tilsynet udpeget to faglige konsulenter, som kan besøge skolerne for at give
vejledning til lærerne og på andre måder bistå ved undervisningens udvikling.
Skolernes særlokaler, hvis materiel for størstedelen stammede fra før 1950,
har ikke kunnet tilfredsstille de krav, man må stille til elektrikerundervisnin
gen i dag, hvorfor alle skolerne arbejder på at rette på dette forhold. Som et
resultat af samarbejdet herom mellem skolerne, faget og tilsynet er der den
31. marts 1959 ved et landsmøde i Odense nedsat et indkøbsudvalg med re
præsentanter for skolerne, det faglige udvalg og tilsynet. Det tilstræbes at
have alt nødvendigt udstyr indkøbt og installeret i efteråret 1959.
Som omtalt aflægges svendeprøverne nu i forbindelse med et repetitions
kursus ved en af de 3 nævnte skoler, og fra fagets side ønsker man, at denne
prøve kan blive så sikker og retfærdig som mulig. Man vil fra efteråret 1959
have indrettet specielle svendeprøvelokaler med såkaldte »prøvekabiner« eller
»båse«, hvor skuemestrene kan få mulighed for ikke blot at se et delvis eller
helt færdigt resultat, men også vil kunne følge lærlingenes arbejde og be
dømme deres håndværksmæssige duelighed.
Den skepsis, der erfaringsmæssigt kommer til udtryk, når noget nyt skal
indføres, har også været givet til kende i forbindelse med omlægningen af
elektrikerfagets undervisning, men det synes som om skeptikerne nu er
ved at være overbevist om, at tiden krævede denne gennemgribende om
lægning af hele undervisningen, og at den form, man har fundet frem til
for elektrikerfagets vedkommende, er en god og hensigtsmæssig ordning, der
vil bidrage til at højne fagets standard.

T E K N O L O G IS K I N S T I T U T
Teknologisk Instituts elektriske afdeling virker for håndværkeren og meste
ren og den industri, der anvender elektriciteten.
Afdelingens arbejde deler sig mellem undervisning og konsultationer.
Undervisningsarbejdet består i kursus for fagets svende og mestre, og ud
over de almindelige kursus har der i de senere år været et stort behov for
kursus i elektrisk automatik, som den anvendes inden for industrien, herunder
også den særlige el-automatik, der benyttes i forbindelse med oliefyr. På disse
områder har der i de senere år været givet ikke ganske få kursus.
I de sidste 2—3 år har der været afholdt specialkursus i den elektroniske
automatik, som den inden for industrien anvendes i forbindelse med fotoceller
eller mekaniske følere, der ved hjælp af elektronrør styrer motorer eller kob
linger for disse. Disse kursus har dels været afholdt som almindelige kursus,
dels som lukkede kursus for industriens mestre og svende.
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Kursusvirksomheden finder både sted i København og, i form af ambu
lante kursus, ude i landet.
Som tilgrænsende emne kan nævnes, at der også undervises i automobilets
elektriske udstyr, hvor også relæteknik efterhånden vinder større indpas,
både ved simple anordninger som spændingsreguleringsrelæer og blinklys og
ved de mere komplicerede anlæg med elektrisk gearskiftning.
Adr. : Hagemannsgade 2, Kbhvn. V.

JY D S K T E K N O L O G I S K I N S T I T U T
Instituttet har igennem årene afholdt kursus i kabelarbejde for elektrikere
både på instituttet og ambulant. Desuden har instituttet haft kursus for
mestre på mindre jævnstrømsværker. Kurserne var tilrettelagt dels med hen
blik på motorernes pasning, dels med henblik på visse nydannelser inden for
de elektriske installationer.
Jydsk Teknologisk Institut er for tiden ved at oprette en elektrisk afdeling,
der vil blive undervisningscentrum for elektriske områder.
Adr.: Århus.

IN S T A L L A T Ø R P R Ø V E R I D A N M A R K
Af afdelingsingeniør, cand. polyt. E. C. Eriksen.
Da de første elværker blev bygget her i landet, havde man ingen speciel
uddannelse for elektroinstallatører. Men da man anså det for farligt at lade
installationerne udføre af hvem som helst, valgte man ved de enkelte værker at
give autorisation til nogle firmaer, som man havde tillid til, og som i forvejen
beskæftigede sig med beslægtede arbejdsområder. Det var som regel mekaniske
fabrikker og værksteder, som fik autorisation, og arbejdet blev udført af hånd
værkere med uddannelse som smede og snedkere, rørlæggere el. lign.
Begyndelsen.
Det første tilløb til den nuværende eksamensordning for elektroinstallatører
finder man i en bekendtgørelse, som Københavns magistrat udstedte den 26.
oktober 1903 med hjemmel i en autorisationslov af samme år. Herved blev det
gjort til en betingelse for at opnå autorisation i København, at man havde
bestået en i samme bekendtgørelse omtalt faglig prøve, som skulle admini
streres af en af magistraten udvalgt eksamensbestyrelse.
Denne prøve var åben for alle, som havde de fornødne kundskaber, og som

280

kunne bestå en praktisk håndværksmæssig prøve. Undervisningen til denne
prøve skete ved et privat kursus »Teknisk Akademi«, som dog fra 1906 blev
optaget i »Københavns maskinistskole«. Ordningen varede dog kun til 1909,
idet der efter den første stærkstrømslov af 1907 fulgte en ministeriel bekendt
gørelse (i 1909), som indeholdt et program for en prøve for installatører, som
skulle afholdes under den daværende elektricitetskommissions kontrol.
To former for prøve.
Under hensyn hertil indstillede Københavns magistrat afholdelsen af sin
egen prøve; men da en undervisning til den ny prøve foreløbig kun blev optaget
af en enkelt skole (Helsingør tekniske skole — fra 1910), og da der samtidig
var et almindeligt behov for en prøve, som var noget mere praktisk betonet og
ikke stillede så store teoretiske krav som den nye ministerielle prøve, fandt man
bl.a. på Dansk Elektrikerforbunds initiativ frem til, at der burde etableres en
prøve i lighed med den af Københavns magistrat i årene 1904—09 afholdte.
Denne prøve blev til virkelighed og var i starten fælles for Storkøbenhavn,
Århus og Odense.
Undervisningen til denne prøve foregik dels på Københavns maskinistskole,
dels på de tekniske skoler i Århus og Odense ; prøven afholdtes af en eksamens
bestyrelse, hvori de 3 byer samt elektroinstallatører og elektrikere var repræ
senteret. Prøven fik navnet »Den kommunale elektroinstallatørprøve« og af
holdtes første gang i 1912.
Begge prøverne var åbne for alle, som havde stået i lære i et af metalarbejderfagene; de søgtes navnlig af elektrikere og maskinmestre.
Når der således allerede på et ret tidligt tidspunkt fandtes to installatør
prøver, som ikke afveg ret meget fra hinanden i deres krav, må dette ses på
baggrund af den dagældende lovgivning, som nok gav kommunerne ret til at
autorisere elektroinstallatører, men ikke stillede noget krav med hensyn til
disses kvalifikationer, bortset fra at stærkstrømsloven indeholdt en bestemmelse
om, at arbejder på højspændingsanlæg og på visse særlig farlige lavspændings
anlæg kun måtte udføres af installatører, som havde bestået en godkendt prøve.
Det var altså (indtil så sent som i 1937) overladt til de enkelte værker, respek
tive kommuner, selv at stille det mere omfattende krav om, at en installatør
altid skulle have bestået en prøve; dette gjorde efterhånden de fleste større
byer, medens man på landet var mere tilbageholdende i denne henseende.
Den prøve, man samledes om at kræve som mindstemål, blev den kommu
nale prøve, der ganske vist i begyndelsen kun gav adgang til at udføre de talrige
»almindelige installationer« på lavspænding, men som efterhånden fik mini
steriel anerkendelse, således at den til slut gav ret til at udføre alle lavspændings
installationer samt neonanlæg o. lign.
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Undervisningen til den kommunale prøve blev efterhånden optaget af de
tekniske skoler i flere byer, nemlig i Ålborg, Esbjerg og Sønderborg, og prøver
afholdtes i disse byer.
Undervisningen til den mere omfattende »Helsingørprøve« var imidlertid
også blevet optaget af flere skoler (Københavns maskinskole, Ålborg tekniske
skole og Sønderborg håndværkerskole) og havde fået ret stor tilslutning, navnlig
fordi prøven gav ret til at udføre alle slags installationer, altså også de egentlige
højspændingsanlæg.
Elektroinstallatørprøven af 1952.
Det føltes imidlertid af alle interesserede (værker, installatører og forbrugere)
som højst utilfredsstillende i det lange løb, at der fandtes to slags installatører,
nogle med ret til at udføre både høj- og lavspændingsanlæg, og nogle, som kun
måtte udføre lavspændingsanlæg. Dette førte til, at der i 1952 på initiativ af
elektricitetsrådet blev tilvejebragt en ordning, hvorved de to ældre prøver blev
afløst af en ny »enhedsprøve«. Denne gav ret til at udføre både højspændingsog lavspændingsanlæg, og dens lærepensum blev fastlagt således, at det svarede
til nutidens krav både i teoretisk og praktisk henseende.
Samtidig med denne prøves oprettelse fik de installatører, som allerede havde
bestået den kommunale elektroinstallatørprøve, ret til fremtidig også at udføre
højspændingsanlæg.
Den nye prøve fik navnet »Elektroinstallatørprøven af 1952«. Prøven admini
streres af en eksamensbestyrelse, der sorterer under ministeriet for offentlige
arbejder. Den afholdes i øjeblikket ved 7 skoler, og undervisningen sker enten
i form af et etårigt dagkursus eller som et treårigt aftenkursus. For at en elev
skal kunne indstilles til prøven, skal han have gennemgået en normal fireårig
lærlingeuddannelse som elektriker, bestået svendeprøve og have arbejdet
mindst 1 år som elektrikersvend.
Hvis eleven består prøven, får han dog ikke ret til at søge autorisation som
elektroinstallatør, medmindre han har arbejdet mindst 3 år som elektriker
svend. Har han ikke arbejdet den foreskrevne tid, får han et midlertidigt
eksamensbevis, som senere ombyttes med et endeligt bevis, når den fornødne
praksis er erhvervet.
En mesterprøve.
Selv om prøven først og fremmest er beregnet for elektrikere og må betragtes
som mesterprøve for elektroinstallatørfaget, er prøven dog også på visse
betingelser åben for elever med elektromekaniker- eller maskinmesteruddan
nelse.
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Da eleverne som regel kommer fra folkeskolen, må der begyndes med en
indledende undervisning i matematik og fysik, hvorefter undervisningen om
fatter hovedfagene elektroteknik (elementær elektroteknik og de almindeligt
forekommende praktiske anvendelser fra generatorer til alle slags brugsgen
stande) og installationsteknik (materiel og praktisk udførelse) samt ledningsnet og
transformerstationer.
Undervisningen støttes af et fyldigt laboratoriekursus og af øvelser i projektering
af elektriske installationer; desuden gennemgås bogholderi i et omfang svarende
til, hvad der kræves ved andre håndværks mesterprøver, og der aflægges en
prøve heri.
Den egentlige prøve omfatter en laboratorieprøve, to skriftlige opgavesæt,
dels af teoretisk art og dels i form af en projekteringsopgave, samt to mundtlige
eksaminationer.
Den samfundsmæssige betydning af installatørprøverne er ikke begrænset
til selve installatørens arbejde. I tidens løb har mange af de elever, som har
bestået disse prøver, i kraft af de erhvervede kundskaber udrettet værdifuldt
arbejde inden for industrien og i elværkernes tjeneste som værkførere, installa
tionsmestre, ledningsassistenter o. lign.
Prøve for maskinister.
Det samme kan siges om en med elektroinstallatørerne beslægtet gruppe af
håndværksmæssigt udspring, nemlig de maskinmestre, som har bestået den
hidtidige under handelsministeriet sorterende »Elektroinstallatørprøve for
maskinister«, eller som vil komme til at bestå den efter en ny lovgivning af 1958
fastlagte »Udvidede maskinmestereksamen«. Disse maskinmestre har, når visse
krav om en supplerende håndværksmæssig uddannelse opfyldes, ret til at opnå
autorisation som elektroinstallatører på lige fod med de som elektrikere ud
dannede; de fleste udnytter dog deres viden i søfartens, industriens eller i
elværkernes tjeneste.

E L E K T R O T E K N IK U M
Af forstander, ingeniør H. Skou-Jørgensen, Det tekniske Selskabs skoler.
Elektroteknikum er en lovbeskyttet betegnelse for en statsanerkendt højere
teknisk undervisningsanstalt, hvis formål det er at meddele studerende, der
har afsluttet en praktisk læretid, en fagvidenskabelig uddannelse i et omfang,
som er nødvendig eller ønskelig for bestridelse af selvstændige stillinger eller
for udøvelsen af ledende virksomhed indenfor elektroteknikkens område. Be-
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tegneisen teknikum (flertal : teknika) eller ordsammensætninger, hvori disse be
tegnelser indgår, må således kun anvendes af de af handelsministeren (i
medfør af lov nr. 197 af 7. juni 1958 om tekniske skoler, teknika og tekno
logiske institutter) godkendte skoleafdelinger ved tekniske skoler, d. v. s. for
tiden Københavns Elektroteknikum ved Det tekniske Selskabs skoler i København og
Aarhus Elektroteknikum ved Aarhus tekniske Skole, for elektroteknikums ved
kommende.
I daglig tale benyttes undertiden ordet »elektroteknikum« som betegnelse
for den afsluttende eksamen ved et sådant.
Handelsministeriets tilsyn med den tekniske undervisning udarbejder undervisnings
planer og eksamensregulativer for elektroteknikum. I henhold hertil betegnes
dimittender fra elektroteknika officielt som ingeniører i elektroteknik, men be
nytter oftest den korte fagbetegnelse elektroingeniør, hvilken sidstnævnte dog i
henhold til højesteretsdom af 1. september 1958 blot er at opfatte som ube
skyttet betegnelse for en beskæftigelsesform.
Afgangsprøverne fra de to elektroteknika er godkendt af ministeriet for
offentlige arbejder som prøve for elektroinstallatører, således at dimittender,
der iøvrigt tilfredsstiller de almindelige autorisationsbestemmelser, kan opnå
autorisation som elektroinstallatører.
Elektroteknikum uddannede oprindelig kun stærkstrømsingeniører; der ud
dannes nu tillige svagstrømsingeniører, idet der (fra 1947) ved hvert af de
to elektroteknika findes to sideløbende afdelinger, som benævnes stærkstrømselektroteknikum og svagstrømselektroteknikum.
Adgang til studiet i elektroteknikum er betinget af, at aspiranten
a) har aflagt svendeprøve i et afjern- og metalindustriens oplæringsfag, her
under også elektrikerfaget, i henhold til visse nærmere bestemmelser,
b) har gennemgået den for det pågældende oplæringsfag almindelige lær
lingeuddannelse på en teknisk skole og
c) enten har bestået realeksamen (eller en tilsvarende eksamen) med en gen
nemsnitskarakter på mindst »mg« (eller har bestået en højere eksamen)
eller består en særlig optagelsesprøve ved det elektroteknikum, hvor op
tagelse søges.
For de oplæringsfag, der er direkte adgangsgivende til elektroteknikum, er
læretiden normalt 4 år, men lærlinge, der er i lære på et af Metalindustriens
Lærlingeudvalg godkendt værksted og iøvrigt opfylder adgangsbetingelserne
til elektroteknikum, kan dog indstilles til at aflægge svendeprøve efter 3 års
læretid.
På elektroteknikum optages 25—50% direkte, medens resten aflægger den
nævnte optagelsesprøve, til hvilken kravene i fagene regning, matematik, fysik
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og kemi er praktisk taget som til realeksamen, og i fagene dansk, tysk og
engelsk væsentlig mindre. Forberedelse til optagelsesprøven finder sted i en
dagaspirantklasse af ca. 5 måneders varighed (eller en aftenaspirantklasse i 3 år
af læretiden) for aspiranter uden forkundskaber. For aspiranter med mel
lemskoleeksamen eller utilstrækkelig realeksamen sker forberedelsen i en dag
aspirantklasse af ca. 2 måneders varighed. Adgangen til de to elektroteknika
har hidtil været fri. Medens dette formentlig også fortsat vil være tilfældet
for Aarhus Elektroteknikums vedkommende, har man fra april 1959 ved Det
tekniske Selskabs skoler i København set sig nødsaget til indtil videre at be
grænse adgangen således, at der højst optages 60 nye studerende i stærkstrømselektroteknikum og 60 i svagstrømselektroteknikum årligt.
Selve studiet på elektroteknikum omfatter 6 semestre (halvår), d. v. s. 3 års
dagundervisning. De første to semestre betegnes som studiets 1. del og omfatter
undervisning i de almene fag dansk med samfundslære, tysk, engelsk, mate
matik, fysik og kemi med laboratorieøvelser samt bogføring med handelslære
og de tekniske fag måle- og regneteknik, teknologi, statik, projektionstegning
og maskintegning.
De fire sidste semestre betegnes som studiets 2. del og er det egentlige elektro
tekniske fagstudium. Her fortsættes og afsluttes faget højere matematik, og
som bifag undervises der i teknisk mekanik, maskinteknik, produktionsteknik
og virksomhedsledelse. I stærkstrømselektroteknikum er tillige svagstrømsteknik
bifag, medens de elektrotekniske hovedfag er almindelig elektroteknik, elek
triske maskiner og apparater samt elektriske anlæg. I svagstrømselektroteknikum
er elektriske maskiner og apparater samt elektriske anlæg bifag, og hoved
fagene er almindelig elektroteknik og svagstrømsteknik, sidstnævnte omfat
tende kredsløbs- og ledningsteori, elektronik i videste forstand samt telefonog telegrafteknik, og studiet afsluttes med udførelse — også praktisk — af
et eksamensarbejde i laboratoriet (sædvanligvis et elektronisk apparat).
Hvert semester omfatter ca. 120 effektive undervisningsdage, heri medreg
net eksamenstid. Der er to opflytningsprøver (én fra 2. til 3. semester og én
fra 4. til 5. semester) samt afslutningsprøven (efter 6. semester). Undervis
ningstiden på elektroteknikum er 44 timer pr. uge, til hvilke de studerende
har mødepligt. Undervisningstimerne er dels gennemgang af teoretisk stof,
dels tegne-, konstruktions-, beregnings- og projekteringsøvelser på tegnestuer
og dels laboratorieøvelser. Klasseundervisning med 12—24 studerende pr. klasse
er den foretrukne undervisningsform, men der gives dog også enkelte fore
læsningstimer for flere klasser ad gangen. Som et led i undervisningen af
holdes i afgangsklassen en studierejse af 2—2J uges varighed til udlandet.
De to elektroteknika er formelt private, men reelt offentlige institutioner af særlig
art, dog hverken rent statslige eller kommunale. Dels forudsætter loven om
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tekniske skoler, teknika og teknologiske institutter tilknytning til en teknisk
skole, der ledes af et selskab, hvori fortrinsvis håndværk og industri er repræ
senteret, og hvis vedtægter er godkendt af handelministeren, dels forpligtes
de af denne lov omfattende undervisningsvirksomheder til at følge de bestem
melser om adgangsbetingelser, undervisningsplaner og eksamensordninger,
som udfærdiges af handelsministeren, hvorved betingelserne for opnåelse af
meget betydelige statstilskud, der bevilges på de årlige finanslove, er til stede.
Også fra kommunerne og anden side ydes betydelige tilskud. Skolepengene
andrager i elektroteknikum for tiden 200 kr. pr. halvår, d. v. s. 1200 kr. for
hele det normale studium, hvortil kommer nogle mindre eksamensafgifter
og eventuelle skolepenge i aspirantklassen. Et ikke ringe antal studerende
oppebærer dog fripladser i en større eller mindre del af studietiden.
Bestyrelserne for henholdsvis Det tekniske Selskab i København og Aarhus
tekniske Skole har hver for sig nedsat et skoleudvalg til behandling af det på
gældende teknikums sager. Udvalgets sammensætning skal godkendes af han
delsministeren.
Endelig har handelsministeren nedsat et tilsynsråd for samtlige teknika (elektro-, maskin- og skibs- samt bygnings- og husbygningsteknika) bestående af 8
medlemmer, hvoraf 1 udpeges af handelsministeren, 3 af Industrirådet, 1 af
Ingeniør-Sammenslutningen, 2 af Håndværksrådet og 1 af teknika i forening.
De nuværende elektroteknika er udviklet af tidligere elektrotekniske fag
skoler, af hvilke der oprettedes en med 2-årig uddannelse i 1908 i København
og en med 2 | årig uddannelse i 1911 i Århus. Disse skolers dimittender be
tegnedes elektrokonstruktører ; de fik på grundlag af den første stærkstrømslov
(af 19. april 1907) ret til fra 1911 at opnå autorisation som elektroinstalla
tører. Aarhus Elektroteknikum oprettedes 1915 som 3-årig dagskole, medens 3årig dagundervisning først indførtes 1922 i København og navnet Københavns
Elektroteknikum først antoges i 1931.
Elektroteknikum har stort set haft sin nuværende status siden 1939, fra
hvilket år dimittenderne modtager diplom som ingeniør i elektroteknik.
Adr. : Københavns Elektroteknikum, Prinsesse Charlottes Gade 38, Kbhvn. S.
Aarhus Elektroteknikum, Dalgas Avenue 2, Århus.

IN G E N IØ R A K A D E M IE T S

E L E K T R O A F D E L IN G

Ingeniørakademiet er oprettet i 1957 i tilknytning til Danmarks tekniske
Højskole, og optagelsesbetingelserne ved ingeniørakademiet er de samme som
ved højskolen.
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Studiet ved ingeniørakademiets elektroafdeling giver kandidaterne mulighed
for at beklæde tekniske eller administrative stillinger inden for den stærkstrøms
tekniske eller svagstrømstekniske industri samt ved institutioner under stat og
kommune (elværker, post- og telegrafvæsenet, forsvaret, luftfartsvæsenet,
koncessionerede selskaber m.v.).
Stærkstrømsingeniørerne vil væsentligst komme til at arbejde med fabrikation
af elektriske maskiner, installationsmateriel m.v. samt ved projektering og
overvågning af driften af elværker, elektriske forsyningsanlæg for høj- og lav
spænding og industrielle reguleringssystemer.
Svagstrømsingeniørerne vil væsentligst komme til at arbejde med fabrikation
af radio- og televisionsmateriel, elektroniske måleapparater, udstyr for telegrafog telefonanlæg, servoteknisk udstyr, elektriske navigationshjælpemidler (radar
og decca). Endvidere vil de kunne varetage driftsmæssige opgaver ved svag
strømstekniske anlæg.
Elektroafdelingen er delt i to underafdelinger, P for stærkstrømsteknik og T
for svagstrømsteknik. Studiet varer 3 % år eller 7 halvår, hvoraf det 3. tilbringes
som praktikant i industrien og ved institutioner under stat og kommune.
1. og 2. halvår er fælles for afdelingerne P og T, og der meddeles teoretisk
undervisning i følgende fag: matematik og analytisk geometri, fysik (mekanisk
fysik, varmelære, lydlære, lyslære, atomfysik og måleteori), statik og styrkelære
(analyse og dimensionering af simple bærende konstruktioner og maskindele),
afbildningslære og teknisk tegning, orienterende elektroteknik, almindelig
elektroteknik (herunder fysikkens afsnit: elektricitets- og magnetismelære) og
mekanisk teknologi. Den teoretiske undervisning suppleres af øvelser på tegne
stuen i afbildningslære og teknisk tegning samt af fysiske og elektrotekniske
øvelser i det elektrotekniske laboratorium, over hvilke der udarbejdes rappor
ter.
1. årsprøve afholdes i 2. halvår i begyndelsen af maj.
Efter 1. årsprøve gennemgås et 6 ugers værkstedskursus, hvor de studerende
under vejledning i det teknologiske laboratorium praktisk indøver det i meka
nisk teknologi læste pensum.
Herefter følger i 3. halvår den praktiske uddannelse uden for akademiet,
hvor de studerende gennemgår et program omfattende fabrikation, kontrol
affærdige produkter i industrielle laboratorier og prøvestuer samt arbejde ved
bygning og drift af anlæg afpasset efter den valgte studieretning.
Efter praktikanttjenesten påbegyndes den teoretiske undervisning atter i
februar i 4. halvår. I 4. og 5. halvår fortsættes fagene matematik og analytisk
geometri samt almindelig elektroteknik. Endvidere læses fælles for begge
afdelinger: kemi, metallære og elektroteknisk materiallære og maskinlære
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(maskindeles funktion, formgivning og dimensionering, principper for kedel
anlæg og kraftmaskiner samt finmekanik). For afdeling P påbegyndes hoved
fagene elektriske anlæg (beregning og dimensionering af stærkstrømstekniske
anlæg) og elektriske maskiner (teori, beregning og konstruktion af roterende
maskiner, transformatorer og ensretteranlæg) samt faget elektronik (svagstrøms
tekniske metoder og komponenter specielt med henblik på industriel regule
ringsteknik). For afdeling T læses hovedfaget teleteknik (almindelig svagstrøms
teori, komponenter og materialer, anlæggenes grundelementer, radioteknik,
servoteknik, elektroakustik og telegraf- og telefonteknik). Endvidere læses
faget stærkstrømsteknik, omfattende et udvalg af P-afdelingens hovedfag.
Undervisningen understøttes af øvelser i almindelig elektroteknik for begge
afdelinger. For afdeling P udføres der på tegnestuen kursusarbejder i elektriske
anlæg og elektriske maskiner omfattende beregnings- og projekterings
opgaver, og der afholdes øvelser i elektroteknik i svagstrømslaboratoriet. For
afdeling T udføres der kursusarbejder i teleteknik omfattende regneøvelser og
apparatkonstruktion inden for forstærkerteknik og telegraf- og telefonteknik
samt øvelser i det svagstrømstekniske laboratorium, hvortil der udarbejdes
rapporter.
2. årsprøve afholdes i januar efter 5. halvår.
I 6. og 7. halvår fortsættes hovedfagene for begge afdelinger, og dertil kom
mer fælles for begge afdelinger to bifag: økonomi og bogholderi samt erhvervs
livets organisation. Undervisningen suppleres fortsat med kursusarbejder på
tegnestuen for afdeling P i elektriske anlæg og maskiner og for afdeling T med
øvelser i svagstrømslaboratoriet og konstruktionsøvelser på tegnestuen vedrø
rende svagstrømstekniske anlæg.
I 7. halvår afsluttes den teoretiske undervisning i midten af oktober, hvorefter
der indtil midten af december udføres eksamensarbejder, idet hver studerende
får en individuel opgave. Ved afdeling P kan opgaven vælges inden for et af
hovedfagene, og i det omfang, pladsen tillader det, kan der under opgavens
løsning udføres supplerende laboratoriearbejde. Ved afdeling T udføres der et
kombineret teoretisk og eksperimentelt arbejde. Alle studerende afleverer
detaljerede rapporter over eksamensarbejderne, eksamensprojekter.
Slutprøven finder sted i januar efter 7. halvår.
Studieafgiften udgør kr. 50 pr. halvår. For det eller de halvår, hvor de stu
derende gør praktikanttjeneste, betales ingen skoleafgift. For deltagelse i visse
øvelser må påregnes mindre afgifter.
Adr. Øster Voldgade 10, Kbhvn. K.
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D E N P O L Y T E K N IS K E

LÆ REANSTA LT

Danmarks tekniske Højskole.
Af Den polytekniske Læreanstalts 4 studieretninger er elektroingeniørret
ningen den yngste. Den blev oprettet ved kgl. resolution af 3/3 1903. G. A.
Hagemann var dengang læreanstaltens direktør, og selv om elektricitetens
stigende anvendelse som lys- og energikilde indebar, at vort lands tekniske
højskole før eller senere måtte oprette en elektroingeniørretning, skyldes det dog
i høj grad G. A. Hagemanns fremsyn og resolutte handlekraft, at denne studie
retning fik en så god begyndelse. Det midlertidige laboratorium, der straks i
1903 blev indrettet under auditoriefløjen i Sølvgade, blev bekostet af midler,
der blev stillet til rådighed af G. A. Hagemann selv, og det skyldes også Hage
manns energi og hans fortrinlige samarbejde med daværende kultusminister
I. C. Christensen, at der ved lov af 29/3 1904 blev bevilget 900.000 kr. til
opførelse af den nuværende elektrotekniske fløj med de nødvendige laborato
rier for den nye studieretning.
Valget af lærerkræfter til at lede denne nye undervisning skyldtes også i høj
grad Hagemanns initiativ. De to første lærerstillinger blev besat med cand.
mag. Absalon Larsen og ingeniør William Rung, der begge ansattes i foråret
1903, for at undervisningen straks kunne tage sin begyndelse fra 1/9 1903.
De to lærestole oprettedes som docenturer, men blev i 1906 omdannet til pro
fessorater. Laboratoriernes indretning blev projekteret af Absalon Larsen, der
også blev laboratoriernes leder indtil sin afgang i 1943. I 1909 udvidedes
lærerstaben med en docent i svagstrømselektroteknik. Docenturet, der blev
verdens første lærestol i svagstrømselektroteknik, besattes fra 1/4 1909 med
cand. polyt. P. O. Pedersen, der i 1912 udnævntes til professor. Indtil denne
sidste lærestol oprettedes, havde uddannelsen af elektroingeniører særlig taget
sigte på uddannelse af ingeniører til brug i stærkstrømsteknik; nu kunne
de elektroingeniørstuderende vælge mellem stærkstrømsteknik og svagstrøms
teknik som hovedfag.
Det første hold af elektroingeniører udgik fra højskolen i 1906. Det drejede
sig selvfølgelig kun om ganske få, og når det efter en normal studietid på 4 % år
og 1 års værkstedstjeneste allerede kunne ske i 1906, skyldtes det, at enkelte
studerende efter bestået 1. del, der var fælles for bygnings- og maskin- og nu
også for elektroingeniørstuderende, valgte at overgå til det i 1903 indførte
elektroingeniørstudium. Som det vil fremgå af ovenstående, var de første
årgange af elektroingeniørstuderende uddannet med henblik på at kunne
anvendes i stærkstrømselektroteknikken, og først i 1912 udgik det første hold
af elektroingeniører med speciale i svagstrømselektroteknik fra højskolen.
19
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Langt den overvejende del af de elektroingeniørstuderende valgte dog i en
årrække fremover speciale i stærkstrøm. Indtil 1937 var der aldrig over 10
svagstrømsspecialister årlig, men derefter er tallet på svagstrømselektroingeni
ørstuderende steget meget stærkt, både absolut og i forhold til antallet af stærk
strømsspecialister.
Ved eksamensafslutningen i 1903 udtalte G. A. Hagemann med henblik på
den voksende industrielle udnyttelse af elektriciteten, at man for fremtiden i
stigende grad ville få brug for ingeniører, der inden for elektroteknikken fik
en lige så pålidelig uddannelse som den, højskolen hidtil havde kunnet yde i
de andre ingeniørfag. Dette betød, at de studerende, der valgte elektroingeniør
studiet, ligesom de andre polytekniske studerende i de første studieår i det væ
sentlige skulle hellige sig de grundvidenskabelige fag (matematik, fysik og kemi),
før de påbegyndte studiet af de tekniske fag. Studiets opdeling i den 2-årige
1. del og den 2%-årige 2. del, adskilt af den 1-årige praktiske uddannelse, er
bevaret uændret gennem årene.
Man er dog begyndt at drøfte indførelsen af en vis specialisering i 1. dels
undervisningen, således at denne i højere grad end nu kan tage hensyn til de
enkelte studieretningers behov. Dette vil f. eks. ske i faget: Anvendt matematik,
hvor der i et vist omfang vil blive givet specielle forelæsninger for E-retningen.
Der er endvidere fremsat ønsker om, at der i fysikundervisningen gives elek
troingeniørerne et bredere grundlag i elektricitetslæren, end det i øjeblikket er
muligt.
2. dels-undervisningen er ved de seneste studieplansændringer undergået ret
betydelige forandringer. Der foreligger nu en opdeling af E-retningen i 3
studieafdelinger, nemlig
afd. P: Stærkstrømselektroteknik
afd. T : Svagstrømselektroteknik
og
afd. F: Fysik.
Man har dermed forladt den oprindelige ordning, hvorefter de fleste fore
læsninger og øvelser var fælles for alle elektroingeniører, og hvor differentierin
gen mellem stærkstrøms- og svagstrømsspecialister hovedsagelig skete ved valget
af eksamensarbejde og ved mindre forskelle i eksamenspensum.
I den nye studieplan er en væsentlig del af forelæsningerne i hovedfagene
specialforelæsninger, og da flere af disse begynder ved indledningen til 5. halv
år, og idet tilrettelæggelsen af den praktiske uddannelse endvidere er forskellig
for de 3 studieafdelinger, må de elektrostuderende træffe deres valg af studie
afdeling allerede ved afslutningen af 1. del.
Studieafdeling F : Fysik, repræsenterer en betydningsfuld nydannelse inden
for elektroingeniørstudiet. Den indførtes ved højskolen i 1948 og var inspireret
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af forholdene ved tekniske højskoler i udlandet, hvor man gennem en længere
årrække har uddannet såkaldte tekniske fysikere.
Studieafdeling P: Stærkstrømselektroteknik, er opdelt i 5 underafdelinger,
der dog kun adskiller sig ved eksamensarbejdets art samt ved visse special
forelæsninger og -øvelser i 8. halvår. Disse underafdelinger er:
Pa:
Pb:
Pc:
Pd:
Pe:

Almindelig Elektroteknik
Belysningsteknik
Elektriske Anlæg
Elektriske Maskiner
Elektroteknisk Materiallære.

Fagene Belysningsteknik og Elektroteknisk Materiallære samt muligheden for
at vælge eksamensarbejde inden for disse fag er af nyere dato.
Studieafdeling T: Svagstrømselektroteknik (eller Teleteknik), er ikke yder
ligere opdelt, men der gives i 8. halvår de studerende lejlighed til at fordybe
sig i et specialområde inden for faget, ligesom eksamensarbejdet normalt vælges
i tilknytning til det valgte specialfag.
For at være berettiget til at søge optagelse på Den polytekniske Læreanstalt,
Danmarks tekniske Højskole, kræves, at man har bestået en af de nedennævnte
eksaminer :
a. Studentereksamen på den matematisk-naturvidenskabelige linie.
b. Adgangseksamen til Danmarks tekniske Højskole.
c. Afgangseksamen fra teknika, hvis undervisning og eksamensplan er god
kendt af handelsministeriet.
d. Afgangseksamen fra forsvarets gymnasiums 2. afdeling.
For at kunne indstille sig til adgangseksamen skal man have bestået en real
eksamen eller præliminæreksamen med 3 fremmede sprog med mindst »g« i
gennemsnit og mindst »g« i skriftligt dansk, og for tiden kræves der tillige for
ansøgere med afgangseksamen fra de under c. nævnte teknika, at de har bestået
en real- eller præliminæreksamen med 3 fremmede sprog med mindst »g« i
gennemsnit og mindst »g« i skriftligt dansk.
Til optagelse af ansøgere med anden uddannelse end de forannævnte kræves
i hvert enkelt tilfælde en af undervisningsministeriet godkendt indstilling fra
højskolen.
Igennem en lang årrække har tilstrømningen til Den polytekniske Læreanstalt
været så stor, at det desværre af hensyn til pladsforholdene i laboratorier og på
tegnestuer har været umuligt at optage alle ansøgere.
Det disponible antal pladser bliver derfor efter bestemte, af undervisnings
ministeriet fastsatte, regler fordelt mellem ansøgerne, idet man optager dem
19*
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med de bedste karakterer inden for de forskellige adgangsgivende eksaminer.
Det nødvendige antal points varierer derfor fra år til år efter antallet af ansøgere
og efter de karakterer, som disse har fået.
Inden den 15. juli hvert år må enhver, der ønsker at begynde studiet ved
højskolen, og som har bestået en af de eksaminer, som er adgangsgivende, ind
sende en ansøgning til højskolen ledsaget af eksamensbevis med karakterliste
og med angivelse af den ønskede studieretning. I ansøgningen må endvidere
angives, om ansøgeren, såfremt han ikke opnår optagelse på den søgte studie
retning, ønsker sig optaget på en anden studieretning; såfremt der fremsættes
flere subsidiære ønsker i så henseende, må rækkefølgende angives. Højskolen
afgiver svar på ansøgningerne senest den 31. juli hvert år.
Undervisningsafgiften udgør 75 kr. årlig i 4 år, men udover denne beskedne
afgift kommer der betydelige udgifter til bøger, tegnerekvisitter, laboratoriedeposita m.v. Udgifterne hertil udgør skønsmæssigt for et helt studium 12—
1500 kr. Langt den største udgift udgøres dog af den studerendes leveomkost
ninger.
De midler, højskolen råder over til legater og studielån, er desværre ikke fuldt
tilstrækkelige til at dække alle berettigede ønsker. Det må derfor indtrængende
tilrådes alle nyoptagne studerende at drage omsorg for, at midler til gennem
førelse af det første studieår i alt fald er sikrede. Studiet er så tidskrævende, at
der ikke kan regnes med tid til egentligt erhvervsarbejde i studietiden. Man kan
ikke følge studiet på en blot nogenlunde tilfredsstillende måde, hvis man sam
tidig skal passe et erhvervsarbejde.
Ved loven om Ungdommens Uddannelsesfond er højskolens midler til støtte
af de studerende ganske vist blevet mærkbart forøgede; men de til rådighed
stående midler er dog endnu så beskedne, at det kun vil være muligt at yde en
effektiv støtte i de sidste studieår.
En del af de unge kan få plads på forskellige kollegier, hvoraf især må nævnes :
G. A. Hagemanns Kollegium, Otto Mønsteds Kollegium, Egmont H. Petersens
Kollegium, Studentergården, Nordisk Kollegium og 4. Maj-Kollegiet.
Adr. : Øster Voldgade 10, Kbhvn. K.
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DA NSK A R B E JD S G IV E R F O R E N IN G
Formål og opbygning.
Arbejdsgiverforeningen har bl. a. til formål at udgøre en hovedorganisation
for alle faglige arbejdsgiverorganisationer og enkeltvirksomheder, at medvirke
til, at arbejdsgiverorganisationerne ved godt sammenhold og fælles optræden
varetager arbejdsgivernes fællesinteresser i alle i forbindelse med løn- og
arbejdsforhold stående spørgsmål, at bidrage til, at tvistigheder imellem
arbejdsgivere og arbejdere så vidt muligt undgås eller dog søges afgjort på
fredelig måde uden arbejdsstandsninger, og at fremme forståelsen af arbejds
givernes opgaver og synspunkter ved kursus- og anden oplysningsvirksomhed.
Arbejdsgiverforeningen omfatter for tiden 253 foreninger og 335 enkelt
virksomheder inden for handel, håndværk og industri med et samlet medlems
antal på henved 23.000. Som enkeltvirksomhed direkte tilsluttet Arbejdsgiver
foreningen optages kun sådanne virksomheder, der ifølge deres art er udelukket
fra at danne eller slutte sig til nogen enkelt fagorganisation. Det normale er
således, at en arbejdsgiver, der ønsker at være medlem af Arbejdsgiverfor
eningen, må indmelde sig i sin brancheorganisation under Arbejdsgiverfor
eningen.
Generalforsamlingen, der tæller 600 repræsentanter, er Arbejdsgiverforeningens
højeste myndighed i alle foreningsanliggender. Af disse vælges 514 efter kon
tingentindbetaling og resten efter medlemsantal. Valgmæssigt deles Arbejds
giverforeningens medlemmer i tre afdelinger: håndværk, handel og industri.
Hovedbestyrelsen består af 54 ordinære medlemmer, der vælges af de førnævnte
tre afdelinger efter forholdstalsvalg. Ingen afdeling kan vælge mere end 27
medlemmer; der er således ingen afdeling, som i kraft af mandatantal har over
vægt ved afstemninger. Hovedbestyrelsen vælger af sin midte et forretnings
udvalg på 15 medlemmer, ligesom hovedbestyrelsen selv vælger formand og en
eller flere næstformænd, der danner Arbejdsgiverforeningens præsidium.
Den daglige ledelse forestås af præsidiet assisteret af en stab af embedsmænd og funktionærer •— for tiden ca. 130 personer. Administrativt er Arbejds
giverforeningen opdelt i: Sekretariatet og Forhandlingsafdelingen, Afdelingen
for Regnskabsvæsen, Statistisk økonomisk Afdeling og Afdelingen for Sam
fundskontakt, herunder presse- og informationsvirksomheden.
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Virksomhed.
Arbejdsgiverforeningens første og vigtigste opgave er at virke for arbejdsfredens sikring på et forsvarligt økonomisk grundlag, dels ved tilvejebringelsen,
resp. fornyelsen, af de kollektive overenskomster ■
— antallet af disse er for tiden
over 3000 — dels ved varetagelsen af den retlige beskyttelse og sikring af
overenskomsterne i overenskomstperioden. Etatsråd Niels Andersens ord gående
ud på, »at vi har den pligt over for vore efterkommere at overgive dem, så
vidt det er menneskeligt muligt, et samfund, der endnu er levedygtigt og endnu
har livsbetingelser for at kunne hævde sig i den almindelige verdenskonkur
rence«, er stadig ledetråden i Arbejdsgiverforeningens dispositioner.
Overenskomsterne udløber næste gang 1. marts 1961. Ved overenskomst
forhandlingerne i 1958 anvendtes de nye forhandlingsregler af 21. december
1956 for første gang. De adskiller sig på meget væsentlige punkter fra de hid
tidige forhandlingsregler. De generelle spørgsmål optages således til forhand
ling mellem hovedorganisationerne allerede den 15. oktober, hvilket skulle
virke fremmende for underorganisationernes forhandlinger om de sekundære
spørgsmål. Hertil kommer, at de sekundære spørgsmål, der efter forhand
lingerne i underorganisationerne, evt. under hovedorganisationernes medvir
ken, endnu måtte stå uløst, kan henvises til endelig afgørelse i et institueret
fællesudvalg. Samtlige overenskomstområder af organisationer og enkeltvirk
somheder under de to hovedorganisationer opdeles i 8 grupper og således,
at hver af disse grupper som gruppe tager stilling til endeligt foreliggende forslag
om overenskomsternes forlængelse. Ved afstemning kan den enkelte gruppe
ikke kædes sammen med andre. — Spørgsmålet, om de nye forhandlingsreg
ler har opfyldt de forventninger, der fra organisationernes og offentlighedens
side blev stillet til dem, er visse steder blevet alt for hurtigt og alt for over
fladisk besvaret med en konstatering af, at forhandlingsreglerne var en fiasko.
Hovedorganisationerne var imidlertid på forhånd klar over, at de nye regler
kun var på prøve, og at de utvivlsomt måtte revideres, når der i overenskomst
situationen 1957/58 var indhøstet de fornødne erfaringer.
I overenskomstperioden varetager Arbejdsgiverforeningen medlemmernes
interesser i alle sager for Den faste Voldgiftsret •— brud på septemberforliget
eller de kollektive overenskomster •— ligesom Arbejdsgiverforeningens embedsmænd i ikke ringe udstrækning medvirker i mæglings- og voldgiftsmøder ved
rørende fortolkningsspørgsmål.
På det socialpolitiske område øver Arbejdsgiverforeningen også en meget
betydelig indsats. Den er repræsenteret i et utal af nævn og udvalg, og Arbejds
giverforeningens mænd får derved indseende med og indflydelse på de beslut
ninger, der træffes.
I over 50 år har Arbejdsgiverforeningen haft et nært samarbejde med de
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øvrige nordiske Arbejdsgiverforeninger, ligesom Arbejdsgiverforeningen lige
fra oprettelsen af Den internationale Arbejdsgiverorganisation! 1919 har været
stærkt interesseret i dennes virke. Direktør H. C. Ørsted var i mange år præsi
dent for denne organisation. Til Den internationale Arbejdsorganisations årlige
konferencer i Genève udpeger Arbejdsgiverforeningen også repræsentanter.
Samfundskontakt.
Forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdere er jo ikke blot et modsætnings
forhold. Begge parter er nødvendige for produktionen, og der må derfor også
mellem arbejdere og arbejdsgivere bestå et arbejdsfællesskab. At der altid
vil være interessemodsætninger, når arbejdsløn, arbejdstid m. m. skal fastsættes,
turde være givet, men når det gælder størrelsen af den samlede produktion,
som vi alle skal leve af, er der ikke længere noget modsætningsforhold; tvært
imod, det størst mulige samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdere er
nødvendigt.
Det var ud fra disse betragtninger, at Arbejdsgiverforeningen i 1947 traf
aftale med De samvirkende Fagforbund om oprettelse af samarbejdsudvalg,
og den samarbejdslinie, der hermed blev lagt, er videreført ved oprettelsen
af Afdelingen for Samfundskontakt.
Samfundskontaktens hovedopgaver er dels at støtte Arbejdsgiverforeningens
medlemmer ved løsningen af den opgave, de har som ledere af fællesskabet i
virksomhederne, dels at udbrede forståelse hos andre samfundsgrupper for
den vigtige opgave, arbejdsgiverne har i så henseende. Dette formål opnås
dels gennem kursusvirksomhed på Arbejdsgiverforeningens ejendom Ege
lund for arbejdsgivere, organisationsledere og embedsmænd angående
problemer på arbejdsmarkedet i almindelighed og gennemførelse af produk
tionsfremmende samarbejde på arbejdspladserne i særdeleshed, dels gennem
foredrags- og kontaktmøder med andre erhvervsgrupper såsom fagbevægelsen,
arbejdslederne, politikerne, statens embedsmænd, dagspressen m. fl. til drøftelse
af aktuelle problemer angående arbejdsmarkedet, og dels gennem udvidelse
af tidsskrift- og publikationsvirksomhed samt en mere effektiv pressetjeneste
end hidtil.
Fra arbejderside gøres der et målbevidst arbejde gennem arbejderhøjskolerne
i Roskilde og Esbjerg for at dygtiggøre arbejderne i al almindelighed og deres
tillidsmænd i særdeleshed. Et tilsvarende oplysningsarbejde har Arbejdsgiver
foreningens ledelse under hensyn til teknikkens udvikling og den fremadskri
dende demokratisering i arbejdsforholdene anset for absolut nødvendigt, også for
at skabe mere kontakt med andre samfundsgrupper både på arbejdspladserne
og i samfundslivet. Det er da også en kendsgerning, at der i de få år, Afdelingen
for Samfundskontakt har været i virksomhed, har været en stadig stigende
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interesse for kurserne på Egelund, hvilket turde være en borgen for, at fabrikant
Hans L. Larsen så rigtigt, da han rejste spørgsmålet om også at tage denne
opgave op.
Adr. : Vester Voldgade 113, Kbhvn. V.

D A N SK E E L E K T R IC IT E T S V Æ R K E R S
A R B E J D S G IV E R F O R E N IN G
Under navnet Foreningen af danske Oplandsværker dannedes den 17. maj
1919 en forening, der allerede den 27. juni s. å. blev optaget i Dansk Arbejds
giverforening. Foreningen har senere skiftet navn til Danske Elektricitetsværkers
Arbejdsgiverforening og varetager i øjeblikket kun de arbejdsretlige problemer,
medens danske El-værkers Forening varetager alle øvrige organisationsmæssige
spørgsmål (se denne).
Danske Elektricitetsværkers Arbejdsgiverforening er medlem af Sammenslut
ningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark, hvor for
eningens kontor og sekretariat findes.
Adr.: Nørre Voldgade 34, Kbhvn. K.

HÅ NDVÆ RKSRÅDETS V IR K S O M H E D
Hovedlinier.
Håndværksrådet omfatter i dag 137 faglige organisationer fordelt over alle
fag og alle egne af landet. Samtidig er de lokale områder repræsenteret ved 317
lokale håndværkerforeninger.
Den omstændighed, at Håndværksrådet således dækker praktisk talt alt
organiseret håndværk direkte eller indirekte, medfører en betydelig formidlende
virksomhed i det daglige arbejde.
Hovedsynspunktet for Håndværksrådets arbejde er at varetage håndværkets
interesser i snæver erhvervsmæssig forstand. Men hertil må rigtignok føjes, at en
så udspecialiseret erhvervsgruppe, der beskæftiger ca. 330.000 mestre, svende
og lærlinge, altid, når almene samfundsspørgsmål dukker op, også må drage
omsorg for, at de synspunkter, der fremsættes, tillige har helhedens interesser
for øje. Håndværkets erhvervspolitik må med andre ord tillige være en politik,
der ser fremad mod, hvad der tjener samfundet fremover. Dette kommer frem
på to områder, først og fremmest når talen er om uddannelsesforhold, men
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tillige når talen er om produktionslivets vilkår. Håndværket kan ikke som den
næststørste erhvervsgruppe i produktionsmæssig henseende inden for byerhver
vene uden videre fastslå, at det, som man som erhverv må sige er rigtigst på
det uddannelsesmæssige område, også er det set fra en samfundsmæssig syns
vinkel. Håndværkets unge uddannes vel fagligt, men således at den faglige ud
dannelse danner grundlag for videregående uddannelse til gavn for de forskel
ligste områder. Ser man på produktionsindsatsen er forholdet det, at hånd
værksfagene vel har krav på hensyntagen og respekt i erhvervsudøvelsen, men
man bør aldrig gå så vidt, at organisationerne bliver hermetisk tillukkede og
således arnesteder for privilegier. Det var netop dette, at man havde de lukkede
lav med vidtstrakte privilegier, der bevirkede, at samfundets øvrige grupper
og samfundets organer i 1857 fejede håndværkets organisationsliv over ende.

Organisationerne og det offentlige.
I almindelighed varetager de faglige organisationer deres egne interesser. Og
håndværket er opdelt i en række særdeles effektive lav, centralforeninger o. 1.
organisationer, der varetager medlemmernes interesser i mangfoldige hen
seender. Håndværksrådets virksomhed kan dog være disse organisationer til
nytte, f. eks. når det drejer sig om spørgsmål på tværs af fagene. For så vidt
angår byggeriets forhold er det ganske klart, at de store byggefags interesser
over for myndighederne, det være sig boligministerium, monopoltilsyn eller an
dre offentlige organer, ofte varetages bedst ved, at man i fællesskab, det vil sige
ved Håndværksrådets mellemkomst, fremlægger sine synspunkter. Som områ
der, hvor Håndværksrådet i de seneste år har gjort en indsats, kan nævnes
boligstøttelovgivningen, licitationsområdet osv. Det er naturligvis et forhold,
der må ses i forbindelse hermed, når Håndværksrådet ikke sjældent over for
folketinget eller ved sagsanlæg over for domstolene forsøger at få gennemført
principielle hovedsynspunkter.
Men ikke blot varetager Håndværksrådet fagenes interesser over for myndig
hederne, men også over for andre parter i produktionsprocessen. Bliver vi ved
byggefagene, vil det forstås, at det er praktisk, om én organisation forsøger at
varetage alles interesser f. eks. over for bygherrerne, både de private og staten
og kommunale bygherrer. Her kommer også hele arbejdet med gennemførelsen
af standardbestemmelser m. m. ind i billedet.
Hvad der gælder byggefagene gælder i lige så høj grad de øvrige fag. I
visse tilfælde er fagene allerede sluttet sammen i grupper, som varetager fælles
interesser. Men oftest er det ikke tilfældet, og f. eks. når talen er om toldspørgs
mål, importspørgsmål, eksportspørgsmål o. lign. gælder det, at Håndværks
rådet her må og skal sørge for varetagelse af medlemmernes interesser. Det gæl-

299

der også her, at det ofte kan ske i samarbejde med fagenes leverandører eller
aftagere.
Ikke sjældent har det enkelte fag specialinteresser. Der kan være tale om, at
samtlige mestre inden for faget har fælles interesser at varetage, men på nogle
områder må den enkelte mester stå alene, og det kan være vanskeligt for ham
at vinde anerkendelse for sine synspunkter hos myndighederne eller hos kunder
eller leverandører. Meget ofte vil det være af værdi, at specialinteresserne for
det enkelte fag eller den enkelte mester understøttes ved Håndværksrådets bi
stand. Og Håndværksrådet lægger megen vægt på at yde service i så henseende,
selv om det skal erkendes, at den hjælp, der kan ydes, må være betinget af, at
ikke alle andre samtidig ønsker lignende eller tilsvarende service. Hvis dette
var tilfældet, ville organisationens arbejde, præget som det i så fald ville blive
af de mange enkeltinteresser, bryde sammen.
I princippet er og må Håndværksrådet være en organisation, der i forhold
til den enkelte fungerer indirekte. Man skabte i sin tid organisationen som en
fællesrepræsentation. Og heri ligger jo ganske klart, at specialinteresserne måtte
være i baggrunden. Når det i dag er således, at Håndværksrådet fungerer på
en noget anden måde end forhen, hænger det sammen med den moderne tids
særlige lovgivning, vareforsyningslov, pris- og monopollov osv. osv., der ofte
griber ind specielt over for den enkelte og stiller den pågældende i en uvant eller
særlig situation, der kræver speciel assistance, både af merkantil og juridisk
karakter.
I det ovenfor anførte er særlig nævnt spørgsmål af interesse for de faglige
organisationer. Men det skal nævnes, at Håndværksrådet også forsøger at for
midle de lokale håndværkerforeningers interesser.
Dette gælder i alle de tilfælde, hvor de almene lokale håndværkerinteresser
falder sammen med de faglige interesser eller er blandet sammen på en sådan
måde, at adskillelse er umulig. Her behøver man blot at pege på uddannelses
spørgsmålene. Det var de lokale håndværkerforeninger, der skabte de tekniske
skoler og den betydelige sociale forsorg, som mange ældre mestre i dag nyder
godt af. Det vil ses, at spørgsmål i forbindelse med de tekniske skoler og i
mange tilfælde ikke blot lærlingeuddannelsen, men også den videregående
uddannelse, indeholder problemer, som er både af lokal og af faglig inter
esse. Når Håndværksrådet på erhvervets vegne udtaler sig om folkeskolens
forhold, om lærlingeuddannelsen, om den videregående tekniske uddannelse,
sker det ud fra det hovedsynspunkt, at man er nødt til at vurdere disse spørgs
mål som værende af betydning både lokalt og fagligt.
Det skal her indskydes, at man alt for ofte glemmer, at selv om interesserne
fra et lokalt område til et andet kan være fælles og måske endda fælles for hele
landet, så manifesterer problemerne sig i dag som lokale. Det ses ganske tyde-
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ligt i den pågående diskussion om de tekniske skoler og lærlingeuddannelsen.
Der er en betydelig lokal frygt for, at de små lokale tekniske skolers interes
ser har lidt skade ved omlægningen af lærlingeuddannelsen.
Det er altså en ganske naturlig ting, at Håndværksrådet også er samlende
organ for de lokale håndværkerforeninger, i hvert fald for så vidt angår almene
spørgsmål som uddannelsen af de unge, men i virkeligheden også af de lidt
ældre.
Men ikke alene forsøger Håndværksrådet at varetage de lokale håndværks
organisationers interesser på det uddannelsesmæssige område. Også de almen
kulturelle interesser søger man at skabe grobund for. Der har i tidens løb
været megen diskussion om håndværkerforeningernes selskabelige virksomhed.
Man skal ikke undervurdere den betydning, håndværkerforeningerne har som
centrer for det, man kunne kalde det borgerlige forlystelsesliv. Teaterforestil
linger, foredrag, films osv. osv. spiller for mange lokale håndværkerforeninger
en betydelig rolle, og hele dette oplysende arbejde må Håndværksrådet som
organisation understøtte og ophjælpe. Det er et område, som har givet anled
ning til at man i den allerseneste tid har reorganiseret Håndværksrådets op
lysningsudvalg og omdannet dette til et: Håndværkets oplysningsforbund. Hen
sigten med omdannelsen er ikke blot at give nye bidrag til forlystelseslivet, men
man ønsker tillige at gøre dette arbejde til et led i den almindelige propaganda
virksomhed for de mindre virksomheders betydning og placering i samfundet,
lokalt og som helhed.
Læser man i festskrifter fra gamle håndværkerforeninger, vil man se, at når
disses placering efterhånden er blevet svagere i de lokale samfund, skyldes det,
at de mangfoldige spørgsmål, som man i tidens løb har rejst, efterhånden er
blevet løst, eller — navnlig — overtaget af det offentlige. Man behøver blot at
nævne den offentlige støtte til og kontrol med uddannelsesvæsenet, og den sociale
forsorg. Men det er uheldigt, at det er gået sådan. Det private initiativ har
også på de forskellige lokaltprægede områder stor betydning, og interessen vil
svækkes for de lokale spørgsmål, hvis mestrene og de øvrige grupper inden for
borgerskabet skydes helt til side. Håndværkets oplysningsarbejde må sætte
ind her. Og man må hjælpe med til at få nye områder trukket frem til belys
ning og debat — f. eks. bør man beskæftige sig meget med håndværksvirksom
hedernes og de mindre industrivirksomheders betydning for de lokale bysam
fund. Og man kan være sikker på, at både leverandører og aftagere i allerhøje
ste grad er interesseret i dette arbejde.

Håndværkets organisationer og lokale foreninger skal ikke blot være kamp
organisationer, der ustandselig fører krig med myndighederne og andre er-

301

hverv. De skal tillige — og det samme gælder Håndværksrådet for landet som
helhed — påtage sig den formidlende opgave: samarbejdets opgave over for
det øvrige samfund. Det gælder ikke blot fagenes og de lokale foreningers frem
tid, men det gælder hele samfundets fremtid, så sandt som man, hvis man ikke
allerede havde håndværket, måtte opfinde det. Fordi håndværket har en gan
ske særlig produktionsform, som intet andet kan erstatte.
På samme måde kan det vist nok siges uden videre, at havde man ikke en
samlet hovedorganisation for håndværkere: Håndværksrådet — ja, så måtte
man skabe en sådan hovedorganisation.
Adr. : H. C. Andersens Boulevard 20, Kbhvn. V.

IN D U S T R IR A A D E T
Industriraadet er oprettet den 29. oktober 1910 som et særligt organ inden
for Industriforeningen i København, der stiftedes den 12. juli 1838 med den
danske industris fremme som formål.
Industriraadet varetager industriens erhvervsøkonomiske opgaver og interesser, og som
industrierhvervets hovedorganisation — undtagen for overenskomstforhold
mellem arbejdsgivere og arbejdere — repræsenterer Raadet den danske indu
stri i dennes forhold til lovgivningsmagten og myndighederne, de øvrige erhverv
samt offentligheden.
Industriraadet følger i øvrigt industriens udvikling i ind- og udland og ind
samler oplysninger om økonomiske, kommercielle og tekniske spørgsmål af
interesse for industrien — og behandler sager, der henvises til Raadet, eller
som man selv finder anledning til at optage og søger i det hele taget på alle
områder at virke for industriens interesser.
Industriraadet er repræsenteret i en række offentlige nævn, kommissioner og
udvalg, ligesom behandlingen af visse næringsretlige spørgsmål ved lov er hen
lagt til Industriraadet.
På Industriforeningens årlige generalforsamling vælges 55 medlemmer til Indu
striraadet, som ved sit konstituerende møde kan supplere sig med indtil 15 med
lemmer, hvoriblandt repræsentanter for særlig sagkundskab af betydning for
industrien. Af Industriraadets midte vælges en bestyrelse, bestående af en for
mand og 2 viceformænd samt 6 andre bestyrelsesmedlemmer. Industriraadets
bestyrelse er tillige Industriforeningens bestyrelse.
Ca. 3000 industrielle virksomheder er tilsluttet Industriraadsorganisationen,
heraf ca. 2500 gennem 62 brancheforeninger, medens ca. 500 virksomheder er
optaget som enkeltmedlemmer.
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Industriraadets administration, der forestås af en direktør, omfatter:
Direktions- og administrationssekretariat (generalforsamling, Raad og bestyrelse,
medlemsspørgsmål, regnskaber, Industribygningen, medlemslokaler, legater
m.v.),
erhvervspolitisk sekretariat (generelle industrielle, økonomiske og handelspoliti
ske spørgsmål, told- og afgiftsproblemer m.v.),
juridisk sekretariat (næringsret, illoyal konkurrence, patenter og varemærker,
monopoltilsyn og konkurrencebegrænsning, opholds- og arbejdstilladelser),
eksportafdeling — Industriraadets eksportbureau (forhold på fremmede mar
keder, eksportkredit, eksportpropaganda, eksportstipendiater m.fl., handels
aftale-forhandlinger, eksportstatistik, oprindelsescertifikater m.v., »Eksport
håndbogen«, eksportseminarer m.v.),
importafdeling (handelsaftale-forhandlinger, sager i forhold til Direktoratet
for Vareforsyning, girering af importbevillinger m.v.),
teknisk afdeling (arbejderbeskyttelse, bedriftværn, el- og gastariffer, vandind
vinding, produktivitetsspørgsmål, forsvarsmateriel-sager m.v.),
samt Industriraadets rationaliseringskursus.
Administrationen omfatter en medarbejderstab på ca. 85 funktionærer, her
under bl.a. en række folk med nationaløkonomisk, juridisk og teknisk uddan
nelse og viden. I øvrigt er industriens egne mænd i høj grad med i arbejdet i en
række interne udvalg og som repræsentanter i offentlige kommissioner, nævn og
lignende.
Industriraadet udsender forskellige publikationer, heriblandt én gang årligt:
»Dansk Industriberetning«, hvori der på basis af officiel statistik og indberetninger
fra en lang række virksomheder gives en oversigt over industriens forhold i det
pågældende år. Hver 14. dag udsendes: »Tidsskriftfor Industri«, der er Industri
raadets officielle organ. »Erhvervsøkonomiske Meddelelser« udgives af Erhvervsøko
nomisk Institut, der er oprettet af Dansk Arbejdsgiverforening og Industriraa
det, og som har til huse i Industribygningen.
Adr. : H. C. Andersens Boulevard 18, Kbhvn. V.

P R O V IN S H A N D E L S K A M M E R E T
Fra gammel tid har de større provinsbyer haft købmandsgilder eller han
delslav. Imidlertid blev alle disse lav og de for disse bestående forordninger
ophævet ved næringsloven af 1857. Alene lavsrettighederne for Ålborg,
Odense og Helsingør overlevede for en tid den frigørelse af handelen, som
loven i øvrigt førte med sig.
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Af loven fremgik det endvidere, at indenrigsministeren kunne stadfæste
vedtægter for nye frivillige foreninger af handlende. De gamle lavsmæssige
obligatoriske organisationsformer blev imidlertid likviderede med nærings
loven, og det tog sin tid, forinden handelsstanden fandt frem til nye former
for organisation på helt frivillig basis.
Provinsens handelsstandsforeninger er i den form, de i dag har, stedsbe
grænsede organisationer, hvis medlemskreds rekrutteres fra handelsstanden i
sin helhed. Nogle hviler på gammel historisk grund, idet de udgør fortsæt
telsen af fortidens lav som f. eks. foreningen i Helsingør, der som »Kræmmerlauget« oprettedes i 1744. Andre foreninger er dog af nyere dato.
I en årrække virkede foreningerne kun lokalt og stort set uden organisa
tionsmæssig kontakt med andre byers købmænd. I 1877 lykkedes det at oprette
en fælles handelsstandsforening for Lolland-Falsters købstæder, der senere
omdannedes til centralforening for selvstændige lokale handelsstandsforenin
ger. I 1883 dannedes Jyllands og i 1884 Sjællands centralforeninger af handels
foreninger, og i 1892 sammensluttedes de fynske handelsforeninger i en lig
nende organisation.
Tanken om et videregående samarbejde lå dog nær for, og på »handels
mødet« i 1899 i København kom et forslag herom til debat. Det endelige for
slag blev senere forelagt i Nykøbing Mors i juni 1901, hvorefter »Provins
handelsforeningernes Fællesudvalg« endeligt kunne konstitueres på et møde i
København den 7. august 1901.
Af de første vedtægter fremgår det, at »møderne lededes af de 4 formænd
for centralforeningerne efter omgang 1 år ad gangen«, en ordning der dog
viste sig vanskelig at praktisere, hvorfor konsul Cloos fungerede som formand
i perioderne 1906—1908, 1910—1914 og derefter uafbrudt fra 1915, til han i
1932 udtrådte af ledelsen. De oprindelige vedtægter blev reviderede i 1917 i
anledning af, at den sjællandske og den lolland-falsterske centralforening i ok
tober 1916 blev sluttet sammen i én forening.
Fællesudvalgets virksomhed havde i de forløbne 16 år strakt sig langt videre
end forudset i vedtægterne af 1901. Adskillige bestemmelser viste sig efter
hånden utidssvarende, og det var derfor naturligt, at et forslag til nye vedtægter
blev affattet på grundlag af de i tidens løb indvundne erfaringer.
En af de nye bestemmelser i lovene var, at de af centralforeningerne om
fattede lokalforeninger ikke måtte lade sig optage i andre centrale handels
organisationer.
I 1918 ændredes Fællesudvalgets navn til »Provinshandelskammeret«. An
ledningen hertil var oprettelsen af foreningsregistret og ønsket om gennem
dette at erhverve eneret på handelsorganisationernes navnebetegnelse.
Lokalforeningerne blev opfordret til at antage navnet »handelsstandsfor-
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ening«, eftersom navnet »handelsforening« ikke kunne indregistreres. I 1919
blev centralforeningernes navne ændret i overensstemmelse hermed.
I 1940 gennemførtes en omfattende ændring af lovene for at bringe dem i
samklang med den udvikling inden for Provinshandelskammeret, der faktisk
havde fundet sted, fra blot at være et eksekutivt udvalg til at fungere som
samtlige handelsstandsforeningers talerør over for offentligheden og myndig
hederne. Denne centralisation måtte anses for aldeles uomgængelig, og de nye
love gav derfor udtryk for forskydningen af organisationens tyngdepunkt mod
Provinshandelskammeret.
I lovenes første paragraffer slås der herefter fast, at varetagelse af central
foreningernes opgaver, ud over de rent lokale, sker i fællesskab med de øvrige
centralforeninger, således at den højeste myndighed i fælles anliggender ligger
hos en enkelt forsamling, der benævnes Den Danske Provinshandelsstands Lands
møde, medens fælles anliggender i øvrigt varetages af Provinshandelskammeret.
Landsmødet består af de tre centralforeningers repræsentantskaber. Oprinde
lig afholdtes det hvert andet år, men siden 1946 har det fundet sted
hvert år.
De nye love gav adgang for en udvidelse af Provinshandelskammerets med
lemstal fra 6 til 9, idet det stadig er således, at forretningsudvalget for Den
jydske Handelsstands Centralforening (ialt 3), formanden og næstformanden
for Den Sjællandsk-Lolland/Falsterske Handelsstands Centralforening samt for
manden for Den fyenske Handelsstands Centralforening er fødte medlemmer.
Landsmødet kan herudover vælge indtil tre af Provinshandelskammeret fore
slåede medlemmer, og af sådanne er for tiden valgt tre, repræsenterende hen
holdsvis kolonial- og manufakturgrossisterne samt provinseksportørerne.
Ved de nye centralforenings-love blev der åbnet mulighed for, at det allerede
bestående samarbejde med brancheforeningerne udvikledes betydeligt der
igennem, at der skabtes basis for direkte tilslutning til organisationen. En for
udsætning for tilslutning er det, at samtlige de brancheforeningsmedlemmer,
der opfylder betingelserne for medlemskab af en lokal handelsstandsforening,
tillige er medlemmer af en sådan.
I årenes løb har Provinshandelskammerets virksomhed ændret karakter,
idet forholdene har medført, at det, ud over de mange generelle og centrale
spørgsmål, der stadig har stået på dagsordenen, har været nødvendigt for
sekretariatet at tage stilling til et stadig voksende antal individuelle sager fra
medlemmerne. Med den omfattende erhvervslovgivning og med de dybt
gående indgreb i erhvervslivets dispositioner er det naturligt, at organisa
tionens medlemmer i stigende omfang har haft råd og vejledning behov til
løsning af de spørgsmål, der opstår under udøvelsen af deres virksomhed.
En historisk gennemgang af Provinshandelskammerets virksomhed viser, at
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Kammeret i årenes løb har gjort sin indflydelse gældende i ikke ubetydeligt
omfang på lovgivningsområdet, og herunder naturligvis først og fremmest de
love, der vedrører erhvervene. Herudover giver Provinshandelskammeret ind
stillinger til handelsministeriet om andragender om dispensationer fra næ
ringslovens bestemmelser og har i henhold til konkurrenceloven påtaleret,
hvor der er tvivl om lovligheden af anvendte konkurrencemetoder.
Siden 2. verdenskrigs afslutning har Provinshandelskammeret aktivt del
taget i handels- og toldforhandlinger, når hensyn til provinshandelens inter
esser har gjort det ønskeligt — ligesom Provinshandelskammeret også her
udover har nær kontakt med administrationen både for at vejlede og rådgive
og for at fremføre provinshandelens ønsker.
En sag, der i særlig grad har ligget Kammeret på sinde, er beskatnings
spørgsmålet og herunder særlig beskatningen af brugs- og andelsforeninger
sammenholdt med aktieselskaberne og andre private virksomheder.
Også under folketingets behandling af de forskellige afgiftslove og toldloven
søger Provinshandelskammeret at gøre sin indflydelse gældende, og for på
bedst mulig måde at koordinere byerhvervenes interesser i skatte- og afgifts
spørgsmålene medvirkede Provinshandelskammeret til etableringen af Er
hvervenes Fællesudvalg om Skattespørgsmål, der siden 1933 har haft som
særopgave at behandle disse spørgsmål.
For provinsens erhvervsdrivende er trafik- og postforholdene af stor betyd
ning; om end mange spørgsmål i denne forbindelse løses lokalt gennem de
enkelte handelsstandsforeningers og centralforeningers initiativ, bliver tilbage
dog en række generelle sager, der må behandles af hovedorganisationen.
Et særligt kapitel udgør havne- og brotaksterne, der gentagne gange har
været til revision, hvilket hver gang har krævet Provinshandelskammerets
medvirken. Ved besættelsen af vejer- og målerembeder samt mæglerembeder
påkalder myndighederne Provinshandelskammerets og de lokale handels
standsforeningers medvirken. Det samme er tilfældet ved meddelelsen af auto
risationer som handels- og regnskabskyndige tillidsmænd. Oprettelsen af han
delsretter uden for København skyldes et initiativ fra provinshandelens side.
Et centralt spørgsmål i Provinshandelskammerets arbejde har uddannelsen
af handelens unge været. Kammeret deltager i arbejdet i Handelsskolerådet,
i Lærlingerådet og i de faglige fællesudvalg for handels- og kontorlærlinge,
men desuden følger Provinshandelskammeret og navnlig de lokale handels
standsforeninger landet over arbejdet i handelsskolerne med intens interesse,
og de fleste af disse skoler drives direkte af handelsstandsforeningerne. Køb
mændene på de forskellige pladser gør i mange tilfælde et særdeles fortjenstfuldt arbejde ved at føre tilsyn med skolernes drift m. v.
I efterkrigsperioden har Provinshandelskammeret som et nyt arbejdsfelt
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optaget rationaliseringsspørgsmål, og i 1956 oprettede Kammeret med
støtte af Produktivitetsfonden en konsulenttjeneste, der foruden at udføre
individuelle rationaliseringsopgaver for handelsstands- og brancheforeninger
nes medlemmer tillige har afholdt en række foredrag, konferencer og kursus
for provinskøbmænd og deres medarbejdere angående rationalisering og arbejdsforenkling.
Hertil kommer, at Provinshandelskammeret gennem udsendelse af cirku
lærer til handelsstandsforeningerne og direkte til medlemmerne søger at holde
disse orienteret om import- og eksportspørgsmål og andre problemer, der er
af særlig interesse for købmændene.
Siden 1946 har organisationen udsendt det trykte medlemsblad »HandelsNyt«, der — med et samlet oplag på ca. 10.800 eksemplarer — nu tilgår alle
medlemmerne gratis en gang månedlig.
Med de øvrige hovedorganisationer her i landet har Provinshandelskamme
ret et frugtbart samarbejde, der rent praktisk ofte er nedfældet i særligt eta
blerede fællesorganer, som f. eks. Erhvervenes Oplysningsråd, Erhvervenes
Indsamlingskontrol, Erhvervenes Trafikudvalg og Erhvervenes Fællesudvalg
om Skattespørgsmål.
Med de nordiske landes erhvervsorganisationer plejer Provinshandelskam
meret et mangeårigt, traditionelt samarbejde, bl. a. ved afholdelse af De nor
diske Handelsmøder og De nordiske Grossistforbunds Centralrådsmøder.
Hertil kommer det videregående internationale samarbejde inden for handelen,
hvis tråde samles i Det internationale Handelskammer.
Siden sammenslutningen af provinsens handelsstandsforeninger fandt sted,
har medlemstallet været i støt og stadig vækst, og i april 1959 havde organi
sationen i de 80 handelsstandsforeninger, der er tilsluttet, i alt 9.916 med
lemmer, der landsdelsvis fordeler sig som følger :
Den Jydske Handelsstands Centralforening:
42 handelsstandsforeninger med 5.882 medlemmer.
Den Fyenske Handelsstands Centralforening:
9 handelsstandsforeninger med 1.549 medlemmer.
Den Sjællandsk-Lolland/Falsterske Handelsstands Centralforening:
29 handelsstandsforeninger med 2.485 medlemmer.
Herudover er 28 brancheforeninger tilsluttet Provinshandelskammeret, og
27 brancheforeninger står som korresponderende medlemmer.
Adr. : Ved Stranden 2, Kbhvn. K.
Jyllands-afdeling: Ny Banegårdsgade 45, Århus.
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D A N S K E E L V Æ R K E R S F O R E N IN G
Danske Elværkers Forening er stiftet den 21. september 1923 som en sammen
slutning af danske elværker og -forsyningsselskaber samt beslægtede virksom
heder med den opgave at fremme disses fælles interesser. Foreningen har som
medlemmer 139 elværker og -forsyningsselskaber, som leverer over 90% af
landets samlede elforbrug.
Foreningen virker for sit formål bl. a. ved afholdelse af møder, udarbejdelse
og fordeling af statistiske oplysninger, udvalgsarbejde vedrørende tekniske,
administrative og juridiske spørgsmål, varetagelse af medlemmernes interesser
over for myndigheder, organisationer m. m., samt rådgivende virksomhed over
for medlemmerne.
Foreningens øverste myndighed er det årlige medlemsmøde (generalfor
samling) . Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 21 medlemmer,
der vælges for 4 år ad gangen af foreningens medlemsgrupper således :
Hovedstadsværkerne...................................................................
Jævnstrømsværkerne .................................................................
Foreningen af købstadkommunale Elværker...........................
Danske Oplandscentralers og Forsyningsselskabers Forening .
Foreningen af danske Elværksledere.........................................

2 medlemmer
1
—
7
—
4
—
7
—

Formand: Direktør, civilingeniør Jens Møller.
Daglig leder : Direktør, civilingeniør P. Poulsen-Hansen.
Adr. : Grundtvigsvej 25, Kbhvn. V.

F O R E N IN G E N AF D A N S K E E L V Æ R K S L E D E R E
eller som den oprindelig hed »Foreningen af Elektricitetsværksbestyrere i
Danmark« blev stiftet den 10. juli 1909 i Århus, og er således den ældste
organisation inden for elværksbranchen.
Foreningens formål var i henhold til lovene ved dens stiftelse at dygtiggøre
sine medlemmer og derved fremme driften af de værker, som medlemmerne
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forestod, samt at arbejde for en sammenslutning af de danske købstadselek
tricitetsværker.
Disse formål søgtes opnået ved: afholdelse af årlige sammenkomster med
faglige diskussioner, fælles studierejser, oprettelsen af et bibliotek af statistisk
materiale, udveksling af driftsberegninger, udgivelse af eget eller tilslutning til
allerede eksisterende teknisk blad, gensidig støtte og påvirkning samt henven
delse til de forskellige byers råd eller værkers ejere.
Disse love er i tidens løb undergået visse mindre forandringer. Den sidste
og mest gennemgribende skete den 20. maj 1955 i forbindelse med, at forenin
gen dette år indgik i et mere intimt samarbejde end hidtil med »Danske El
værkers Forening«, stiftet den 21. september 1923, og inden for hvis rammer
hovedparten af danske elværker og forsyningsselskaber er organiserede. Indtil
dette tidspunkt havde foreningen udgivet et medlemsblad kaldet »Maanedsmeddelelsen«, ligesom man udgav »Elektricitetsværksstatistikken«, hvori de
elværker, hvis ledere var medlemmer af foreningen, var medtaget.
I 1955 blev »Elektricitetsværksstatistikken« overdraget til udgivelse af »Dan
ske Elværkers Forening«, idet den samtidig blev udvidet til at omfatte alle danske
elforetagender og til gengæld gik ind på at bekoste de årlige tekniske elværks
møder, der arrangeres af »Foreningen af danske elværksledere« til fælles bedste.
Foreningen er berettiget til at benytte »Danske Elværkers Forening«s sekre
tariat til sine formål og medbenytte »Elektroteknikeren« som sit medlemsblad
for personalia.
Foreningen har i årenes løb behandlet en række elværksspørgsmål i nogle til
dette formål nedsatte udvalg og har udgivet betænkning herom.
Udvalgsarbejdet foregår nu under »Danske Elværkers Forening«; men ud
valgsmedlemmerne rekrutteres stadigvæk fra foreningens støt voksende med
lemskreds, der i øjeblikket udgør 184.
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 mand, hvoraf formanden
vælges af generalforsamlingen og de 6 øvrige af grupperne primære værker, by
forsyninger og oplandsforsyninger med 2 fra hver.
Den nuværende bestyrelse består af:
Direktør Jens Møller, Esbjerg, formand.
Valgt af de primære værker:
Direktør Jes Christiansen, Åbenrå, næstformand
— H. Weldingh, Århus
— Sv. Albrechtsen, Haslev (suppleant).
Valgt af byforsyningerne :
Driftsbestyrer Sv. Jensen, Svendborg
—
Leo Mogensen, Kolding
—
V. E. Wollesen, Nykøbing F. (suppleant).
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Valgt af oplandsforsyningsselskaberne:
Direktør Aa. Lervad, Skive
Driftsbestyrer K. Schmidt, Rønne
Direktør Hardy Olesen, Kolding (suppleant).
Foreningens formål er ifølge de nugældende love at fremme den tekniske og
økonomiske udvikling inden for danske elværker og elforsyningsselskaber samt
i specielle tilfælde at varetage medlemmernes interesser over for offentlige
myndigheder.
Et af midlerne til at efterleve lovenes formålsparagraf er afholdelse af de
årlige tekniske møder, hvorunder man søger belyst alle aktuelle elværksspørgs
mål, mest naturligvis dem af teknisk art, men ofte også sådanne af teknisk
økonomisk betydning for elværkerne.
Til disse årsmøder indbydes repræsentanter for statsmyndigheder og organi
sationer, som elværkslederne har med at gøre i deres daglige virke, samt fra
elværksforeningerne i de øvrige skandinaviske lande, for at der derigennem
kan skabes en god indbyrdes kontakt såvel indadtil som udadtil, og en frugtbar
udveksling af nyttige erfaringer kan finde sted.
Et andet lige så vigtigt middel er udvalgsarbejderne, hvis emner i reglen
bringes i forslag på årsmøderne. Løsningen af problemerne udsendes, når
udvalgsarbejderne er tilendebragt, i form af en betænkning, der kan erhverves
af interesserede medlemmer.
Adr. : Østre Forhavn, Esbjerg.

D A N SK E L E K T R IK E R F O R B U N D
Elektriciteten er et barn af vor industrielle tidsalder, og i overensstemmelse
med denne opfindelses muligheder og udvikling er selve faget og elektrikernes
faglige bevægelse vokset frem. Starten af bevægelsen foregik i København, hvor
man den 22. oktober 1893 oprettede den første fagforening af elektri
kere, nemlig den forening, der blev moderforening til afdeling 1 og senere til
Dansk Elektrikerforbund.
Nogen omfattende forening blev det dog ikke ved starten; man regner med,
at der var ca. 30 montører til stede ved det stiftende møde, og det viste sig
svært i den første periode at få samling på tropperne. Det skyldtes vel bl. a.,
at folk fra en række andre fag ret pludselig gik over og blev montører eller
hjælpemontører uden egentlig at have lært noget inden for faget, og at der ikke
var den nødvendige forståelse af organisationens betydning, men en medvir
kende årsag til vanskelighederne var det sikkert også, at der var tendens til at
dele sig alt efter, om man var elektriker, montør eller hjælpemontør. På et vist
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tidspunkt var man i hvert fald delt i to afskygninger. Denne opdeling bestod
for øvrigt lige til forbundets start.
Tanken om oprettelsen af et landsforbund lå nær for på en ekstra general
forsamling i lokalet Korsgade 49, København, og den 8. november 1903
vedtoges det med 11 stemmer mod 8 at gå ind for dannelsen af et forbund.
Samme år, den 20. december, afholdtes så i København det stiftende møde, og
Dansk Eletricitetsforbund var nu en landsomfattende realitet, selv om forbun
dets medlemstal ved starten var meget beskedent, 120 medlemmer. Tallet i dagandrager i alt 9500 medlemmer fordelt over 53 lokalafdelinger.
Tilsluttet De samvirkende Fagforbund.
I det første kvartal af 1904 var hovedbestyrelsen samlet til 5 møder, og ved
disse møder drøftede man bl. a. spørgsmålet om optagelse i De samv. Fagfor
bund. Forhandlingerne gav til resultat, at forbundet på De samv. Fagforbunds
repræsentantskabsmøde i april måned 1904 blev optaget i den faglige hoved
organisation »med fulde rettigheder i henhold til lovene om gamle organi
sationer«.
Siden oktober 1947 er forbundet genindtrådt i Centralorganisationen af Me
talarbejdere og er ligeledes tilsluttet N.B.T.U. — Nordisk Bygnings- og Træindustriarbejder Union, samt I.B.T.N. — International Bygnings- & Træindu
striarbejder Union. Forbundet råder over et solidt funderet hjælpefond, der for
uden de sædvanlige understøttelser også er udvidet til at yde gamle medlemmer
en fast månedlig understøttelse.
Forbundets arbejdsløshedskasse har siden 1. juli 1908 været statsanerkendt.
Siden 1908 har forbundet udgivet sit medlemsblad.
I tilslutning til forbundet må nævnes de kooperative foretagender: det køben
havnske, Installationsforretningen Alliance A/S startet 15. oktober 1912, A/S
»Eifa« i Århus startet 1925, samt A/S Alliance i Ålborg, oprettet 29. juli 1933.
Alle selskaber der arbejder med millionomsætninger.
Forbundsformand: Arne Petersen.
Adr.: Hauchsvej 17, Kbhvn. F.

DANSKE O PL A N D SC E N T R A L E R S OG
F O R S Y N IN G S S E L S K A B E R S F O R E N IN G
Foreningen er stiftet den 10. januar 1934 som en sammenslutning af oplands
centraler og elforsyningsselskaber inden for Danske Elværkers Forening.
I henhold til foreningens love er det dens formål at arbejde hen til den bedst
mulige løsning af de spørgsmål vedrørende elforsyningen, som det er oplands-
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centralernes og elforsyningsselskabernes naturlige opgave at fremme, samt at
varetage dens medlemmers interesser inden for Danske Elværkers Forening.
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 4 medlemmer, der
alle tillige repræsenterer foreningen i Danske Elværkers Forening, med hvilken
foreningen i øvrigt har et nært samarbejde.
Generalforsamlingen er i alle anliggender foreningens højeste myndighed.
Foreningen har som medlemmer 44 oplandsforsyningsselskaber.
Nuværende formand er
fhv. sognerådsformand, gdr. Andr. Elkjær, Holmsland pr. Ringkøbing.
Foreningens sekretær: Afdelingsingeniør, cand. polyt. Jørgen Kalsvig.
Adr. : Grundtvigsvej 25, Kbhvn. V.

DE D A N SK E JÆ V N S T R Ø M S V Æ R K E R
OG E L S E L S K A B E R
»De danske jævnstrømsværker og elselskaber« repræsenterer de fleste af land
jævnstrømsværkerne i Danmark, idet organisationen omfatter
Foreningen af jydske Jævnstrømsværker og Elselskaber
—
- fynske
—
—
—
- lolland-falsterske —
.
Disse tre landsdelssammenslutninger har til formål, foruden at være det
samlende organ for medlemsværkerne og varetage deres almene interesser
udadtil, at være til rådighed for de enkelte værker i disses indre anliggender,
bl.a. ved foreningernes konsulenter (regnskabsmæssig, teknisk og juridisk
bistand) og ved udarbejdelse af fælles tariffer m.v.
De allerfleste af landjævnstrømsværkerne er oprettet i stationsbyer og by
mæssige bebyggelser i perioden ca. 1900—1925. For udviklingen af disse mindre
byers handel, håndværk og industri var den hermed skabte adgang til elkraft
et uvurderligt gode.
I tiden efter 1920 bredte oplandsforsyningsselskaberne sig imidlertid ud over
landet og bremsede tilgangen af nye landjævnstrømsværker. Ved rigsdagens
behandling i 1935 af forslag til en ny stærkstrømslov blev der fra visse sider
fremført ønske om, at det kommende elektricitetsråd skulle udstyres med myn
dighed til at påbyde elværkerne den driftsform, som rådet fandt rigtigst. Loven
blev dog udformet sådan, at alle værker beholdt selvbestemmelsesretten, og
elrådet blev i de økonomiske spørgsmål kun vejledende og rådgivende, dog
sådan, at alle maskinkøb eller anden forøgelse af værkernes kapacitet i forvejen
skulle anmeldes til elrådet.
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Mange spørgsmål i forbindelse hermed tilskyndede landjævnstrøms værkerne
til at slutte sig sammen, dels ved at slutte op om landsdelsforeningerne, dels ved,
i 1937, at danne »De danske jævnstrømsværker og elselskaber«, som ved starten
talte ca. 400 medlemmer.
Denne sammenslutning indmeldte sig som medlem i »Danske elværkers
forening« og opnåede at få et bestyrelsesmedlem i denne forening. I 1939 blev
jævnstrømsværkerne tillige repræsenteret i elrådet.
Organisationens betydning har været, at de små værker har haft lejlighed til
at fremføre deres synspunkter og ønsker i elrådet og i »D.E.F.«, og at de til
enhver tid har kunnet være orienteret om udviklingen inden for alle spørgs
mål vedrørende elproduktion og -fordeling.
For jævnstrømsværkerne betød den anden verdenskrig imidlertid et vende
punkt, idet udviklingen i landets elproduktion nu fik en afgjort drejning henimod større centralisering. Trods lokale ønsker om og vilje til at bevare de
små værker som selvstændige måtte mange værker søge forbindelse med et
nærliggende storværk. De således knyttede forbindelser er i de fleste tilfælde
fortsat efter krigen, enten således, at værket fortsat køber hele sin strøm eller en
del deraf fra det store værk, eller i nogle tilfælde sådan, at værket helt er lagt
ind under det store værk.
Et stadigt voksende krav fra industri m.v. om levering af strømmen som
vekselstrøm har desuden i tiden efter krigen bevirket, at mange værker har
set deres fordel i at søge forbindelse med et vekselstrømsselskab.
Formand: gårdejer V. Mondrup, Bjerringbro.

E L E K T R IC IT E T S B R A N C H E N S G R O S S IS T 
F O R E N IN G AF 1934
er stiftet med det formål at varetage medlemmernes interesser i GrossererSocietetet og i ethvert forhold vedrørende importen og fordelingen af denne.
Initiativet til foreningens start kom fra Henrik Nielsen og Herman Hart
berg, idet der efterhånden var opstået så mange problemer og vanskeligheder
for importen af elmateriel, at det skønnedes formålstjenligt at stå sammen i
en forening.
Siden foreningens stiftelse i 1934 har formandsposten været besat af føl
gende :
1934: grosserer Henrik Nielsen,
1938: grosserer Herman Hartberg,
1958: grosserer O. Axt (P. Axt & Co.).
Foreningens adresse er: Studiestræde 39, Kbhvn. K.
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E L E K T R O IN S T A L L A T Ø R F O R E N IN G E N
FO R KØBENHAVN
Elektroinstallatørforeningen for København stiftedes den 17. januar 1898.
Foreningen er som medlem af Dansk Arbejdsgiverforening tilknyttet Sam
menslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark
og er endvidere tilsluttet Håndværksrådet.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser dels over for
arbejderne og deres organisationer, dels over for myndigheder og institutioner,
leverandører m. fl., såvel hvad angår faglige som økonomiske og andre fælles
problemer.
Foreningens medlemsområde omfatter København og omegn, og medlems
tallet ligger på omkring 200.
Der opretholdes et snævert samarbejde med Elektroinstallatørforeningen for
Provinsen og den landsomfattende organisation »Protektor« — elektroinstallatørernes tekniske og økonomiske organisation, ligesom man har kontakt med
elektroinstallatørorganisationerne i Skandinavien og Vesteuropa.
Til foreningen er knyttet en Bolig- og Understøttelsesfond.
Foreningens bestyrelse består af 7 personer; formand har siden 1956 været
ingeniør Svend Jarlsby.
Adr. : Nørrevoldgade 34, Kbhvn. K.

E L E K T R O IN S T A L L A T Ø R F O R E N IN G E N
F O R P R O V IN S E N
Elektroinstallatørforeningen for Provinsen stiftedes den 25. august 1910.
Foreningen er som medlem af Dansk Arbejdsgiverforening tilknyttet Sam
menslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien i Danmark
og er endvidere tilsluttet Håndværksrådet.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser dels over for
arbejderne og deres organisationer, dels over for myndigheder, institutioner,
leverandører m. fl., såvel hvad angår faglige som økonomiske og andre fælles
problemer.
Foreningens medlemsområde omfatter provinsen uden for Københavns
omegn, og medlemstallet ligger på omkring 600.
Der opretholdes et snævert samarbejde med Elektroinstallatørforeningen for
København og den landsomfattende organisation »Protektor« — installatører-
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nes tekniske og økonomiske organisation — ligesom man har kontakt med
elektroinstallatørorganisationerne i Skandinavien og Vesteuropa.
Foreningens bestyrelse består af 7 personer; formand har siden 1954
været elektroinstallatør H. Overbeck, R., Kolding.
Adr. : Nørrevoldgade 34, Kbhvn. K.

E L E K T R O IN S T A L L A T Ø R E R N E S
T E K N I S K E O G Ø K O N O M IS K E S A M M E N S L U T N IN G
»PR O TEK TO R«
Protektor stiftedes den 2. juli 1923.
Foreningens formål er at samle alle virksomheder inden for den elektriske
installationsbranche i Danmark for at varetage tekniske, økonomiske og huma
nitære spørgsmål af fælles interesse og ved møder og sammenkomster at skabe
et godt og kollegialt forhold mellem elektroinstallatørerne.
Endvidere i samarbejde med fabrikanter og grossister inden for elbranchen
at søge opnået de billigst mulige materialepriser for medlemmerne og at søge
opretholdt et rimeligt prisniveau for elektriske installationer og brugsgenstande.
Foreningen er tilknyttet De Danske Handelsforeningers Fællesorganisation,
og et særligt handelsudvalg varetager medlemmernes interesser på det handels
mæssige område.
Protektor har i henhold til loven om fællesmærker registreret et fællesmærke
— elmærket — for foreningens medlemmer.
Foreningens medlemsområde omfatter hele Danmark; omkring 2.000 elektroinstallatørvirksomheder er medlemmer.
Protektor er opdelt i et antal almindelige kredse (41), fordelt over hele landet,
samt et antal storkredse (8), hver omfattende et antal almindelige kredse.
Protektor har et meget nært samarbejde med Elektroinstallatørforeningen
for København, Elektroinstallatørforeningen for Provinsen og Elektroinstallatør-Sammenslutningen i København, ligesom man har kontakt med elektroinstallatørorganisationerne i Skandinavien.
Til foreningen er knyttet Protektors hjælpe- og understøttelsesfond, hvis
virksomhed dog er begrænset til Protektors medlemmer i provinsen, idet
Protektors medlemmer i København og omegn på det humanitære område er
henvist til Elektroinstallatørforeningen for København’s Bolig- og Understøt
telsesfond.
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Foreningens Medlemsblad er »Electra«, der udgives i fællesskab med Elektroinstallatørforeningen for København og Elektroinstallatørforeningen for
Provinsen.
Foreningens bestyrelse består af 11 medlemmer; derudover findes et kreds
udvalg bestående af en repræsentant (kredsformand) for hver af samtlige
kredse.
Siden foreningens stiftelse i 1923 har formandsposten for Protektor været
beklædt af følgende :
Elektroinstallatør P. Hiul, Randers, fra juli 1923 til april 1926.
Ingeniør N. Due-Petersen, Svendborg, fra april 1926 til maj 1955.
Civilingeniør Poul Repsdorph, København, fra maj 1955 til maj 1959.
Ingeniør J. Moesgaard, Randers, fra maj 1959.
Foreningens adresse:
Sekretariatet: Nørregade 40, Kbhvn. K.
Handelsafdelingen: Nørrevoldgade 68, Kbhvn. K.
Århusafdelingen: Åboulevarden 3, Århus.

E L E K T R O IN S T A L L A T Ø R S A M M E N S L U T N IN G E N
KØBENHAVN
Foreningen er oprettet den 5. april 1941 med det formål at samle alle el
installatører i København, der ikke i forvejen var organiserede. Forud for denne
forening havde Elektroinstallatørforeningen af 1924 eksisteret i få år. Forenin
gen varetager elinstallatørernes interesser af organisationsmæssig art, medens de
tekniske og økonomiske problemer varetages gennem Protektor, idet sammen
slutningens medlemmer enkeltvis er tilsluttet denne organisation. Sammenslut
ningen er ikke medlem af Dansk Arbejdsgiverforening.
Adr.: Boserupvej 12, Brønshøj.

E L E K T R O T E K N IS K F O R E N IN G
Foreningen er stiftet i 1903 på initiativ af en række elektroteknikere, der under
indtryk af elektricitetens stærkt voksende betydning og indflydelse ønskede at
skabe et forum for den elektrotekniske industri i videste betydning, omfattende
ingeniører, elektroinstallatører, videnskabsmænd, maskinmestre, fabrikanter,
grossister m. m.
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Ved sin start havde foreningen 141 medlemmer, og dette tal er i årene siden
steget i takt med udviklingen, således at foreningen i dag tæller ca. 2000 med
lemmer fordelt over hele landet.
I vedtægterne er foreningens formål formuleret således:
Foreningens formål er at repræsentere og samle den elektrotekniske stand her
i landet og varetage dens tarv samt at vække interessen for og at søge fremmet
udviklingen af elektricitetens tekniske anvendelse.
Disse formål søges opnået bl. a. ved afholdelse af medlemsmøder med fore
drag og diskussion, ved besøg på tekniske etablissementer og ved udgivelse af
et medlemsblad.
I overensstemmelse hermed afholdes hver måned i vintersæsonen foredrag
med diskussion og efterfølgende selskabeligt samvær, og een gang om året
arrangeres en sommerudflugt med besøg på fabrikker, elværker eller lignende
steder af faglig interesse for medlemmerne. Foreningen udgiver — siden 1923
i samarbejde med Danske Elværkers Forening — fagbladet »Elektroteknikeren«,
der udkommer 2 gange om måneden.
Foreningen er medstifter af Dansk Elektroteknisk Komité og repræsenteret i
Dansk Standardiseringsråd, World Power Conference samt i adskillige faglige
udvalg.
Foreningen er i dag organiseret i en hovedforening og 2 sektioner, for hen
holdsvis Jylland og Fyn. Ledelsen af hovedforeningen forestås af en bestyrelse
bestående af formand og 8 medlemmer suppleret med repræsentanter for de 2
nævnte sektioner.
Foreningen administrerer forskellige fonds og legater, herunder ingeniør
Karl Eriksens Mindelegat, af hvilket renterne årligt uddeles til efter legat
bestyrelsens skøn værdige elektroteknikere til studiehjælp, studierejse eller løs
ning af en elektrotekniken vedrørende opgave.
Nuværende formand er direktør, civilingeniør Aksel Ebbesen, Sophus
Berendsen A/S.
Foreningens adr. : Nybrogade 28, 1., Kbhvn. K.

F O R E N IN G E N AF F A B R IK A N T E R AF E L E K T R IS K E
M A S K IN E R I D A N M A R K . (D Y N A M O T O R )
Foreningen af Fabrikanter af elektriske Maskiner i Danmark er stiftet den 28.
april 1922.
Foreningen har hjemsted i København. Dens formål er at samle de virksom
heder i Danmark, der beskæftiger sig med fabrikation af elektriske maskiner med
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henblik på eventuel varetagelse af de af medlemmernes fælles interesser, der ikke
falder ind under andre organisationers område.
Foreningen har for tiden 10 medlemmer og er tilknyttet Sammenslutningen
af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark, der varetager
foreningens sekretariat.
Adr.: Nørrevoldgade 34, Kbhvn. K.

F O R E N IN G E N AF F A B R IK A N T E R O G G R O S S IS T E R
IE L B R A N G H E N
Foreningen er stiftet i 1907 som en grossistforening, hvis hovedformål var at
varetage medlemmernes interesser ved betalingsstandsninger. Senere er andre
opgaver taget op, derunder især samarbejdet med elektroinstallatørorganisationerne. Siden 1922 har foreningen også omfattet fabrikanter.
Foreningen er organiseret således:
Hovedforeningen, der er det samlende organ for sektionerne.
Kreditorsektionen: Denne sektions arbejde er organiseret som et forebyggende
oplysningsarbejde med udveksling og formidling gennem sektionens kontor
af alle oplysninger, der kan belyse en debitors (en installatørs) økonomiske
forhold og omfatter endvidere fællesrepræsentation gennem kontoret i til
fælde af betalingsstandsninger.
Den eltekniske Sektion, hvis formål er at varetage branchens interesser i for
hold, der vedrører installatørstanden, og som falder udenfor Kreditor
sektionen.
Grossistsektionen, Fabrikantsektionen og Agentsektionen er 3 selvstændige
sektioner, der har til formål at varetage de respektive medlemmers særlige
interesser indenfor branchen.
Foreningen er repræsenteret i såvel Elektricitetskommissionen som Prøv
ningsudvalget, Lysteknisk Selskab samt forskellige faglige udvalg. Foreningen
er endvidere medstifter af foreningen ELRA, »Elektricitetens rationelle anven
delse«.
Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elbranchen råder over et under
støttelsesfond til hjælp for trængende forhenværende medlemmer eller disses
enker og efterladte, samt et studielegat hvoraf renterne uddeles til en indehaver
af eller funktionær i et firma, der er medlem af foreningen, til hjælp til en studie
rejse.
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Foreningen, der i dag har 95 medlemmer, ledes af en hovedbestyrelse bestå
ende af 1 formand og 2 viceformænd samt formændene for de 5 nævnte sektioner.
Nuværende formand er direktør N. B. Sommerfeldt, R., Philips A/S.
Foreningens adr. : Nybrogade 28, 1., Kbhvn. K.

F O R E N IN G E N E L R A
{Elektricitetens rationelle anvendelse}
Foreningen ELRA er stiftet den 26. januar 1951 med det formål at befordre
kendskabet til elektricitetens anvendelsesmuligheder samt ved propaganda
af forebyggende karakter at medvirke til forøget sikkerhed ved elektricitetens
anvendelse.
Foreningen virker for sit formål bl. a. ved arrangement af udstillinger og
demonstrationer, ved udgivelse af brochurer og tidsskriftet El-nyt, ved udsen
delse af pressemeddelelser, film o.s.v., samt ved almindeligt rådgivningsarbejde
vedrørende elektricitetens rationelle anvendelse.
Foreningen har følgende medlemmer:
Danske Elværkers Forening.
Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elbranchen.
Elektroinstallatørforeningen for Provinsen.
Elektroinstallatørforeningen for København.
Elektroinstallatørernes tekniske og økonomiske Sammenslutning, Protektor.
Som medlemmer optages kun foreninger med interesse for udbredelse af
kendskabet til rationel anvendelse af elektricitet. Enkeltpersoner eller -firmaer
kan ikke blive medlemmer.
Foreningens øverste myndighed er bestyrelsen, som består af 10 repræsen
tanter for Danske Elværkers Forening, 5 for Foreningen af Fabrikanter og
Grossister i Elbranchen samt 5 for Elektroinstallatørorganisationerne.
Af bestyrelsens midte er udpeget et arbejdsudvalg, bestående af 2 repræsen
tanter for Danske Elværkers Forening og 1 for hver af de to andre medlems
grupper.
Formand: Direktør, civilingeniør Jens Møller.
Daglig leder : Direktør, civilingeniør P. Poulsen-Hansen.
Adr. : Grundtvigsvej 25, Kbhvn. V.
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IN G E N IØ R -S A M M E N S L U T N IN G E N
Som det er i nutiden, består Ingeniør-Sammenslutningen af de ingeniører, der
har modtaget deres uddannelse på teknika og således fået en omfattende for
beredelse til deres gerning, idet de har gennemgået en fireårig praktisk oplæ
ring, før de har deltaget i den teoretiske undervisning på teknika.
Organisationen har en lang og broget tilblivelseshistorie. Dens grundlæggelse
kan føres tilbage til 1895, et tidspunkt, da der ikke her i landet fandtes teknika,
og da elektroteknik endnu kun spillede en ringe rolle i samfundet.
Grundlæggelsen skyldtes maskinbygnings-eksaminander, der havde gennem
gået dagklasserne på Københavns Tekniske Skole. Som foreningens formål blev
dengang anført : at fremme et kollegialt forhold og hævde den praktiske og tek
niske uddannelses betydning for konstruktører. I begyndelsen drev man en
nok så selskabelig virksomhed, men snart kom der alvorligere ting at tænke på.
Man afholdt kurser til videre uddannelse, man begyndte at føre lønpolitik,
og man kom ind i et konkurrenceforhold over for de ingeniører, der uddan
nedes på Den polytekniske Læreanstalt.
Imidlertid åbnedes maskinbygningsteknika i Odense 1905, i København
1907 og elektroteknikum i København nytår 1908. Uddannelsen her blev
noget grundigere, end den hidtil havde været på de tekniske skolers dagklasser,
og dimittenderne derfra organiseredes i 1917 i Foreningen af Elektro- og Maskinbygnings-Ingeniører. Medens den gamle organisation siden 1908 udgav
Tidsskrift for Ingeniør- og Bygningsvæsen, der består endnu, grundlagde den
nye forening 1920 et Tidsskrift for Elektro- og Maskinteknik, hvis titel siden
forkortedes til EMI.
Begge foreninger havde imidlertid fælles interesse på mange områder. Den
gamle forening, der fra begyndelsen havde ført navnet Konstruktørforeningen,
skiftede 1926 navn til Ingeniør- og Konstruktør-Sammenslutningen, i 1935 til
Ingeniørsamfundet.
Den nye forening skiftede ligeledes i 1934 navn til Foreningen af Elektro- og
Maskinbygnings-Civilingeniører.
Endelig i 1937 slog man de to organisationer sammen under den nuværende
betegnelse, og den nyere forenings blad gik op i den gamles.
Med årene oprettedes flere teknika. Ved siden af elektroteknikum i Køben
havn oprettedes 1915 et elektroteknikum i Århus. I København indførte man
i øvrigt først 1931 betegnelsen elektroteknikum. Ligesom de øvrige teknika blev
disse læreanstalter søgt af en stadig voksende skare ungdom, og ingeniører i
elektroteknik kom snart til at udgøre en betragtelig del af Ingeniør-Sammen
slutningens medlemmer. Indtil nu er der på de to elektroteknika uddannet
omkring et par tusinde ingeniører. En del af dem har fundet ansættelse som
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tjenestemænd ved kommunernes tekniske forvaltning eller ved deres værker,
nogle også under staten. Flertallet arbejder dog i industrien.
Ingeniør-Sammenslutningen er i årenes løb vokset til at blive en stor for
ening med henved 8000 medlemmer. Det har derfor vist sig praktisk til for
skellige formål at organisere medlemmerne i grupper. Således blev der også
inden for Ingeniør- og Konstruktørsammenslutningen allerede så tidligt som
1926 stiftet en elektroteknisk gruppe.
Gruppen havde til formål at afholde møder med foredrag og diskussion
vedrørende specielle elektrotekniske emner samt arrangere ekskursioner til
anlæg af speciel fagteknisk interesse. Endvidere skulle den optage til undersø
gelse sager af elektroteknisk art og i disse sager optræde som rådgivende over
for Ingeniør- og Konstruktørsammenslutningen.
Siden fastsloges det, at gruppen kun med samtykke fra sammenslutningens
bestyrelse kunne optræde udadtil. Ethvert medlem af sammenslutningen, der
var uddannet som elektrotekniker, kunne optages i gruppen, der tillige stod
åben for medlemmer, som uanset deres uddannelse var beskæftiget i en elek
troteknisk virksomhed.
Gruppen gjorde det mindst mulige ud af det administrative, nøjedes med en
lille bestyrelse, først på 3, siden på 5 mand, sparede på skriveriet og indskræn
kede sig til at aflægge korte beretninger om generalforsamlinger og iøjnefal
dende begivenheder i sammenslutningens tidsskrift; men det lykkedes gennem
årene at skabe god tilslutning om en række møder og arrangementer af stor
værdi for deltagerne.
Den første formand for den elektrotekniske gruppe var forstander for Køben
havns Elektroteknikum, ingeniør Chr. Humlegaard. Blandt de senere formænd
var fra 1945 ingeniør i Post- og Telegrafvæsenet Einar Lous, som var medlem
af den første bestyrelse. Den nuværende formand er igen forstanderen for Kø
benhavns Elektroteknikum, ingeniør H. Skou-Jørgensen.
Siden 1929 har det været regel, at en fast elektroteknisk medarbejder har
været tilknyttet Tidsskrift for Ingeniør- og Bygningsvæsen. Den første, som be
klædte denne post, var en cand. polyt., men siden blev opgaven altid varetaget
af ingeniører fra teknika, først af ingeniør ved Københavns Telefon-Selskab
I. Lautrup-Larsen, senere en længere årrække af ingeniør ved Københavns Be
lysningsvæsen C. C. Tafdrup. Siden 1949 har bladet haft faste medarbejdere
både for svagstrøm og for stærkstrømsteknik. Den første post beklædt af den
nuværende sekretær for den elektrotekniske gruppe, ingeniør Gunnar E. Berg;
den anden post beklædes nu af ingeniør Kaj Lund.
Ingeniør-Sammenslutningens medlemmer er spredt over hele landet, og
nogle arbejder i udlandet. En del er tilmeldt lokalgrupper i provinsen, der

324

byder en erstatning for det faglige samvær, den elektrotekniske gruppe skaffer
interesserede i ngeniører i København og omegn.
Organisationen varetager i nutiden alle medlemmernes faglige interesser.
Den udfører gennem sit engageringskontor en meget omfattende virksomhed
ved at formidle ansættelser, undersøger medlemmernes lønforhold og forhand
ler med offentlige institutioner om løn og arbejdsforhold. En fast juridisk kon
sulent hjælper medlemmerne i vanskelige situationer. En lang række forskel
lige opgaver tages op til løsning, og kun få faglige organisationer i Danmark er
så aktive.
Sammenslutningen har ved sin virksomhed gennem tiderne bidraget over
ordentligt til højnelsen af den tekniske undervisning i Danmark og til skærpel
sen af de krav, der stilles til vore ingeniører, og den har i væsentlig grad været
medvirkende til, at Danmark er vel udrustet med gode teknikere, og dermed til
udviklingen af teknik og industri i landet.

K A B EL - O G L I N IE M E S T E R F O R E N IN G E N
blev stiftet den 23. juli 1939 i Fredericia under navnet Kabel- og Liniemesterforeningen for Danmark.
Initiativet til foreningens dannelse blev taget af kabelmester H. C. A.
Schrøder, Slagelse, som blev foreningens første formand.
Foreningen er upolitisk og behandler ikke sine medlemmers løn- eller an
sættelsesmæssige forhold. Optagelse betinges af, at vedkommende ansøger
er kabelmester, liniemester eller beklæder en lignende stilling.
Foreningens formål er »at dygtiggøre sine medlemmer og derved gavne
driften af de virksomheder, hvori de er ansatte«. Dette sker bl. a. derved, at
der hvert år på Kristi himmelfartsdag og dagen før eller efter denne afholdes
årsmøde, der foruden den ordinære generalforsamling omfatter foredrag, eks
kursioner til virksomheder inden for elbranchen, udvekslinger af erfaringer
fra det daglige arbejde og lejlighedsvis studierejser.
Årsmøderne afholdes skiftevis i Jylland og på Øerne.
Foreningen har eget medlemsblad: »Kabel- og Liniemesteren«.
Formandsposten har været varetaget af:
Kabelmester H. C. A. Schrøder, Slagelse, fra 23. juli 1939 til 17. maj 1950;
driftsinspektør N. Milling, Odense, fra 18. maj 1950 til 8. maj 1959 og fra 8. maj
1959 kabelmester Børge Hansen, Fredericia.
Adr. : Friggsvej 18, Fredericia.
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F O R E N IN G E N AF K Ø B S T A D K O M M U N A L E
E L E K T R IC IT E T S V Æ R K E R
»F.K.E.«, som denne institution hedder i det daglige, er stiftet den 18. juni
1925 og havde oprindelig til formål at foretage indkøb af olie til provinsens
elektricitetsværker. Den gang havde jo i det mindste hver by sit eget elektricitets
værk, og adskillige tons olie er gennem årene leveret disse værker gennem deres
egen organisation. Købet foretoges ikke som direkte køb, men ved at man år
for år sluttede overenskomst med leverandøren.
Da den anden verdenskrig medførte den sammenlægning af elektricitetspro
duktionen, som det såkaldte 1940-udvalg foretog, og som resulterede i, at} de
enkelte provinselektricitetsværker ophørte med deres selvstændige produktion,
var »F.K.E.« i mange tilfælde formidler ved forhandlingerne om sammenlæg
ningen.
Olieindkøbet blev herefter en mindre og mindre opgave, og da samtidig
elværksproblemerne i Danmark blev af landsomfattende karakter, overgik disses
behandling i stedse stigende grad til Danske Elværkers Forening. Alle spørgs
mål, som har interesse for provinselektricitetsværkerne, behandles fremdeles i
»F.K.E.«’s bestyrelse, før de kommer til behandling i den store forenings be
styrelse.
Udover disse mere daglige sager har »F.K.E.« i de senere år beskæftiget sig
med forskellige sager af særlig karakter. Der tænkes her på den indsats, som
ved »F.K.E.«’s nedsættelse af »Det lille Norgesudvalg« og arbejdet i dette ud
foldede for at opnå medejerskab og intimere samarbejde for en række sjælland
ske købstæder i forbindelse med de store kraftcentraler på Sjælland. Det lyk
kedes her at komme til en for alle parter tilfredsstillende ordning, hvorved 10
nordsjællandske købstadværker blev medejer af Isefjordværket. Forhandlinger
af lignende karakter vedrørende sydsjællandske købstæders forhold til Seas har
også været ført, men har endnu ikke givet noget positivt resultat.
En anden sag, som er taget op ved »F.K.E.«’s foranstaltning, er den samling
af vort lands fjernvarmecentralers særlige interesser og problemer, som er sket,
og som har fundet udtryk i dannelsen af »Sammenslutningen af Fjernvarme
værker og -centraler i Danmark (»Fjernvarme-Sammenslutningen«).
»F.K.E.«’s interesser varetages af en bestyrelse, der vælges for 4 år ad gangen
i det år, hvor kommunevalg har fundet sted. Bestyrelsen består for tiden af :
Folketingsmand M. Larsen, Kolding, (formand)
Borgmester M. P. Nielsen, Nakskov,
Borgmester H. C. Hansen, Middelfart,
Rådmand Olu] Nielsen, Århus,
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Redaktør Hans Bagge, Slagelse, (næstformand)
Borgmester L. Høyer-Nielsen, Esbjerg, og
Direktør E. Scheibel, Odense.
»Det lille Norgesudvalg« såvel som »Fjernvarme-Sammenslutningen« ledes af
»F.K.E.«’s næstformand, redaktør Hans Bagge, og »F.K.E.«’s sekretær, direktør
Erik I. Sørensen, er også sekretær for disse 2 særlige aflæggere af »F.K.E.«.
Adr: Gyldenløvesgade 11, Kbhvn. V.

L Y S T E K N IS K SE L SK A B
Lysteknisk Selskab blev stiftet den 16. april 1948 af repræsentanter for en
række foreninger og organisationer med tilknytning til belysningsbranchen og
den elektrotekniske branche, samt for arkitekt- og ingeniørforeningerne m.fl.
Selskabets formål er at fremme forståelsen af den betydning, som en god og
hensigtsmæssig belysning har på alle områder, samt at formidle Danmarks
medlemskab af og samarbejde med »Den internationale Belysningskommission«
(Commission Internationale de l’Éclairage (C.I.E.)).
Selskabets formål søges opnået ved afholdelse af foredrag, udgivelse henholds
vis udsendelse af pjecer, bøger, lystekniske tidsskrifter og eventuelt andre pub
likationer, afholdelse af kursus samt eventuelt deltagelse i udstillinger.
Selskabets bestyrelse, der også fungerer som Danmarks Nationalkomité i
tilslutning til C.I.E., består af repræsentanter for:
arkitekter
elektroinstallatører
elværker
forbrugere
fabrikanter i elbranchen
grossister i elbranchen
ingeniører
lampefabrikanter
oftalmologer
Den polytekniske Læreanstalt.
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, firmaer samt institutioner,
foreninger, kommuner med flere. Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse
og eksklusion.
Selskabets formand har fra stiftelsen været: professor, dr. techn. G. Weber.
Daglig leder: direktør, civilingeniør Ib Ovesen.
Adresse: Amagerbrogade 18, Kbhvn. S.

327

»R EPA M O TO R «
Elektromotorværkstedernes Sammenslutning
I årene umiddelbart efter den første verdenskrig medførte den rivende udvik
ling i landets elektrificering et stigende behov for elektromekaniske reparations
værksteder, hvilket havde til følge, at en del unge, dygtige elektromekanikere
etablerede selvstændig virksomhed rundt omkring i de større byer.
Efter nogle års forløb fandt man sammen, og den 22. juni 1924 stiftedes for
eningen i Århus, og fik det ikke helt korte navn: »Sammenslutningen af repa
rationsværksteder for elektriske maskiner i provinsen«.
Ved starten tilmeldtes 11 medlemmer, der alle var bosat i Jylland.
Foreningens formål var at overtage fælles faglige interesser, såvel indadtil som
udadtil at modarbejde usund konkurrence ved kun at udføre 1. klasses arbejde
samt udarbejde prislister og løse lærlinge- og elektromotorforsikringsspørgsmål,
når tiden var inde dertil.
Allerede året efter indledtes forhandlinger om samarbejde med elektroinstallatørernes sammenslutning »Protektor«, der var stiftet i 1923, hvilket resulterede
i, at der i 1928 blev oprettet samarbejdsoverenskomst mellem de to sammenslut
ninger.
Foreningen, der hidtil kun havde haft medlemmer i Jylland, forøgede med
lemstallet, idet en del virksomheder på Fyn og Sjælland tilsluttes i 1935.
I 1940 overtoges formandsposten af Axel Åkerman, Odense, og bestyrelsen
udvides til 5 medlemmer. Foreningens navn ændres til »Repamotor«.
Faget anerkendes af svendeprøvekommissionen og egnede svendeprøveemner
fastsættes, ligesom der blandt medlemerne udpeges skuemestre til bedømmelse
af svendeprøver.
I 1944 fejres 20 års stiftelsesfest. Medlemstallet var steget til 30. Trods krigs
tidens materialemangel var beskæftigelsen stigende.
Der ydes kr. 1.000,00 i tilskud til et »Repamotor«-værelse på det under op
førelse værende Århus kollegium, og der oprettes jubilæumsfond. I 1944 udar
bejdes fælles kalkulationsregler.
25 års jubilæum fejres 1949 i Århus. Medlemstallet var nu steget til 55. De
gamle pionerer hyldes, og de bortgangne mindes. Fabrikant Rasmus Hansen,
Horsens, udnævnes til æresmedlem. I 1951 oprettes fast sekretariat i Odense,
hvor Irsf. dr. jur. Hardy Andreasen overdrages hvervet som sekretær. Vedtæg
terne ændres, og der indgås samarbejdsoverenskomst med Danske El-installa
tørers Motor abb. A/S D.E.M.A., der nylig var stiftet. Teknisk kollegium i Århus
meddeler, at der fremtidig står et værelse til rådighed for en studerende, der an
befales hertil af »Repamotor«.
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1955-56. Fælles-nordisk samarbejde med broderorganisationerne i Norge og
Sverige indledes og udbygges. Det svenske rigsforbund fremsætter tilbud om at
gøre fagbladet »Lindaren« til fælles-nordisk medlemsblad, hvilket accepteres af
både »Repamotor« og den norske landsforening.
I 1958 udpeges et snævert udvalg til i samarbejde med fællesudvalget for
metalindustriens lærlingeudvalg at få tilvejebragt de bedste betingelser for elektromekanikerbranchens lærlingeundervisning, der fremtidig vil finde sted på
Centralkostskolen i Nykøbing F. På 35 års stiftelsesdagen, der markeredes i
Århus den 22. juni 1959, talte »Repamotor« ialt 80 medlemmer.
Sekretariatets adr.: Kongensgade 31, Odense.

