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18-8-1913 Thisted Amtsavis 

 

Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til "Thy 

Andelselektricitetsværk" påbegyndes. 

Som det er bekendt, fremkom der for længere tid siden planer om at anlægge et stort stærkstrøms - 

elektricitetsværk i Bedsted, således at hele Syd- og Mellemthy derfra kunne blive forsynet med 

elektricitet. Et udvalg, bestående af fabrikant Jens Andersen,"Moselund," gårdejer Ole Hedegaard, 

"Nørhedegaard," tømrer Chr. Jensen, Hassing, proprietær Liitzhøft, Tandrup, købmand Rotbøll, 

Morup Mølle, proprietær Sørensen, Vestervig Overgård, proprietær Tølbøll, Koustrup, og dyrlæge 

Marrebæk, Bedsted, trådte sammen med Ole Hedegaard som formand og påbegyndte de 

forberedende arbejder. 

Rundt om i sognene blev der med 

assistance fra ingeniørerne Knudsen 

og Johnsen, Vordingborg afholdt 

møder, hvor der blev holdt foredrag 

om planen, samtidig med at der blev 

foretaget en foreløbig tegning. På 

grundlag af denne tegning har de to 

førstnævnte ingeniører udarbejdet 

planer og overslag for anlæg af et 

stærkstrøms- elektricitetsværk i 

Bedsted. Anlægssummen er anslået til 

330.000 kr. og det er meningen, at 

elektriciteten skal kunne leveres 

forbrugerne for 2 og 4 øre pr. 

hektowatt henholdsvis for motor og 

lys-elektricitet. Udvalget har fundet 

de udarbejdede planer 

tilfredsstillende, og for tillige at få 

deres tekniske godhed undersøgt, har 

udvalget ladet en autoritet som 

ingeniør Holstein Rathlou, 

Københavns Elektricitetsværkers 

Byggekontor, gennemgå projektet, og 

han har udtalt sig fuldt anerkendende 

om dette. 

Thy Højspændingsværk set indefra. Bedsted 
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I lørdags eftermiddags havde udvalget indbudt alle interesserede, såvel de som havde tegnet sig, 

som enhver der kunne tænke sig eventuelt at ville være med til et møde på Bedsted 

Gjæstgivergaard. Ca. 125 mennesker, rundt om fra det område Værket skulle omfatte, havde 

efterkommet indbydelsen. Udvalgets formand, Ole Hedegaard, ”Nørhedegaard”, bød velkommen 

og redegjorde for udvalgets arbejde, idet han blandt andet oplyste:  

Den foreløbige tegning gav et så godt resultat, at vi fandt at det var det værd at arbejde videre med; 

vi har derfor fået udarbejdet et projekt af d'herr. Ingeniører Knudsen og Johnsen, og vi synes så godt 

om dette, at vi sammen med repræsentantskabet - og et par mand fra hvert sogn - besluttede at lade 

projektet gennemgå af ingeniør Holstein Rathlou, København, der tidligere havde haft med lignende 

foretagender at gøre.  

Kritikken af projektet var så tilfredsstillende, at vi besluttede at forelægge det her på mødet for 

derefter at få foretaget en bindende tegning. Før den bindende tegning er i orden, kan vi nemlig ikke 

afgøre noget om, hvorvidt Værket kan blive rentabelt, og vi vil på ingen måde starte, før vi har en 

sådan tilslutning, at vi har et sikkert grundlag at bygge på. Vi må derfor også stærkt fremhæve, at 

alle, der overhovedet kan tænke sig 

at ville være med, må melde sig 

straks, thi vi bygger kun for dem, 

der tegner sig og absolut ikke på 

forventet senere tilslutning. Der er 

ingen fare ved at tegne sig, thi 

bliver der for få til et rentabelt 

anlæg, behøver man ikke at frygte, 

at vi giver os i lag dermed. I 

projektet er der regnet med, at 

prisen på elektricitet skal være 2 og 

4 øre, og det er meningen, at Værket 

skal startes som et 

andelsforetagende under navn af 

"Thy Andels Elektricitetsværk".  

Den første måletavle ca.1915. Thy Højspændingsværk. Bedsted. 

Til dirigent valgtes gårdejer Frøkjær," Gårdhusmølle". Ole Hedegaard oplyste yderligere, at 

højspændingsledningerne godt kunne forsyne alle de forbrugere, der senere kom til i 

Elektricitetsværkets opland, men transformatorstationerne og lavstrømsledningerne blev kun anlagt 

for dem som tegnede sig nu, så hvem der senere fik i sinde at være med, måtte selv betale de større 

udgifter, der blev ved senere anlæg af transformatorstationer og lavstrømsledninger. Det er 

hovedsagelig gårdene, der har tegnet sig ved den foreløbige tegning, derimod er der ikke ret mange 

huse med af dem der ligger langs vejene, hvor ledningerne skal passere.  
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Tølbøll, "Koustrup": Er det ikke rigtigt, at der bliver givet en oversigt over, hvilke sogne projektet 

omspænder, og hvor det er meningen at transformatorstationerne skal ligge.  

Ingeniør Johnsen: Det er meningen at oprette 27 transformatorstationer, nemlig én for hver af 

følgende steder: 

 

1. Thygstrup og egnen omkring Vestervig Kirke. 

2. Krik og Oksenbøl. 

3. Ullerup. 

4. Grurup, sydlige del. 

5. Visby. 

6. Hassing By. 

7. Tandrup og Søvang. 

8. Skyum. 

9. Morup Mølle. 

10. Vittrup. 

11. Gl. Bedsteds nordlige gårde. 

12. Gl. Bedsted ved landevejen. 

13. Nørhedegaard. 

14. Fuglsang og omegn. 

15. Villerup. 

16. Grurup nordlige del. 

17. Gettrup og Gundtoft. 

18. Helligsø. 

19. Refs. 

20. Villerslev. 

21.                 Irup. 

22. Koldby og Tøttrup. 

23. Jestrup. 
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24. Sønderhaa. 

25. Handrup. 

26. Tabel. 

27. Hassing nordlige del. 

Endvidere skal "Moselund" forsynes direkte fra Centralen i Bedsted gennem en lavstrømsledning 

og Bedsted Stationsby forsynes gennem det nuværende jævnstrøms- ledningsnet. Det er meningen, 

fra Centralen i Bedsted, at udbygge to højspændingsledninger, en til den vestlige del af oplandet og 

den anden til den østlige del. Disse to ledninger vil kunne betjenes uafhængige af hinanden. Planen 

bør absolut have almindelig tilslutning og i alt fald endnu større tilslutning end ved den foreløbige 

tegning, thi det går ikke at gennemføre sagen uden på et solidt og vederhæftigt grundlag. 

Sørensen, "Vestervig Overgård": Hvor langt må man ligge fra en transformatorstation for at kunne 

komme med? 

Ingeniør Johnsen: Det beror noget på de særlige forhold, blandt andet om det er en stor eller en 

mindre forbruger, og om det er den eneste, eller der er flere forbrugere på strækningen, men 1 

kilometer er sædvanligvis den yderste grænse. Hvor der kan blive et større samlet forbrug, kan det 

ofte bedre betale sig at anlægge en særlig transformatorstation end at benytte de lange 

lavstrømsledninger. Det gælder derfor om, at alle melder sig nu, for at transformatorstationerne kan 

blive anlagt på de rette steder. 

Sørensen "Thaliasminde". Hvor meget vil anlægget koste? Vil Værket besørge og forskudsvis 

bekoste installation og anskaffelse af elektromotorer og lamper? Er de 2 og 4 øre nok til Værkets 

forrentning og til afdrag? 

O. Hedegaard: Værkets anlæg med 

transformatorstationer og ledninger indtil 

forbrugernes husgavle er beregnet til 

330.000 kr. Andre steder har man indenfor 

Værkets interessenter en 

installationsforening til forskudsvis at 

afholde udgifterne til installation m. v., så 

at disse udgifter kan afdrages over 10 år. 

Efter beregningerne vil 2 og 4 øre være nok 

til renter og afdrag.  

 

B & W Dieselmaskine. 400 HK. Thy 

Højspændingsværk. Bedsted. 
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Lützhøft: Det vil absolut være et stort gode for befolkningen, om vi får Værket anlagt, så alle bør 

være med. Her hvor der er ret spredt bebygget, går det ikke at der springes for mange over. Vi vil 

ikke starte foretagendet hvis vi kan forudse, at det vil give underskud. Jeg anser det ikke for særlig 

galt, selv om kraften i landbruget, skal betales lidt dyrere end beregnet. Hvis vi ikke får større 

tilslutning end ved den foreløbige tegning, tror jeg ikke, planen bliver gennemført. Alle bør tegne 

sig, også dem udenfor de projekterede transformatorstationers rækkevidde, thi der kan muligvis 

blive tale om stationers flytning.   

R. Jensen Schelle: Skal det være et andelsforetagende?  

Hedegaard: Ja, vi har ment at det var det bedste. Det er meningen at afskrive 2 procent om året. 

R. Jensen Schelle: Bliver der tale om at lægge deklaration på ejendommen for eksempel til 

sikkerhed for installationen. 

Hedegaard: Ja, indtil denne er betalt, var det måske meget rimeligt.  

Forpagter Vestergaard, Sønderhå: Den der tegner sig for kraft, skal han også aftage lys? Hvorledes 

bliver de stillet der har vindmotorer? 

Hedegaard: Det er meningen at kraftforbrugere også skal aftage lys, men der forlanges kun 10 

lamper til en gård, og det kan jo altid tages under overvejelse, om det kan betale sig at skubbe en 

større forbruger ud, fordi han ikke vil aftage lys. 

Husmøllerne må benyttes så meget folk lyster, men det bliver de såmænd snart kede af. 

Vestergaard: Vil det ikke virke forblændende ved 

tegningen? 

Hedegaard: Måske, men her må repræsentanterne 

undersøge forholdene.  

P. Smed, Dover: Hvor mange forbrugere skal der til, for 

at vi kan få en transformatorstation i Dover? Vi er 6-7 

gårde, der måske vil være med. 

Ingeniør Johnsen: Det er vanskeligt at besvare på stående 

fod, thi det afhænger i høj grad af de lokale forhold og af, 

hvor store forbrugere det drejer sig om. Den 

gennemsnitlige indtægt for hver af de 27 projekterede 

stationer, er noget over 1000 kroner årlig, så forbruget må 

være noget lignende, for så vidt forbrugerne ligger inden 

for en nogenlunde rimelig afstand fra hinanden.  

Kabelarbejde i Tværsted. Bedsted. 
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Stokholm Sørensen, Vestervig: Før vi starter, skal vi være klar over, at det ikke blot lige kan gå 

rundt, men også give et ret betydeligt overskud. 

Dirigenten: Da ikke er flere der ønsker ordet, slutter jeg mødet, og folk kan nu tegne sig her med det 

samme, men desuden vil repræsentanterne gå rundt i sognene for at søge at få så mange med som 

muligt. Tegningen tog derefter sin begyndelse, og forhåbentlig vil det lykkes at få det for egnen så 

betydningsfulde foretagende sat i scene. Vi tror at alle der har lyst til at være med, rolig kan melde 

sig, thi de mænd der står i spidsen for foretagendet, er kendte dygtige og besindige folk, der sikkert 

ikke går med til noget, uden at det i enhver henseende er forsvarligt. 

Når der er tegnet et tilstrækkeligt antal interessenter, vil der blive indkaldt til en konstituerende 

generalforsamling til valg af forretningsudvalg m.v. 

Digitaliseret af Poul Martin Kjær. 


