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Bygningen var ved sin opførelse i 1912, beliggende i 
Kolding Landsogn. Et landsogn der tilbage i 1768 havde 

66 beboere og i senere i 1925 havde 588 beboere. Fra 1768 til 
1930 bestod Kolding Landsogn af 167 hektar fra Slotssøen 
mod nord og øst. Landejendommen ”Dyrehavegård” udg-
jorde dengang 2/3 af arealet. Gården lå, hvor Comwell 
Kolding nu ligger med en flot udsigt over hele byen på 
samme måde som Kolding Sygehus ligeledes ligger på 
Dyrhavegårds jord. 

Den 2. juli 1912 købte Sognerådet grunden til elektri- 
citetsværket på H. C. Petersens Vej for 2500 kr. med et 

byggeri til 70.000 kr. Byggeriet blev opført af murer Jørgen 
Hansen der straks gik i gang med byggeriet. Allerede d. 10. 
november samme år blev elværket sat i drift. 

Elværket fungerede fra 1912 til 1930.  Der findes beskrivelse 
af de dieselmotorer der trak jævnstrømsdynamoen. Derimod 
findes der ikke megen viden om værkets produktion. I 1923 
blev der bygget en bestyrer- 
bolig nord for værket. Senere i 1930 blev Kolding Landsogn 
en del af i Kolding Kommune og Kolding Landsogns Elektric-
itetsværk blev nedlagt.

Kolding Kommune indrettede elektric-
itetsværket til Kolding Østre Vand-

værk, der fungerede fra 1931 til 1988.  
   I 1931 blev alle maskiner og inventar fra 
elproduktionen fjernet, og der blev opsat 
en del pumper til fordeling af vand fra 
nærliggende vandboringer som blev 
renset og iltet på vandværket. Vest for 
bygningen blev der opført en del 
bassiner med en let overbygning for at 
undgå snavs og blade.  

Der var ikke fast bemanding på værket, 
men mindst ét dagligt tilsyn med alle 
pumper fra hovedvandværket i Al-
pedalen, hvor alle ansatte indenfor 
vandforsyningen holdt til.

Oprindelig tegning af bygningen. Foto: Kolding Stadsarkiv 

Byggeri i forbindelse med Østre gamle Vandværk. I baggrunden ses Kolding Margarinefabrik. 
1931. Fotograf: Ludvig Thomsen.

Kolding Landsogns  
Elektricitetsværk

Kolding Østre Vandværk



Kolding Østre Vandværk blev nedlagt i 1988, da al vand-
forsyning til Kolding by, og alle funktioner blev samlet på  
hovedvandværket i Alpedalen. 

I 1994 blev hele grunden og bygningen, der var beva- 
ringsværdig, opkøbt og indgik i Andelsboligforeningen 
Byparken. 

Forhuset blev renoveret indvendigt og indrettet med 4 
lejligheder med 2 i stueplan og 2 på 1. sal.  Der blev på den 
ryddede grund bagved vandværket opført et nyt baghus i 
1996 med 6 lejligheder fordelt med 3 i stueplan og 3 på 1. sal. 
Resten af grunden blev brugt til parkering, skure og fælles- 
arealer.

Foto fra 1916. 

El-Museet
El-Museet er et udendørs museumsskab med information 

om el-effekter samt information om Kolding Landsogns 
Elektricitetsværk. Gadelampen over el-skabet er produceret i 
1925 med en skærm af støbejern der har været anvendt i 
gadebelysning mellem Lunderskov og Gelballe. 

Museumskabet kan betragtes som ”installations-kunst” og 
er en del af projektet Design og Erindringskvarteret.  

Det daværende Kolding Landsogns Elektricitetsværk kan 
fortsat betragtes ved den smukke bevaringsværdige bygning. 
Det har omvendt været sparsomt med fotos af elværket hvor 
alt interiør og effekter desværre er forsvundet.  
Effekter til etablering af El-Museet er på den baggrund 
indsamlet fra forskellige steder.  

Fra elektricitetens begyndelse har man arbejdet på tre 
områder: produktion af el, fordeling til forbrugere samt 
anvendelse af el.

Produktion af el har her været foretaget i den tidligere 
bygning Kolding Landsogns Elektricitetsværk. Fordeling af el 
har været via luftledninger eller kabler, som i museumsskabet 
vil blive vist.  

Anvendelsen af el vises gennem effekter i skabet, uden dog 
at vise maskiner og andet grej, der blev drevet af elektricitet.



Kabler og ledninger
Ledninger og kabler er lavet omkring en kobberledning som 
transportør af elektricitet. Kobber har fra elektricitetens 
oprindelse, spillet en central rolle, og der er endnu ikke 
opfundet noget materiale, der kan erstatte det ret kostbare 
kobber som elektrisk leder.

Luftledninger er ikke isolerede, mens ledninger i bygninger 
altid er sikrede med isolering. I begyndelsen var isoleringen 
noget der lignede gazebind, og som hurtigt smuldrede og 
blev farligt. Fra 1950 har man anvendt stabilt plastic som 
sikring af el-ledninger. Kraftige kabler var oprindeligt blyka-
bler, men det tunge og besværlige materiale er i dag erstat-
tet af plast.

Samlinger og dåser
Oprindelig brugte man porcelæn til samledåser for ledninger, 
hvor man hældte tjære i porcelænskoppen og lod det stivne. 
Senere lavede man metaldåser, hvor man kunne skille nettet 
ad igen eller ændre på det, og fra starten af 1950 anvendtes 
plast til alle dåser.

Afbrydere og stikkontakter
Afbrydere og stikkontakter blev på samme måde som 
dåserne også først lavet af porcelæn, derpå begyndte man at 
bruge bakelit. Efter 1950 begyndte man at anvende de 
forskellige plastmaterialer, vi alle i dag kender i stadig nye 
former.

Sponsorliste med bidrag af effekter,  
håndarbejde samt økonomisk støtte:

Dansk Energi Museum, Tange Værket 
El-installatør Erik Kristiansen, Gamborg
Harte Værket, Hardy Nielsen, Kolding

Sanne og Svend Brodersen, Gram Slot                                                                                                                 
Jansson El A/S, Christian Møller, Kolding
 Elektriker Peter Gunderlund, Lunderskov.

Kolding Stadsarkiv
Maskinmester/ El-installatør Preben Olsen, 

Frederik Schmidt, Andelsboligforeningen Byparken
Kurt Kaehler, fotoarbejde, Andelsboligforeningen Byparken                                                                                              

Arne Dam Mortensen, Andelsboligforeningen Byparken  
– primus motor for projektet. 

Tekst af Arne Dam Mortensen i samarbejde med  
Dorthe Christiane Zinck Iversen. Grafisk arbejde af  

Trine Graack Salbæk for Beboerforeningen Tre-i-en  
Ældre fotos venligst udlånt af Kolding Stadsarkiv 
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