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Mit arbejde inden for el-faget fra 1957 - 1992 
Skrevet af pensioneret elektriker John Hardy Nielsen 
 

 
Den unge elektriker John og 

hans hustru Oda 1963 

Da jeg i 1957 var blevet færdig med min præliminæreksamen 
i Nibe, havde jeg fjorten dages ferie, inden jeg kom i lære i 
Øster Hornum hos min far installatør Aksel Haddon Nielsen 
som elektriker. Inden jeg kom i lære, betingede jeg mig, at 
jeg kom på en teknisk skole for elektrikere et andet sted end 
på teknisk skole i Støvring. Ikke at jeg havde noget imod 
skolen, men en voksen lærling, som var blevet udlært hos 
min far, havde nemlig gået der, og jeg synes ikke, at det un-
dervisningsmateriale, han viste mig, var fyldestgørende for 
elektrikere. 
 
Da jeg begyndte som elektriker, var behovet for el-ting ble-
vet lidt anderledes, end de var de 15-20 år tidligere, hvor 
mange af installationerne var lavet. Dengang var der kun få 
ting, man brugte stikkontakt til i stuehuset, f.eks. strygejern 
og radio, og det eneste kraft, man havde i udhuset, var stikket 
til den store motor.  
 
I løbet af 1950’erne kom der mange brugsgenstande, som 
krævede stikkontakter. Blandt andet støvsugere, hårjern,  

brødristere og køleskabe. Dette frembragte en lille opfindelse nemlig snydeproppen, en ting 
som man skruede op i lampestedet i stedet for pæren, og så fik man mulighed for at sætte to 
ekstra stik i denne. Den blev meget brugt på værelser, karlekamre og lignende, idet man lige 
kunne sætte en varmeovn, barbermaskine og lignende til. De fleste valgte dog den rigtige løs-
ning og fik installeret ekstra stikkontakter rundt om i stuehuset. I udhuset skete der også me-
get. Man fik malkemaskine og roeskærer, og i stedet for af at flytte den store motor fra det ene 
sted til det andet, fik hver ting sin egen motor. Det fik til følge, at i en lang periode var jeg 
sammen med en svend ude at lave installation til mindre kraftmotorer flere gange om ugen, så 
det blev somme tider til flere hundrede meter kabel, vi lagde op om ugen.  
 
Jeg kan huske en svend, som kom ud i laden, hvor jeg havde slået 15-20 meter kabel op. Han 
syntes ikke, at kablet lå lige, så han tog fat i den løse ende og rev kablet løs, så jeg kunne be-
gynde forfra. Jeg havde ellers lagt kablet op med den samme afstand til kanten af remmen, 
men jeg vil godt indrømme, at remmen fulgte muren, som ikke var lige. Da jeg havde fået 
kablet op igen, denne gang lige, kom svenden ud for at se, hvordan det gik. Han sagde: ”Er 
der kun et kabel hen ad en rem, skal det ligge lige, uanset hvor kroget remmen er, men er der 
flere kabler i forvejen, skal de følges.” Og så måtte jeg jo også feje hele lade gulvet, så der 
ikke lå nogle søm og bøjler, som dyrene kunne komme til at spise. Det, at folk fik malkema-
skiner, gav somme tider et ekstra vandforbrug, og de, der havde en vandbeholder, hvori de 
pumpede vand op i et par gange om ugen, fik problemer med vandet og fik så installeret vand-
værk med hydrofor, så de ikke skulle flytte den store motor hen til akslen for vandværket.  
 
Da man begyndte at installere elektricitet rundt omkring på gårdene, fik man, hvad man den-
gang kaldte ”det hvide lys”, og der havde sikkert også været ret stor forskel på petroleumslys 
og elpærer, så man satte el lamperne op, hvor petroleumslamperne havde siddet, hvad der gav 
en betragtelig forbedring af, hvad man havde før. Da jeg var kommet i lære, begyndte folk at 
få flere lampesteder i samme rum, både inde i stuehuset og ude i udhusene. Folk blev op- 
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El-installatør Axel Haddon Nielsen (bagerst) og en voksen-

lærling pakker vognen før de tager på arbejde, 1950 

mærksomme på, hvor me-
get nemmere det var, når 
man havde godt lys til ar-
bejdet. Mange landmænd 
moderniserede deres stalde 
og fik fodergange, og i for-
bindelse med det fik de sat 
nye lysstofrør op i staldene, 
så de fik et endnu bedre ar-
bejdslys til arbejdet. 
 
Dette førte til, at i løbet af 
1960’erne blev forbruget på 
nettet så stort, at der længst 
borte fra transformatorerne 
kunne være perioder med 
lav  

spænding. Det var til stor ulempe for forbrugerne her. Dette førte til, at man delte transforma-
torernes forsyningsområder op i mindre dele, så der kom færre forbrugere under de nye tårne, 
som man oprettede. Forstærkningsarbejdet foregik på den måde, at transformatorforeningen 
indberettede klagerne fra forbrugerne til H.E.F., der så udarbejdede et projekt og besluttede, 
hvor den nye transformator skulle stå og ud fra det beregnede, hvorledes luftnettet skulle laves 
om.   
 
I Øster Hornum blev forretningen, hvor jeg arbejdede, i 1965 solgt til installatør Aage Laurit-
sen, og vi kom til at lave en hel del luftledningsarbejde i forbindelse med omlægningen og 
forstærkningen af nettet. Nogle år havde vi op til tre-fire måneders luftledningsarbejde. Det 
var for det meste et dejligt arbejde, men det kunne også være et modbydeligt arbejde. Jeg kan 
især huske en dag, hvor vi havde planlagt at udskifte et stykke luftnet, hvor vi benyttede de 
første timer af dagen, inden det tidspunkt, hvor vi havde averteret, at vi ville afbryde for 
strømmen, til at rulle det kobber ud, som skulle erstatte det gamle kobber. Det gjorde vi i et 
dejligt vejr. Lidt køligt, men det klæder man sig på efter. Vi havde næsten ikke fået afbrudt 
strømmen og klippet det gamle kobber, som sad i masterne ned, før vejret skiftede og den ene 
voldsomme regn- og sludbyge kom strygende efter den anden. Vort regntøj dengang var af ty-
pen, der ikke kunne ånde, så det var kun de folk der gik på jorden, der fik gavn af det. Sad 
man i masterne i mere aflåste positioner i gennem længere tid, eller skulle man flytte sig fra 
mast til mast med mastsko på, så svedte man så meget, at man blev våd under regntøjet. Selv 
om vejret var mod os, nåede vi at holde tidsplanen og blive færdig til den lovede tid. Jeg kan 
huske, at vi var nogle stykker, som stod op og spiste vor middagsmad for ikke at blive kolde. 
Da vi kom hjem til aften, var de fleste af os gennemblødte til skindet, men mærkeligt nok var 
der ingen, der blev forkølede efter sådan en dag. 
 
Det, at vi i firmaet havde det gode arbejde med forstærkning og lignende, gjorde jo, at vi også 
fik det trælse arbejde, når stormen suste, masterne knækkede og trådene faldt ned. Jeg kan hu-
ske en 2. nytårsdag, hvor det sneede voldsomt, og der havde været et kraftigt isslag nogle ste-
der. Jeg blev kaldt ned til bager Ib Andersen i Godthåb klokken 4.30 om morgenen. Han 
havde gang i dejen til rundstykkerne, da maskinerne pludselig gik i stå. Jeg boede i Godthåb, 
så jeg gik derned, da det var hurtigere at gå end at grave bilen fri af snemængden.  
 
Jeg havde taget sikringer og mastsko med. Da jeg kom derned, stod dejen ud over kanten af 
karret på røremaskinen. Der var intet i vejen med installationen, så fejlen måtte være i trans-
formatoren. Jeg gik hen til transformeren, der var ikke mere end 100 meter derfra. Inden jeg  
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John på luftnetsarbejde, kob-

beret er ved at blive trukket 

foreløbig op, så masten har 

sat sig inden den endelige 

montering 

kom derhen, blev jeg stoppet af en brandbil, som spurgte ef-
ter en underlig brand, som var blevet anmeldt. Vi opdagede, 
at det, der var blevet anmeldt, var de kraftige blålige blink, 
der kom, når en højspændingsledning var faldet ned. Det var 
dette, som var blevet forvekslet med en brand. Jeg målte 
spændingen i transformatoren, og det viste sig, at der mang-
lede en ledning på højspændingen. Det gik jeg ned til bage-
ren og fortalte, så han gik i gang med at gøre maskinerne 
rene. Der var ikke andet for ham at gøre, idet hans ovn var til 
el. 
 
Ved 7.30 tiden kom en af mine kollegaer forbi mig. Han var 
på vej ud i firmaet efter at have holdt jul og nytår hjemme 
hos forældrene. Vi ringede op i firmaet for at høre, hvordan 
vi skulle forholde os. Vi fik besked om at køre ud til Vol-
strup, hvor en landmand manglede strømmen. Vi kørte ud til 
ham, men måtte gå de sidste 200 meter, fordi sneen havde fø-
get så meget, at vi ikke kunne komme igennem. På vejen 
frem til gården kunne vi tydelig se, hvad der var skyld i af-
brydelsen, idet luftnettet op til gården lå på jorden hele vejen. 
Da vi kom derop, så vi, at en helt ny mast som var 30 centi-
meter i diameter i bunden var knækket, fordi to stk. 16 milli-
meter stålbarduner var trukket over. Det kunne vi ikke forstå, 
så vi gik tilbage for at se på luftledningerne, og på lednin-
gerne hang der en mandelformet isvinge med et profil, der  

var cirka 10 centimeter lang og 6 centimeter bred. Når man tænkte på, hvad fire ledninger, der 
var tre hundrede meter lange og var belagt med sådan en ismasse vejede, kunne man godt for-
stå, at luftnettet væltede.  
 
Vi forklarede landmanden, at han måtte prøve at klare sig så godt han kunne, og at han skulle 
regne med at han ikke fik strøm denne dag. Han fik dog senere lagt et midlertidigt kabel, så 
han kunne malke og have vand. Derefter kørte vi ad omveje hjem til firmaet i Øster Hornum. 
Her forklarede vi problemet for mester, og han skyndte sig at bestille et læs master hos im-
prægneringsanstalten i Skørping, der dog ikke kunne levere dem ud til os. Men mester fik fat i 
smedemester Kurt Nørgård, der lavede stålspær til landbrugsbygninger med mere. Han havde 
en lastbil med kran, og mester fik ham til at hente masterne. Han kom for øvrigt til at hjælpe 
firmaet med at køre ud med master, og vi brugte kranen til at rejse dem med, hvad der var en 
stor hjælp. 
 
Medens vi var hjemme for at få materialer i vognen, råbte mesters kone på mig. Hun ville 
have mig til at snakke med en transformatorforeningsformand; det var Åge Qvist i Volstrup. 
Han ville høre om mulighederne for at få strøm. Jeg forklarede, at jeg, fordi der ikke var høj-
spænding frem til Volstrup, havde afbrudt for nettet, idet jeg havde set flere steder, hvor trå-
dene var slynget sammen, da vi havde været dernede. Vi blev enige om, at han skulle få folk 
til at gennemgå hele foreningens net, og slå isen af ledningerne samt prøve at få de sammen-
slyngede tråde fra hinanden og samtidig rapportere om fejl og knækkede master. Vi aftalte 
også, at var der væltede master, skulle de grave et hul ved siden af masten og i retning med 
luftnettet, hvilket ville være en stor hjælp for os, når vi skulle erstatte masten, og fremme ti-
den for, hvornår vi kunne få strøm på igen.  
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Det sker, som her en gang i 1980’erne, at en 

elektriker kommer ud for at udføre reparati-

onsarbejder og møder noget absolut ikke-

professionelt som dette 

Vi havde en dum oplevelse dernede. Vi 
havde skiftet et par master ind ad en vej og 
trådene, som havde fået en del brandsår, var 
blevet redet ud og de defekte dele klippet fra. 
De udredede tråde var lagt ud på marken med 
nogen afstand, medens vi gennemgik dem for 
brandsår og lignende. Vi var ved at være klar 
til at hænge trådene op, så brugeren også 
kunne få strøm, inden vi tog hjem.  
 
Da skete der det, at ejeren, der havde været 
ude at køre på sin traktor, på vejen hjem ville 
køre ind på marken, hvor trådene lå. Vi sagde 
til ham, at det måtte han ikke, fordi trådene lå 
der. Han sagde, at det skulle vi fandeme ikke 
bestemme, men han kørte hen ad marken, og 
pludselig så jeg enden af én luftledning kom- 

me piskende forbi mig. Jeg løb efter manden, men nåede ham først, da han holdt på gårds-
pladsen. Han steg ned fra traktoren og havde endnu ikke opdaget, at den ene af de ledninger, 
som skulle have været hængt op, sad surret om hans bagaksel på traktoren. Jeg gik hen til ham 
og sagde, at han kunne ringe når han havde fået ledningen klar til at kunne bruges, for nu tog 
vi hjem for klokken var 9 - 10 om aftenen. Vi havde troet, at vi kunne give ham strøm, inden 
vi tog hjem.  
 
Næste dag havde vi noget nyt kobber med derud, og da vi kom ind i gården, sad han med en 
knivtang og klippede kobberet, som sad rundt om bagakslen, i mindre stykker, som han så 
kunne få fri. Et vejr som dette gjorde, at vi arbejdede i tre dage med meget korte søvnperioder 
for at skaffe strøm til folk. Der blev prioriteret således, at transformatorforeninger kom først, 
dernæst landmænd med stort dyrehold og til sidst de øvrige. Det, at vi tog transformatorfor-
eningerne først, gjorde, at vi fik strømmen ud til flere på en gang, men derefter viste der sig 
flere fejl hos de enkelte forbrugere, som så blev afhjulpet efter hvem der havde mest brug for 
strøm. 
 
Den slags større afbrydelser på grund af vejret gjorde, at flere landmænd opdagede, hvor af-
hængige de var blevet af at have strøm. De fik så installeret en nødstrømsgenerator, som 
kunne trækkes af deres traktor og på den måde være sikret, når der blev strømafbrydelse, men 
det var hovedsagelig landmænd, der havde et større dyrehold, der investerede i sådan et an-
læg, men for dem var det jo også store beløb det kunne dreje sig om i tab, hvis man skulle 
undvære strøm i et par dage. Heldigvis har man nu fået det meste af ledningsnettet lagt i jor-
den, så den slags afbrydelser er efterhånden sjældne. 
 
Landmændene var store kunder hos installatørerne. De fik installeret mange ting; i nogle år 
var det store korntørringsanlæg f.eks. med automatisk korntransport til siloer, og nogle af de 
anlæg blev også sat i forbindelse med automatiske foderblandingsanlæg. Så kom tiden med de 
store besætninger. På gårde med svin var det ventilation, fodringsanlæg og udmugning enten 
som udmugningsanlæg eller gylleanlæg, der krævede det store strømforbrug, og på gårde med 
kvægbesætninger er det malkestaldene og gylleanlæggene, der bruger meget strøm, og da 
nogle landmænd også har et vandingsanlæg, bliver strømforbruget ret stort. 
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Maskinrum på Løgstør Fiskeindustri, med tavle for frysehus. 

Tavlen er forberedt til 2 ekstra frysekompressorer der skal 

være større end den 100 hk. kompressor, der ses i forgrunden 

 

Det største ventilationsanlæg, 
jeg lavede, var i begyndelsen 
af 1960’erne, hvor jeg lavede 
et anlæg på Dalsgård ved 
Vokslev. Det var til en kyl-
lingefarm, hvor fem store 
huse var bygget sammen. 
Der blev brugt flere kilome-
ter kabel, og automatikken 
var leveret af S. T. Lyngsø 
og var speciel. Først flere år 
senere opdagede jeg, hvor 
speciel den var. Jeg var på en 
udstilling og så på nogle nye 
tavler for staldventilation, 
som skulle være helt speci-
elle. Jeg kom til at snakke 
med fabrikanten og sagde til 
ham, at jeg havde installeret 
automatik, som kunne det 
samme  

for mindst 20 år siden. Straks spurgte han mig, om jeg kom fra Nibe området, for da han 
havde prøvet at få principperne i anlægget patenteret, fik han afslag, fordi der var lavet et an-
læg, der virkede efter det princip, og det var installeret i Vokslev.  
 
Dette ventilationsanlæg gjorde, at jeg blev meget interesseret i automatik og tog kurser i sty-
ringer, og da jeg kom til at arbejde på Elinelund Mejeri, først sammen med en svend, men se-
nere ene, blev det langsomt automatik i stedet for hus installationer, jeg kom til at tage mig af. 
Landmanden i Vokslev var i øvrigt den første landmand i vort område, der anskaffede sig et 
nødstrømsanlæg, da han et par gange efter hinanden mistede mange tusinde kyllinger ved 
strømsvigt. Det var et stort tysk generatoranlæg fra krigen, der var monteret, så det kunne 
transporteres på et billad, og det blev drevet af en luftkølet motor og var lige til at starte med 
en nøgle, hvis ellers akkumulatoren var ladet op.  
 
Vi havde en stor kunde i Ellidshøj Kalkværk, hvor vi lavede nogle store installationer til ovn-
tørring og transport af kalk. Så vidt som jeg husker det, var det en 200 kg dyse, der sad i 
brænderen i ovnen, og al den olie skulle varmes op til 120 grader, før den kunne bruges, idet 
det var svær fuel olie, man brugte. Med energikrisen holdt man op med at tørre kalken i ovne 
om efteråret og vinteren. Én vinter blev deres opbevaringslade ødelagt af snepres på taget, og 
i forbindelse med byggeriet af den nye lade omlagde man hele transportsystemet. Fra en føde-
kasse, der kunne indeholde lasten af en scraber, normalt omkring 40 ton, ledte transportbånd 
til en kombineret sorterer og knuser, så kalken blev knust til max 10 x 10 millimeter enheder, 
som blev brugt i landbruget, og derefter blev det sendt op i toppen af laden, hvor der hang 
nogle bånd, så man kunne fylde laden helt op. Kalken kunne ligge i optil fjorten meters højde, 
så der kunne være mange vognlæs inde i hallen. 
 
Foruden at give tilbud på almindelige husinstallationer gav mester også tilbud på installatio-
ner i industrier, og de fleste af dem kom jeg til at installere og senere at komme til at udføre 
reparationer i samme industrier. Automatikken her var meget forskellig fra det, jeg var vant 
til. Der kom nogle områder ekstra til som servostyring, procesautomatik, miljø regulering og 
transformering på forskellige måder af strøm og spænding for at få de brugbare resultater. Det 
sted, hvor man kunne se den store forskel, var på det målegrej, vi havde på det givne 
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tidspunkt. Da jeg begyndte som elektriker, havde vi en megger, et instrument, der lavede en 
stor spænding, som blev brugt til at måle, hvor god installationen var, f.eks. hvor fugtig den 
var. Der foruden havde vi hjemme i firmaet et voltmeter og et amperemeter. Da jeg sluttede 
havde vi også meggeren, men når vi brugte den, skulle vi tænke os godt om, for der blev flere 
og flere steder, hvor der blev installeret noget elektronik, som ikke kunne tåle den store spæn-
ding, som meggeren brugte til at måle med. Instrumentet, som jeg havde til sidst, var nødt til 
at have en meget større spændvidde både i jævn- og vekselspænding. Det kunne måle fra mil-
livolt og til 800 volt og med en særlig probe op til 10.000 volt, dog kun vekselstrøm. Angå-
ende strøm så kunde den måle fra 1 mA til 10 A. Jeg havde til måling af strøm til jævnstrøm 
og vekselstrøm en særlig strømtang, der målte op til 800 A. Desuden målte instrumentet også 
modstand og med et par forskellige prober også temperatur. Nu vil nogle måske sige, at det 
har man slet ikke brug for, men skal man f.eks. sikre at en converter, der laver vekselstrøm 
om til jævnstrøm, skal levere 800 ampere, skal man, når converteren styres digitalt og der ta-
stes 800 ampere, have et meget fint instrument for at kunne justere converteren korrekt, såle-
des at det indtastede og udgangen passer i hele skalaen fra 0 - 800 A.  
 

 
På mejeriet Elinelund i Støvring fik man installeret automati-

sering, her i skummesalen 

Da jeg begyndte som elektri-
ker var jævn, veksel og høj-
spænding adskilte typer el-
arbejde, i dag findes alle tre 
typer nemt i samme maskine 
måske styret af en pc’er som 
er i et net. Dette gør, at in-
denfor elektrikerfaget går ud-
viklingen meget hurtigt, og 
det er sikkert også derfor at 
elektrikerne har et af de stør-
ste efteruddannelsesprogram-
mer for håndværkere.  
 
Det har så resulteret i, at flere 
elektrikere har specialiseret 
sig i en mængde forskellige 
retninger, men nogle prøver 
at holde sig i stand til at klare  

alle typer arbejde, men det er meget vanskeligt. Jeg holdt op som elektriker for over 20 år si-
den, og jeg kan se, at der er kommet mange nye materialer frem, som kræver en anden viden 
at installere og programmere, så det er ikke nemt for folk, der ikke er aktive i faget at følge 
med udviklingen. 
 
Dette var en lille gennemgang af et fags ændring over 40 år, men ser man sig lidt omkring, 
kan man se, at det også er sket på mange andre områder. Jeg skrev en slægtsbog for en mand, 
og hans bedstefar skrev i 1930’erne, at hvis hans bedstefar havde set hvad der fandtes nu, så 
ville han ikke tro det. Det samme kan siges nu næsten tre generationer senere. Fortæl bare 
børnebørnene hvor mange, der havde telefon i 1950’erne - i dag, hvor mange af de skolesø-
gende har en mobil telefon. 


