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Normalt ser vi det slet ikke – rodnettet. Når vi går, 

cykler eller kører gennem Københavns gader er der 

normalt andre ting, som fanger vores opmærksomhed. 

Menneskene først og fremmest. Men også bygninger, 

der med deres lysreklamer, arkitektur og åbne eller 

lukkede vinduer sender forskellige signaler henover 

regnvåde brosten eller soldirrende asfalt alt efter ste-

det og årstiden. Butiksvinduer, hvis udstillinger lokker 

os med løfter om stil, udsalg eller simpelt forbrug. De 

mange tårne og højhuse, der tegner deres skæve pro-

fil mod himlen. Duerne, anmassende og altædende. 

Eller parkernes oaser af grønt midt i det hele. 

 Rodnettet ser vi ikke. Og vi bemærker det først 

rigtigt, når det ikke virker. Når strømafbrydelsen sæt-

ter ind og lammer vores dagligdag; når sommerens 

skybrud bliver for meget for kloakerne, og vandet 

strømmer uhindret i gader og kældre. Eller når rude-

kuverterne dumper ind af brevsprækken og minder 

om, at der skal betales for strøm, vand, gas eller 

varme. 

 Men rodnettet er der jo hele tiden. Næsten overalt. 

Det fører vandet væk fra gader, toiletter og køkken-

vaske. Det bringer også vandet frem til brusere og 

brandhaner, hvis matrøde profil ses overalt i gadebil-

ledet. Om vinteren løber fjernvarmen gennem rør og 

tunneler til radiatorer, der opvarmer byens kontorer, 

Byens rodnet
Indledning

butikker og boliger. Og vores lamper, computere 

og fjernsyn drives af strøm, der løber i kabler under 

jorden, indtil den munder ud i relæ og kontakt. I nogle 

husstande og i mange af byens restauranter og cafeer 

suppleres rodnettet af gasrør, der ender i vandvar-

mere, gaskomfurer eller gasovne. En mageløs verden 

som ligger skjult for vores øjne under asfalt, fliser og 

mursten. 

 For 150 år siden tændtes de første gaslygter i Kø-

benhavns gader. Samme år blev den første moderne 

kloakering etableret. To år senere løb vandet fra det 

første vandværk ud til københavnerne, og i 1892 

åbnede det første elektricitetsværk. Fra 1925 leveres 

også fjernvarme til københavnerne.

 I denne bog fortælles historien om Københavns 

forsyning med vand, gas, el, varme og kloakker i de 

sidste halvandet hundrede år; om rodnettets etable-

ring og udvidelse, om forsyningsværkerne, medarbej-

dernes forhold og ikke mindst om forsyningsnettets 

betydning for virksomheder og borgere i København. 

Samtidig fortælles om de nye vaner, tanker og pro-

duktionsmåder, som nettet fremavler. Endelig indgår 

den nyeste del af historien: forsyningsvæsenernes 

sammenlægning og elmarkedets privatisering, der har 

betydet, at københavnerne i dag forsynes af det kom-

munalt ejede aktieselskab Københavns Energi.1 

1   I 1999 skifter Københavns Belysningsvæsen navn til Københavns Energi. Virksomheden leverer gas, el og varme til københavnerne. Året før er vandforsyningen og kom-
munens kloakafdeling lagt sammen i Københavns Vand, der i 2001 fusionerer med Københavns Energi. Københavns Energi sælger alle elaktiviteter til Dong Energy i marts 
2005.
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En hovedstad i opbrud

I foråret 1856 er København en by i forandring. Byens 

porte, hvor man i århundreder har ført kontrol med 

besøgende og borgere i byen, er under nedrivning, og 

livet i den nyligt demokratiserede hovedstad blomstrer. 

Fremtiden tegner lys – ikke mindst for de grundejere 

og entreprenører, der efter frigivelsen af det militære 

område udenfor byens volde til byggeri, kan se frem til 

store fortjenester på opførelse og udlejning af boliger 

i brokvartererne. I begyndelsen foregår byggeriet i 

byens nye kvarterer temmelig vilkårligt. Men i løbet af 

1860erne og 1870erne tager byggeriet fart og skaber 

plads til de mange nye københavnere, der kommer til 

byen for at finde arbejde. 

 Tilflytterne får især job indenfor byens fremvoksen-

de industri. Indførelsen af næringsfrihed i 1857 fjerner 

mange af skrankerne for det private initiativ. Nye 

virksomheder dannes og flere ældre som Carlsberg og 

B&W udvider kraftigt i de følgende årtier. Fra 1855 til 

1906 vokser antallet af virksomheder i hovedstaden 

med over 100 ansatte fra ca. 25 til 115. Det samlede 

antal virksomheder vokser til næsten 13.000.1

Rodnettet etableres

Byen befinder sig i slutningen af 1850erne ikke kun 

på tærskelen til en tid med stor økonomisk og be-

folkningsmæssig vækst. Den ændrer sig også på en 

anden måde. Rundt om på byens gader og pladser 

er grupper af mænd under ledelse af engelsktalende 

ingeniører i færd med at grave render og nedlægge 

støbejernsrør i et system af underjordiske kanaler, der 

på afgørende punkter vil forandre københavnernes 

dagligdag. Målet er at skabe et net af ledninger, der 

kan føre gas og rent vand ind til byens ejendomme. 

Kort efter begynder man også at anlægge murede 

ledninger under jorden til bortledning af spildevand 

fra gaden og husholdningerne. Ledninger erstatter 

rendestene i gadeplanet. Etableringen af forsynings-

nettet fører til en gennemgribende forandring af 

tilværelsen for københavnerne i løbet af det følgende 

halve århundrede. Vaskevandet fra gruekedlen kan 

nu ledes direkte i afløbet og skal ikke længere bæres 

ud på gaden til rendestenen. I de lejligheder, der får 

indlagt vand, kan vandet drikkes direkte fra hanen. 

Det skal ikke længere hentes fra vandposten i gården 

eller de offentlige vandposter på byens pladser. Er man 

blandt de heldige, der er koblet til gasnettet, kan man 

nu læse bøger om aftenen i gaslampens skær. Noget 

der knap var muligt i det svagere lys fra stearinlys eller 

olielamper. 

Spildevandsledninger og latrinafhentning

Vand- og gasledningerne leder produktionen fra 

de nyopførte vand- og gasværker ved henholdsvis 

Axeltorv og Kalvebod Strand ud til forbrugerne.  

I den oprindelige plan for et samlet gas-, vand- og 

kloak system fra 1853 arbejder man desuden med en 

totalrenovering af kloakeringen. Den omfatter også 

instal lation af klosetter i alle ejendomme til bort-

ledning af latrin.

Rodnettet etableres
1857-1900
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Der findes ingen billeder af arbejdet med at lægge de første 

rørledninger, selvom man må tro at anlægsarbejderne har vakt 

opsigt i gadebilledet. Fra etableringen af andre store anlæg 

senere i perioden kan vi dog danne os et indtryk af de mange 

hænder og få maskiner, der var involveret i denne type arbejde. 

På billedet ses funderingen af Kunstmuseet (det senere Statens 

Museum for Kunst) i 1893. Man får en fornemmelse af den 

intensive brug af manuel arbejdskraft. I forgrunden hjælper et 

såkaldt lokomobil med at pumpe vand bort fra voldgraven.  

I 1856 har den engelske ingeniør Aird op mod 1000 mand be-

skæftiget med ledningsarbejderne samt opførelsen af vand- og 

gasværker.2

Der lægges gasrør på Nørrebro i 1910. Arbejderne ved rørene 

bærer gasmasker med korte slanger, der tillader dem at indånde 

frisk luft i tilfælde af utætheder.
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Ledningsarbejdere ved Københavns Vandværk, fotograferet i 

1890 i kommunens materialgård i Lavendelstræde 3. Til venstre 

under vinduet ses guldæbler til Caritasspringvandet på Gammel-

torv. Guldæblerne anbringes i springvandet på regentens 

fødselsdag.

Der lægges vandledninger 

på Ladegårdens Mark (nuv. 

Åboulevarden) i 1890erne.
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 Planen bliver dog forkastet, før arbejderne kommer 

i gang. I stedet gennemføres en kombineret løsning, 

hvor de gamle rendestene erstattes af murede lednin-

ger under jorden, der leder regn- og spildevand væk 

fra gader og husholdninger, mens latringruberne i 

baggårdene udskiftes med tønder. Tønderne afhentes 

ca. én gang om ugen af private vognmænd. Derefter 

bliver indholdet tørret og solgt som gødning til land-

mænd i oplandet.

Et gennembrud

Etableringen af et underjordisk kloaksystem og opret-

telsen af en moderne forsyning med vand og gas er et 

gennembrud for Københavns udvikling fra provinsiel 

lilleput-hovedstad til industrialiseret metropol i anden 

halvdel af 1800-tallet. Uden en effektiv forsyning og 

ordentlige afløbsforhold havde den befolkningstil-

vækst og geografiske udvidelse, som byen oplever i 

denne periode, ført til en sanitær katastrofe. Og uden 

gas til gadelygter og belysning i hjemmet og indu-

strien havde væksten i byens produktion og trafik haft 

trangere kår. Mod slutningen af 1800-tallet kommer 

elektriciteten på banen som en ny offentlig forsynings-

gren. Det elektriske lys fra byens første elværk ses for 

første gang på byens pladser og hovedstrøg i 1892, og 

indvarsler den store betydning elektriciteten skulle få i 

det 20. århundrede. Leveringen af varme gennem det 

offentlige forsyningsnet er endnu et ukendt fænomen. 

Fjernvarme ser først dagens lys i det følgende århund-

rede. Vil man have opvarmet sin lejlighed, må man 

indtil videre ty til kakkelovne og petroleumsovne eller 

til de gasradiatorer og gaskaminer, der markedsføres 

fra 1870erne. 

Strømme af gas og vand

Den 4. december 1857 fyldes gasrørene for første 

gang. Folk forundres over det kraftige lys fra de 

næsten 2000 gadelygter til gas, der skinner med en 

hidtil ukendt klarhed og styrke over hele byen. Byens 

borgere går gennem gaderne bag ved lygtetænderne 

og råber hurra, hver gang en lygte tændes. Gaslyg-

terne erstatter de gamle tranlamper, der tidligere 

oplyste gaden. I begyndelsen holder man dog begge 

lampetyper tændt af frygt for, at gaslamperne ikke vil 

fungere ordentligt. Året efter færdiggøres en tunnel 

med gas- og vandledninger under havnen til Christi-

anshavn. Dermed kan også denne bydel få glæde af 

de nye bekvemmeligheder. 

 Efter færdiggørelsen af værket ved Axeltorv i 1859 

begynder også vandrørene at flyde med frisk, filtreret 

vand. I begyndelsen løber vandet til de eksisterende 

pumper i gårdene og på byens pladser. Hvis man øn-

sker det, bliver pumperne erstattet med nye pumper 

i støbejern på vandværkets bekostning. Rørledninger 

i den enkelte ejendom betales af ejeren selv. Det 

får nogle ejere til at foretrække en fælles vandpost 

i gården eller på trappen. Med tiden får stadig flere 

københavnere dog adgang til indlagt vand. Især i 

nyere herskabelige ejendomme indrettes den enkelte 

lejlighed med vaske og andre vandinstallationer, mens 

P. M. Lindberg er manden bag et samlet gas-, vand- og kloak-

system, der i 1853 er tæt på at opnå godkendelse i Magistraten. 

Systemet omfatter såvel bortledning af spildevand som instal-

lation af klosetter i byens ejendomme. Efter uenighed mellem 

Borgerrepræsentationen og Magistraten forkastes planen dog 

af hensyn til grundejernes udgifter ved klosetordningen. I stedet 

beslutter man kun at anlægge gas- og vandforsyning i første 

omgang. Da kloaksystemet alligevel bliver etableret fra 1857, 

er der alene tale om et system til bortledning af spildevand. 

Lindberg får dog gennemført den kloakering under Skt. Annæ 

Plads, som er gengivet på skiven.3
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Det skarpe lys fra gaslygterne 

giver anledning til en del 

vittige kommentarer, tegning 

1859.

Gaslygten tændes. Tegning 

1859. 

Belysningsarbejdere i tunne-

len til Christianshavn i 1914 

omgivet af vandrør, gasrør og 

elkabler.
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Københavns Vandværk og rørbroen over voldgraven. I 1858 er 

vandværket ved Axeltorv med filterbassinerne langs Skt. Jørgens 

Sø og reservoiret i Søndermarken færdigt. På grund af lav 

vandstand i reservoirerne venter man dog til august året efter 

med at tage værket i brug. Arbejdet med at udvide lednings-

nettet fortsætter i de følgende år, og det første samlede net 

er ikke færdiggjort før 1885. I denne periode lægges der flere 

hundrede kilometer gas-, vand- og kloakledninger under Køben-

havn, hvis bebyggelse og befolkningstal samtidig vokser kraftigt. 

Fra 120.000 indbyggere i 1855 til næsten 300.000 indbyggere 

i 1885. Den voksende befolkning øger presset på forsynings-

nettet og gør det klart, at dets etablering og vedligeholdelse i 

lighed med byudviklingen over jorden er en organisk proces. 

Selvom et anlæg eller en udvidelse færdiggøres, opstår der hele 

tiden nye udfordringer, der kræver nye løsninger. 
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man på lejekasernerne og i slumbebyggelsen i Indre By 

må vente længere på den slags bekvemmeligheder. 

Fra træ til støbejern

Indtil anlægsarbejderne i 1850erne var København 

gennem århundreder blevet forsynet med vand fra et 

system af trærør med blysammenføjninger. Rørene 

ledte overfladevand fra Damhussøen, Emdrup Sø og 

Skt. Jørgens, Peblinge og Sortedam søer til offentlige 

vandpumper på byens pladser og private pumper i 

gårdene. Vandet fra Emdrup Sø havde på grund af 

højdeforskellen et tryk, der fik vandet til at springe. 

Vandet var derfor lidt friskere og bedre end det øvrige 

vand, der kunne være længe undervejs i rørene. På 

grund af trykket var det også dette ”springvand”, der 

blev brugt til byens fontæner. Begrebet ”springvand” 

er således oprindelig knyttet til vandets tryk og frisk-

hed – ikke til selve monumenterne. Det stod i mod-

sætning til ”pumpevandet”, der ved lavt tryk blev ledt 

ind fra Søerne og skulle pumpes op fra rørene. 

 Trærørenes utætheder og problemerne med at kon-

trollere forureningen af søerne gjorde dog, at vandet 

i alle tilfælde var fyldt med vandinsekter, bakterier, 

rådne fisk og ål samt affaldsrester fra latringruber, gar-

verier, stalde m.m. I 1830erne og 40erne skyldes 13% 

af dødsfaldene i byen epidemiske sygdomme, hoved-

sageligt forårsaget af det forurenede drikkevand. Det 

forurenede vand er en af de vigtigste årsager til kolera-

epidemien i 1853, hvorunder næsten 5000 personer 

dør.4

 Det nye rørsystem, anlagt fra midten af 1850erne, 

består af støbejernsrør forbundet med vandværket og 

et rensningssystem i form af fem åbne sandfiltre langs 

Skt. Jørgens Sø. Vandet bliver ved dampkraft pumpet 

ud i rørene under tryk og er således friskt, når det når 

forbrugerens hane. 

Filteranlægget ved Skt. Jørgens Sø

I forbindelse med vandværkets etablering bliver Dam-

hussøen og Skt. Jørgens Sø rensede og uddybede. For 

yderligere at rense søvandet etableres fem filterbas-

siner ved siden af sidstnævnte sø. Hvert filter består af 

fem lag småsten i aftagende størrelse og øverst et lag 

afvasket sand, der er det egentlige filter. Vandet føres 

ind i toppen af filtret. Herfra siver det ned igennem 

lage ne til afløbskanaler i bunden, hvorfra det føres til 

en rentvandsbrønd via en muret ledning. Fra denne 

ledes vandet under baneterrænet ind i vandværkets 

dampdrevne pumper: Pumperne fordeler vandet til 

byens vandposter via systemet af hoved- og stiklednin-

ger.5

 Den grundlæggende filtrering og iltning af drikke-

vandet er stort set foregået på samme måde lige 

siden, selvom nogle værker senere har indført såkaldte 

hurtigfiltre. Hovedparten af det vand, vi drikker i dag, 

renses grundlæggende på samme måde som i de 

gamle filterbassiner. På 1900-tallets værker placeres 

filtrene i overdækkede bygninger. 

Billede af offentlig vand-

pumpe, ill. Tidende 1889: 

De offentlige vandpumper 

indgår stadig i gadebilledet 

mod slutningen af 1800-tal-

let. På denne tid er det dog 

det filtrerede, friske vand fra 

vandværket, der løber i rø-

rene og ikke ”den bekendte 

Ålesuppe”, som københav-

nerne omtalte vandet før 

1859. 
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Filterbassinerne ved Skt. 

Jørgens Sø, 1901

Børn bader i Ladegårdsåen 

i 1910. Ladegårdsåen, der 

løber fra Damhussøen til Skt. 

Jørgens Sø, har siden mid-

delalderen været en af byens 

vigtigste drikkevandsårer. Det 

er ulovligt for dyr og men-

nesker at bade i åen, indtil 

man i 1890-91 nedlægger 

forsyningen med overflade-

vand og går over til at forsyne 

byen udelukkende med vand 

fra underjordiske boringer i 

oplandet, der ledes til filtrene 

ved Vester Farimagsgade 

gennem lukkede rør.6
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Kort efter opførelsen af 

vandværket anlægges dette 

højdereservoir i Søndermar-

ken. I reservoiret opsamles 

en reserve af vandværks-

vand, som tages i brug, når 

forbruget er særlig højt, 

fx på varme sommerdage. 

Reservoiret tillader også, at 

man slukker værkets pumper 

om natten. Højdeforskellen 

sikrer tilstrækkeligt tryk til at 

levere de begrænsede mæng-

der vand til nattens forbrug. 

Bassinet i Søndermarken 

overdækkes i 1890-91. 
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En teknologisk og organisatorisk revolution

Den gas- og vandværksteknologi, der indføres i Dan-

mark fra midten af 1800-tallet, baserer sig på flere 

teknologiske fremskridt: For det første udviklingen af 

større, bedre, billigere og mere driftsikre dampmaski-

ner; for det andet muligheden for at massefremstille 

jernrør til ledningsnettet; for det tredje udviklingen af 

forbedrede ovne og rensemetoder til destillering af gas 

ved kulafbrænding og endelig for det fjerde forbed-

rede metoder til vandrensning.7 

 Disse teknologier var hovedsageligt udviklet i 

England, der på dette tidspunkt er førende på det 

industrielle område. Det er da også fra England, at de 

københavnske projektmagere henter deres viden og 

erfaringer. Flere af kommunens egne folk tager således 

på studierejser til England i anden halvdel af 1800-tal-

let,8 og i forbindelse med de første værker indkaldes 

engelske eksperter som både rådgivende og udføren-

de ingeniører. Det drejer sig bl.a. om James Simpson, 

der havde udviklet en metode til filtrering og iltning af 

vandet gennem sandfiltre. Simpson indkaldes som en 

slags konsulent for den komite, der står for planlæg-

ningen af de københavnske værker og ledningsnet i 

begyndelsen af 1850erne. Han fungerer desuden som 

rådgivende ingeniør i forbindelse med opførelsen af 

værkerne. Selve kontrakten på opførelsen af værkerne 

indgås med det engelske ingeniørfirma Cochrane & 

Co., og arbejdet ledes af en anden ung engelsk inge-

niør ved navn Alex Aird.9

 Etableringen af et moderne forsyningsnet i Kø-

benhavn kræver en hidtil uset kontrol med og 

planlægning af byudviklingen. Derfor er der en tæt 

sammenhæng mellem etableringen af vand-, gas- og 

kloaksystemet i København og udnævnelsen af Col-

ding som landets første stadsingeniør i 1858. Etable-

ringen af en moderne forsyning bryder for alvor med 

den hidtidige liberale politik, hvor hensynet til den pri-

vate ejendomsret og grundejernes rettigheder var helt 

grundlæggende. Anlægsarbejdernes store omkostnin-

ger og behovet for beskyttelse af de færdige anlæg, 

gør det nødvendigt at indskrænke disse rettigheder 

og føre stærkere kontrol med hovedstadens byggeri 

og erhverv. Reservoirer og kildepladser beskyttes mod 

forurening via ny lovgivning. Frem for alt er anlægget 

af kommunale værker udtryk for en ny vilje hos det 

borgerligt valgte bystyre til selv at drive og organisere 

dele af byens liv udenom det private initiativ.10

 I de første årtier er stadsingeniørembedet kun et 

konsulentarbejde med rådgivende funktion, der ikke 

igangsætter egne initiativer. Dette ændrer sig med 

Coldings efterfølger i embedet Charles Ambt, der i 

1890erne råder over 40 medarbejdere. Han blander 

sig både i planlægning af Frihavnen, udvidelse af 

sporvejsnettet, regulering af kystlinier og placering 

af jernbaner. Ambts deltagelse i planlægningen af 

Frihavnen har siden stor betydning for omlægningen 

af kloaksystemet omkring århundredeskiftet.11

Firmaskilte fra dampmaski-

nerne på det første vand-

værk.
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Forsyningssikkerhed og fremmed indflydelse
Bekymringen, for at fremmede magter kan underminere forsy-

ningssikkerheden, er et tilbagevendende tema i forsyningens 

historie. Både i forbindelse med Anden Verdenskrig og senere 

under Den kolde krig. I 1800-tallet bekymrer især den stærke 

engelske indflydelse på hovedstadens forsyning med gas og 

vand. Communalforeningen for Kjøbenhavn og Forstæderne 

afgiver i 1858 en betænkning til bystyret, hvori de kritiserer 

afhængigheden af engelske kulleverancer: 

 ”…da Danmark ikke er og ikke bør være en Provins af Eng-

land, kan der i disse let bevægelige Tider meget snart opstaae 

Forhold, der kan gjøre det vanskeligt, ja endog umueligt, saa-

ledes som i Aarene fra 1807-1814, at faae Kul.”

L.A. Colding (med hvidt 

fuldskæg) sammen med 

vandværkets funktionærer 

foran værkets maskinhus i 

1880erne. Vandinspektør 

Colding er en central skik-

kelse i Københavns tidlige 

forsyningshistorie. Han udar-

bejder planen for anlægget 

af hovedledningsnettet under 

København i 1852. Desuden 

tegner han planen for det 

første vandværk og sammen-

arbejder forskellige planer for 

gasværket. Coldings plan er 

– med få ændringer – grund-

laget for anlægsarbejdet i de 

følgende år. I 1858 bliver han 

byens første stadsingeniør på 

baggrund af sin indsats. I de 

følgende år er han desuden 

teknisk konsulent for en 

række andre danske byers 

vand- og gasværksanlæg.

 Foreningen henviser til den engelske handelsblokade efter 

bombardementet af København i 1807. Den er også utilfreds 

med, at der er brugt så mange ressourcer på et anlæg, der 

ikke kan fungere uden maskinkraft. Under en ny konflikt med 

englænderne risikerer man, at byen vil være helt uden vand og 

gas. Både gasværket og vandværket er nemlig afhængige af 

engelske kul, som de indkøbte ovne og maskiner på værkerne 

er indrettet til. 

 ”At en Englænder kan tilraade Noget, hvorved han gjør 

Staden saa at sige skatskyldig til hans Fædreland, kan af ham 

være meget fornuftigt; […] men om det er fornuftigt at følge 

saadanne Raad er et andet Spørgsmaal, som det neppe er van-

skeligt at besvare.”12
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Respekten for den private ejendomsret

Lægningen af rør og ledninger sker efter mange 

og besværlige forhandlinger internt i kommunen 

og i Rigsdagen. En stor del af medlemmerne begge 

steder sætter beskyttelsen af den private ejendomsret 

meget højt, men forudsætningen for etablering af 

ledningsnettet er netop en opgivelse af ejendomsret-

tens ukrænkelighed. Det kræver offentlig styring og 

indgreb i ejendomsretten at anlægge det nye net og 

siden beskytte det mod forurening og misligholdelse. 

 Særligt kloakeringen giver anledning til mange 

stridigheder. Da gas- og vandnettet godkendes i 

1852, er projekteringen af kloaksystemet endnu ikke 

færdiggjort. Den indgår derfor ikke systematisk i den 

første række af ekspropriationer til lægning af gas- og 

vandrør. Grundejerne finder, at de allerede har strakt 

sig vidt i forbindelse med disse. Derfor sætter en 

del af dem al kraft ind på at undgå nye udgifter ved 

etableringen af kloaknettet. Den tvungne installation 

af klosetter i alle ejendomme, som er nødvendig for 

systemets gennemførelse, vækker modstand, fordi den 

vil give en betydelig udgift til den enkelte grundejer 

og samtidig medføre, at man går glip af indtægten 

fra salget af latrin. Uenighed mellem kommunens to 

besluttende organer, Borgerrepræsentationen og Ma-

gistraten betyder, at sagen ender på indenrigsministe-

ren A.S. Ørsteds bord, og på baggrund af uenigheden 

udskydes kloakeringen.13 

 Episoden er karakteristisk for bystyrets splittede 

holdning til anlæg, der griber ind i den private ejen-

domsret i de første årtier med demokratiske valg 

til Borgerrepræsentationen. Splittelsen skyldes, at 

vælgergrundlaget i denne tidlige periode udgøres af 

mænd med ejendomme i byen, der er vurderet til over 

4000 rigsdaler. Altså netop de største grundejere, der 

var interesserede i at bevare kontrollen med deres 

ejendomme. At forsyningsnettet overhovedet etab-

leres viser, at det ikke er etableringen af et moderne 

forsyningsnet, man som sådan vender sig imod. Kun 

de indgreb, der medfører ekstraordinære udgifter og 

komplikationer for husejerne. 

 I 1880erne og 90erne ændrer billedet sig i takt 

med, at antallet af planlæggere og eksperter vokser 

og deres politiske indflydelse tager til. Og i takt med 

at forsyningsnettet opleves som uomgængeligt og 

nødvendigt. Samtidig svækkes grundejernes politiske 

betydning, efterhånden som valgretten udvides til en 

større del af byens befolkning. Denne udvikling danner 

bl.a. baggrund for den store udvidelse af kloaksyste-

met omkring århundredeskiftet og den efterfølgende 

indførelse af wc’er.

”Alt i kloakken”

I 1880erne bliver kloaksystemet igen taget op. Blandt 

byens læger og byplanlæggere ærgrer man sig over, 

at man ikke fra begyndelsen havde anlagt et kloak-

system, der tillod installation af wc’er i alle byens 

lejligheder.14 Systemet med afhentning af latrintønder 

anser de for uhygiejnisk og direkte uhumsk. Tønderne 

skvulper ofte over under transporten gennem gader-

Før Frihavnens placering 

er endeligt afklaret, kan 

man ikke påbegynde den 

omlægning af kloakeringen, 

der sættes i værk omkring 

århundredeskiftet. Her føres 

kloakledninger under havnen 

fra Nyhavn omkring år 1900. 
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Det nye system tillader principielt installation af wc’er i alle 

lejligheder, men selvom Hovedpumpestationen og det nye 

kloaksystem er færdigt i 1903, går der næsten 50 år inden 

installationen af wc’er er gennemført overalt. I den mellemlig-

gende periode fortsætter transport og salg af latrin med det 

ældre tøndesystem sideløbende med wc-installationen, der i 

begyndelsen kun sker hos de mere velstillede københavnere.15 

Af samme grund stemmer Socialdemokratiet imod planerne om 

et vandklosetsystem i 1893. Det ville efter partiets mening være 

med til at udvide klasseforskellene.16

Latrinvogn ved oplagspladsen i Kløvermarken, 1906. Trods 

etableringen af det nye kloaksystem fortsætter systemet med 

afhentning, tørring og salg af humant affald som gødning 

i de næste 50 år. Fra 1898 er det Kjøbenhavns Grundejeres 

Renholdningsselskab (i dag R98), der står for transport og salg 

af gødning til landmændene. Firmaet etablerer en samlestation 

som nabo til den kommende pumpestation. Samtidig forpligter 

de sig til at udskifte de gamle trætønder med ståltønder med 

tætsluttende låg. Fra samlestationen kan landmændene selv af-

hente latrinen. En stor del føres dog med jernbane i de såkaldte 

”kongetog” til bønder på Amager og Sjælland. Usolgt latrin 

bliver via Pumpestationen sendt ud i Øresund, og de gamle 

oplagspladser kan derfor nedlægges. I 1916 findes der 80.000 

wc’er og 20.000 latrintønder i København til byens 500.000 

indbyggere og 140.000 lejligheder. Der er gennemsnitligt flere 

brugere pr. latrintønde end pr. toilet.17
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I mindre mondæne kvarterer 

i Indre By er fælles vand-

post og lokummer en del 

af gårdinteriøret langt op i 

1900tallet. Her ses en gård i 

Prinsensgade i 1910.

Vask/vandhane på trappen i 

ejendom i Prinsensgade opsat 

i 1880erne. I mere ydmyge 

ejendomme må flere lejemål 

deles om en enkelt vandhane 

på trappen.

ne, ligesom stanken fra tørrepladserne på Amager og 

Nørrebro er ulidelig. Værst er det dog, at kun ca. en 

fjerdedel af latrinen afhentes via tøndesystemet. Den 

resterende del forsvinder – trods forbud – i byens kloak-

er og løber ud i havnen, hvorfra stanken breder sig 

over byen.18 Trods modstand fra en del medlemmer af 

Borgerrepræsentationen, der nødigt vil gå glip af ind-

tægterne fra salget af latrin, lykkes det i 1893 under 

parolen ”tout à l’égout” (alt i kloakken) at få flertal for 

et nyt kloaksystem. Systemet indebærer, at der læg-

ges afskærende ledninger langs med havnen, der fører 

alt spildevand til en central pumpestation på Amager. 

Herfra pumpes det ud i Øresund i passende afstand fra 

byen og havnen, så lugtgenerne overvindes.

Privat eller kommunal elforsyning?

I midten af 1880erne kommer spørgsmålet om op-

førelsen af et elværk i hovedstaden på dagsordenen. 

I første omgang er det private entreprenører, der 

henvender sig til kommunen med tilbud om at opføre 

og drive en elektrisk centralstation til byens forsyning 

med strøm. Det sker på baggrund af den interesse 

og efterspørgsel på elektricitet, der har været i andre 

europæiske storbyer. Kommunen reagerer i første 

omgang med skepsis. Dels opfatter man elektrisk lys 

som en luksus, dels ønsker man ikke, at elektriciteten 

skal konkurrere med kommunens egen, dyrt anlagte 

gasbelysning. Men elektriciteten kan ikke holdes ude. 

Indenfor de enkelte boligkarreer oprettes i disse år 

såkaldte blokstationer, der uden at komme i karam-

bolage med det offentlige vejnet kan forsyne de om-

liggende huse med strøm. Mange forlystelsesetablisse-

menter og virksomheder etablerer også egne elanlæg. 

Det gør det efterhånden klart for byplanlæggerne, at 

der må findes en overordnet løsning på byens elforsy-

ning, inden virvaret af private anlæg, blokstationer og 

ledninger bliver for uoverskueligt. 

 Stadsingeniør Ambt og gasværksbestyrer Howitz 

taler varmt for, at kommunen selv bør tage initiativ til 

at anlægge og drive en elektrisk centralstation. På den 

måde kan man balancere anvendelsen af gas og el og 

samtidig undgå privat konkurrence til gasværkerne. 

I 1889 godkender Borgerrepræsentationen planerne 

for oprettelse af en kommunal centralstation, og 

fra 1890-92 opføres det første værk i Gothersgade. 

Omkring århundredeskiftet udvides forsyningen med 

el til brokvartererne ved oprettelsen af Vestre og Østre 

Elværk.

En opdagelsesrejse i forbrug

Etableringen af vand-, gas- og kloaksystemet i Køben-

havn – og senere en central elforsyning – er en teknisk 

og organisatorisk revolution, der forvandler byen til en 

moderne hovedstad. Det er også forudsætningen for 

den befolkningsvækst og industrialisering, der præger 

byen i de følgende 50 år. 

 For den enkelte borger bliver systemets indførelse 

samtidig indledningen på en opdagelsesrejse i forbrug. 

Ligesom ved indførelsen af apparater som radio, tv, 

mobiltelefon og computer, rummer den nye teknologi 
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Maskinsalen i Gothersgade Elværk, 1904. Fra 1891, da Gothers-

gade Elværk er under opførelse, beslutter Magistraten at samle 

ledelsen af både gas- og elværker under en overordnet admini-

stration i Københavns Belysningsvæsen. Håbet er, at samlingen 

skal give fordele i form af fælles måleraflæsning, regningsud-

skrivning, bogføring af ledningsarbejder, m.v., men først ved en 

reform i 1917 lykkes det for alvor at opnå disse fordele. Indtil da 

har el- og gasværkerne hver sit aflæserkorps, ligesom regnin-

gerne ikke udsendes samtidigt. 

Kritik af den kommunale drift
Elværkets færdiggørelse og kommunens beslutning om selv at 

opføre og drive værket mødes ikke med lige stor forståelse alle 

steder. I et læserbrev hedder det: ”Gud fri os for al Forretnings-

forbindelse med Magistraten, hvis Princip er at tage priser, 

der giver Apoteker-Avance; lad alle elektriske Anlæg komme i 

private Entreprenørers Hænder, saa faar vi da Ret til at paatale 

eventuelle Mangler og Håb om at kunne blive tilfredsstillede…” 

og i Politiken er man utilfreds med, at kommunen vil til at drive 

endnu en forretning, sikkert ”ikke mindre utilbørlig end Kom-

munens Gasværksindustri.”19
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en række muligheder, som må udforskes og udvikles 

af forbrugere og producenter i fællesskab, før deres 

potentiale for alvor realiseres. 

 I begyndelsen er det kun få, der har råd til at få nye 

forbrugsgoder som bad, wc eller gasbelysning instal-

leret i egen lejlighed. I de fleste ejendomme må man 

nøjes med gaslys på trapperne og de fælles gangarea-

ler, mens vandforsyning, og evt. fælles wc’er og afløb 

findes i gården eller på trappen. For hovedparten af 

københavnerne er indførelsen af en moderne forsy-

ning i første omgang, noget man oplever i byrummet. 

Rendesten bliver udjævnet og erstattet af spildevands-

riste ned til et usynligt system af rør. Gaslygter oplyser 

byens gader langt stærkere end tidligere. Nye vand-

pumper af jern i gårdene og på byens pladser, hvorfra 

vandet ikke længere flyder med urenheder og insekter, 

men smager helt anderledes friskt og rent. Skal man 

have et glimt af den nye tids herligheder, kan det også 

ske i byens butikker, forlystelsessteder og restauranter, 

hvor gaslys, indlagt vand og toiletter hurtigt bliver 

udbredt. Eller på Kommunehospitalet, der ved opførel-

sen i 1863 er udstyret med alle moderne bekvemme-

ligheder i form af gaslys, indlagt vand, wc’er og endog 

ventilationssystem og centralvarme fra eget fyr. Også 

på kommunens skoler, institutioner og kontorer er der 

mulighed for at opleve de nye bekvemmeligheder.

Forbruget udvikler sig

I løbet af 1870erne og 80erne vokser forbruget af gas 

og vand støt. Særligt på gasområdet finder forbru-

get nye former. Gasmotorer indføres i håndværk og 

industri, og de første kogeapparater dukker op i hus-

holdningen. Gaskaminer og gasvandvarmere er andre 

nyheder i disse år, men endnu benyttes apparaterne 

kun af en lille, eksklusiv kreds af forbrugere. I 1893 

vurderer ingeniør og byrådsmedlem G.A. Hagemann, 

at kommunen sammen med 39 andre forbrugere står 

for halvdelen af det samlede gasforbrug. Først i det 20. 

århundrede bliver gasblus og gasovne allemandseje. 

Gas i hjemmet

Fra 1859-1880 stiger antallet af gasmålere fra ca. 

4400 til ca. 12.200 målere. Langt den overvejende 

del er beregnet til 3-5 lamper. I den efterfølgende 

periode, særligt efter 1889, stiger antallet markant. I 

år 1900 findes næsten 89.000 målere i en tid med ca. 

94.000 lejligheder. En del målere er dog installeret i 

forretninger, virksomheder og kontorer. Reelt har kun 

ca. to tredjedele af lejlighederne gas. Den voldsomme 

stigning efter 1889 skyldes dels, at gassen op gennem 

80erne anvendes til andre formål end belysning, dels 

at gasværkerne i perioden 1888-1893 tilbyder gratis 

tilslutning for at øge forbruget. Både før og siden 

har ejeren selv måttet betale for denne forbindelse. 

Allerede i 1880 findes 4500 gaskogeapparater imod 

kun knap 1000 apparater femten år tidligere. Og i 

1890erne går det endnu stærkere. Fra 1895 er forbru-

get af kogegas større end forbruget af gas til belys-

ning. I samme periode benyttes gassen også så småt til 

vand- og rumopvarmning.21 

Reklame for gasmotor, 1896. Kilde: Erhvervsarkivet. Efter 1880 

vinder gasmotorer en vis udbredelse i industrien. Hovedparten af 

disse kommer fra J.G.A. Eickhoffs fabrik i København. Fra 1878-

81 har virksomheden det danske monopol på fremstillingen af 

den såkaldte Otto-motor, og indtil 1888 sælger den næsten 200 

motorer. De er specielt udbredt i den grafiske industri, da Eick-

hoff også er specialiseret indenfor maskiner til denne branche. 

 Senere medfører patentets frigivelse et større udvalg i gas-

motordrevne maskiner. Motoren bliver dermed mere udbredt 

også blandt håndværkere og handlende, og bruges fx til kaffe-

møller. Fra århundredeskiftet bliver gasmotoren dog udkonkur-

reret af andre mere økonomiske motorer, først og fremmest 

petroleums-, diesel- og elmotorer, hvorefter den mister sin 

betydning i den industrielle produktion.20 
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Køkkenvasken som toilet

I årene efter 1865 bliver det moderne køkken med 

indlagt vand gradvist udbredt, især i nyt byggeri.23 

Opførelsen af bl.a. de Classenske Boliger ved Godt-

håbsvej i 1866-67 sker dog fortsat uden klosetter og 

indlagt vand. Klosetterne placeredes i stedet i gården. 

Køkkenerne er udstyret med vask og afløb, men man 

skal selv hente vandet fra haner i gården eller på trap-

pen.Installationen af vaske med afløb i lejlighederne 

og lokummer i gården gav ofte problemer, som det 

fremgår af bygningsloven af 1867. Heri understreges 

det, at køkkenvaske skal have vandlåse, bl.a. for at 

modvirke den ulidelige stank op gennem ejendom-

men, når vaskene, på grund af mangel på etage-

toiletter, anvendes som wc-kumme.24

Elektriciteten oplyser og underholder

En ny etape i opdagelsesrejsen begynder med opret-

telsen af byens første elværk i Gothersgade i 1892. 

En lille kreds af forbrugere i værkets nærhed indby-

des til at tegne sig for forbrug af el til belysning. I 

forbindelse med kongeparrets guldbryllup samme år 

kan københavnerne for første gang opleve elektrisk 

gadebelysning på Kongens Nytorv. De oprindelige 

gadelygter findes endnu på pladsen. Elektrisk lys bliver 

i begyndelsen betragtet som en luksus. Det anvendes 

især i teatre, forretninger og forlystelsesetablissemen-

ter – og i industrier, hvor det kraftigere lys gør det 

lettere at arbejde i døgndrift. Enkelte virksomheder 

som B&W og Carlsberg opretter egen elforsyning al-

Kommunehospitalet, opført 1863. Badeanstalten på Kommu-

nehospitalet betjener hospitalets patienter og fungerer samtidig 

som almindelig badeanstalt for offentligheden. I hælene på 

den moderne vandforsyning følger også et nyt syn på hygiejne 

og renlighed, som læger og myndigheder søger at udbrede via 

skoler, hospitaler og andre offentlige institutioner. Hidtil havde 

brugen af vand til badning og afvaskning kun været lidt udbredt 

hos den almindelige befolkning. Større viden om bakterier og 

deres betydning for sygelighed og død øger interessen for den 

personlige hygiejne. Der skabes ligefrem en ny moral, som sam-

menkæder renlighed med en persons karakter og pålidelighed. 

Oprettelsen af flere offentlige og private badeanstalter i anden 

halvdel af 1800-tallet er et vidnesbyrd om denne udvikling.22

lerede i 1880erne. I begyndelsen af 1900-tallet bliver 

det elektriske lys mere udbredt som forbrugsgode og 

vinder indpas i flere og flere hjem. I 1913 er det dog 

stadig kun en femtedel af københavnerne, der har 

elektrisk lys. Også andre eldrevne apparater som radio, 

strygejern og støvsuger ser dagens lys og betragtes 

med nysgerrighed og forundring i forretningerne. Eller 

lejes måske ved særlige lejligheder. Endnu er det kun 

de færreste, der har råd til at leve livet elektrisk.

Glødende kulspidser og sarte øjne

Den 5. marts 1892 modtager de første 50 abonnenter 

strøm fra elværket i Gothersgade. En kritisk presse 

må indrømme, at debuten er en succes. I Politiken 

kan man læse, hvordan folk stimler sammen om 

buelamperne ”og stirrede sig blinde paa de glødende 

Kul spidser”, fortrinsvis i butikkernes vinduer. To dage 

senere mødes politikerne i det gamle rådhus ved 

Nytorv, der denne dag er oplyst med hele 75 gløde-

lamper. Magistratens medlemmer får lov at beundre 

det kraftige lysskær et helt kvarter, før man som aftalt 

slukker lysekronens 24 lamper for at lade ”det ærvær-

dige Raad” afholde sit møde i en dæmpet ”ulige mere 

passende Belysning.” Man var især bekymret for det 

kraftige lys’ virkning på de ældre medlemmers øjne!
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Åbningen af det overdådigt indrettede National (nuv. Scala) i 

1882 markeres bl.a. med elektriske projektører, der sender deres 

lys langt ud over det mørke Vesterbro. National var et af mange 

forlystelsesetablissementer med egen blokstation.

Foyeren i Dagmarteatret, 1883. Den forbedrede gadebelysning 

er populær hos både politi og borgere. Den gør det sikrere 

at færdes ude om aftenen i slutningen af 1800-tallet. Lyset 

giver mulighed for et nyt ude- og natteliv. Mens man i første 

halvdel af 1800-tallet især gik på visitter om eftermiddagen eller 

tidligt på aftenen, betyder belysningsgennembruddet, at vaner 

omkring aftenlivet med middage og selskaber ændrer sig: Flere 

sammenkomster og aktiviteter begynder at foregå på forly-

stelsessteder og i det offentlige rum. Flanøren, natteravnen og 

primadonnaen er tidens typer. Man går i teater eller på varieté, 

hvor mulighederne for at ses og blive set i den oplyste foyer 

blander sig i de drømme, der vækkes af selve forestillingen. Og 

efter forestillingen går man ikke hjem, men fortsætter i Tivoli 

eller på dansesalon, hvor lyset fra el- og gaslamper forlænger 

syn og drømme. 

 Der var naturligvis også tidligere et natteliv i byen, på værts-

huse o. lign, især præget af kunstnere og jævne folk. Det nye 

er dels, at også det ”pænere” borgerskab er ude i nattelivet i 

de sene nattetimer, dels at nattelivet i højere grad foregår ude i 

byrummet. Man kan sige, at lyset på én gang demokratiserer og 

friserer nattelivet i København. Flere deltager og nattelivet bliver 

mindre farligt.
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Gas- og ellygter på Kongens Nytorv i 1906. Den første elektri-

ske gadebelysning i København består af 16 buelamper, som 

opstilles på Kongens Nytorv. De tændes første gang til ære for 

kongeparret i forbindelse med deres guldbryllup den 26. maj 

1892. Lamperne er normalt kun tændt indtil midnat, hvorefter 

gaslygterne tændes og overtager belysningen resten af nat-

ten. Efter nogle uger ændrer man dog praksis, så fire lamper 

brænder hele natten igennem. I løbet af 1890erne bliver flere 

af byens andre pladser og brede hovedstrøg oplyst af elektriske 

lamper. Lampernes kraftige lysstyrke og store strømforbrug gør 

dem dog ikke egnet til almindelig udbredelse, hvorfor gaslyg-

terne fortsat dominerer i gadebilledet. 
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I 1902 bliver de gamle heste-

trukne sporvogne erstattet 

med eldrevne vogne. Dermed 

begynder en forvandling af 

hovedstadens transportsy-

stem med elforsyningen i 

centrum. Frem til Første Ver-

denskrig aftager sporvognene 

mere end halvdelen af den 

samlede elproduktion. Elek-

trificeringen af sporvognene 

følges nemlig af en betydelig 

udvidelse af sporvejsnettet. 

Her er en sporvogn gået i 

stå på Store Kongensgade i 

1922.

Gasregulatorstation på 

Halmtorvet, 1930. I takt med 

det voksende forbrug må 

ledningsnettet og værkernes 

produktionsapparat løbende 

udbygges. Indførelse af 

trykledninger og regulator-

stationer er en vigtig del af 

udvidelsen. Ved hjælp af 

dem kan gas og vand hurtigt 

bringes fra centrum og ud til 

byens voksende yderkvarterer, 

hvorefter trykket reguleres 

ned til forbrugerens behov. 
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Vestre Gasværk som arbejdsplads

Arbejdet på gasværket er hårdt og støvende. Det 

består især af transport og håndtering af de store 

mængder kul, der anvendes i gasproduktion. Arbej-

det omfatter alt lige fra losning af kulskibene i Gas-

værkshavnen til opmagasinering og videresalg af de 

afbrændte kul (koks), der bliver solgt som brændsel 

til fabrikker og til københavnernes kakkelovne. Frem 

til århundredeskiftet foregår hovedparten af dette ar-

bejde ved håndkraft. I 1890erne indføres automatiske 

kullosningsapparater, og fra 1902 mekaniske lade- og 

trækkemaskiner i retorthuset. Arbejdsstyrken deles i 

pladsarbejdere og retorthusarbejdere. Pladsarbejderne 

håndterer kullene fra aflæsning til aflevering i retort-

huset, mens retorthusarbejderne lader og tømmer 

ovnene. Ved siden af de egentlige gasværksarbejdere 

er også et stort antal lygtetændere knyttet til gasvær-

ket. Hertil kommer inkassatorer, målerkontrollører og 

andet administrativt personale. Hver lygtetænder har 

ansvaret for at tænde, slukke og pudse ca. 70 gade-

lygter og skal hver morgen kl. 9 aflægge rapport om 

lygterne på Rådhuset. I gasværkets værksted er tillige 

ansat en del håndværkere, fortrinsvis smede.

Hårdt og attraktivt arbejde

Trods de fysiske krav, der stilles til gasværksarbej-

derne, har gasværket sjældent problemer med at 

skaffe arbejdskraft i disse år. Ansættelse i kommunen 

betragtes som mere sikker og varig end i den private 

industri, og lønnen er god: retorthusarbejderne får 6 

mark om dagen – en hel mark mere end den gennem-

snitlige dagløn for ufaglærte arbejdere. Til gengæld 

forsøger kommunen at holde på arbejdskraften med 

et krav om, at en del af den første løn indsættes på 

en opsparing i Arbeiderbankens Sparekasseafdeling. 

Bank bogen til kontoen opbevares herefter af gasvær-

ket. Den udleveres først, når arbejderen holder op på 

værket. Bliver han fyret på grund af fejl eller dårlig 

opførsel, indgår pengene fra kontoen i gasværkets 

sygekasse.25 Reelt er der således tale om en slags tvun-

gen pensionsopsparing, der gør brug af den samme 

belønningsmekanisme for lang og tro tjeneste som 

den senere tjenestemandspension. 

 Formelt var ansættelsen på gasværket ikke meget 

sikrere end andre steder: der var 8 dages opsigelse 

hver vej, men hvis arbejderen lavede fejl eller på anden 

måde optrådte uheldigt, kunne han fyres med øje-

blikkeligt varsel. Af de bevarede arbejdsjournaler for 

værket fremgår det, at adskillige arbejdere blev fyret i 

perioden. Den hyppigste årsag til fyring og anmærk-

ninger er: ”Drukkenskab” og ”Uorden [d.v.s. optøjer/

slagsmål] i Retorthuset”. I 1874 bliver en retorthus-

arbejder ligefrem fyret for at have tilføjet en kollega 

legemsbeskadigelse. De fleste af gasværksarbejderne 

drak mellem en halv og en hel liter brændevin hver 

dag, så alkoholiske tilfælde og berusede slagsmål 

hørte til dagens orden. Også opsætsighed mod ens 

overordnede, pjækkeri og i et enkelt tilfælde tyveri af 

sine kammeraters øl var fyringsgrund.26

Arbejdere i færd med at 

lade en ovn i retorthuset ved 

hjælp af en såkaldt lade-

skuffe. Retorthuset rum-

mer gasværkets ovne, hvori 

afbrænding og forgasning af 

kullene foregår.
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Københavns Gasværk, det senere Vestre Gasværk, anlægges 

ved Kalvebod Strand i 1857 på den grund, hvor den såkaldte 

Hvide Kødby ligger i dag. Placeringen skyldes ønsket om at sikre 

værket sin egen havn. Herfra kan forsyningen med de store 

mængder stenkul, der indgår i gasproduktionen, let leveres med 

skib. Kullene opbevares i kulhuset og køres herfra ind i retort-

huset, hvor forbrændingen af kullene foregår. Den varme kulgas 

ledes over i kondensatorer, hvor tjære og ammoniak udskilles fra 

gassen og føres derfra videre ind i rensehuset. Her renses den 

for svovlholdige gasser i lukkede beholdere fyldt med egetræ 

og myremalm. Endelig ledes den rene gas over i gasbeholdere, 

hvorfra den er klar til at strømme ud til for brugere og gas-

lamper. Nærmest anlæggets port ud til Halmtorvet findes gas-

beholdere, målerhus og kontorbygninger, der samtidig fungerer 

som bolig for bestyrer og værkmester.
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Kampen for bedre forhold

I 1870erne er ”arbejderspørgsmålet” på alles læber. 

Det voksende antal arbejdere organiseret i fagforenin-

ger og oprettelsen af Pariserkommunen i 1871 medfø-

rer både i Danmark og mange andre europæiske lande 

en øget opmærksomhed på arbejderne som politisk 

trussel. Frygten for strejker og socialistisk revolution 

– med arbejdernes overtagelse af produktionsmidlerne 

som konsekvens – får staten og virksomhederne til 

at interessere sig for at forbedre arbejdernes forhold. 

Konfrontationen mellem arbejdere, politi og soldater 

under Slaget på Fælleden i 1872 er med til at øge 

denne bestræbelse. 

 Også i Københavns Kommune bliver spørgsmålet 

om arbejdernes vilkår taget op. Da man i 1870 konsta-

terer, at arbejderne på Vestre Gasværk har betydelig 

flere sygedage om året end en gennemsnitlig arbej-

der, beder man kommunelægen i gasværkets distrikt 

om at lave en undersøgelse af forholdene på værket. 

Gasværksarbejderne rammes ofte af forbrændinger 

og brud forårsaget af det tunge arbejde ved ovnene. 

De er dog især plaget af forkølelser, bronkitis og 

mavelidelser, som ifølge lægen ikke så meget skyldes 

kulstøv og gasser i retort- og rensehus, som virknin-

gerne af den ekstreme varme, den kraftige træk og 

de lange arbejdstider i retorthuset. Den dehydrering, 

der følger heraf, gør arbejderen tørstig og mindsker 

hans appetit. I stedet for at spise den kedsommelige 

mad, der er til rådighed, tyer han i stedet ”til det, som 

altid er saa let tilgjængeligt for ham, og som er saa 

mægtigt til momentant at hæve den sunkne Vitalitet: 

Brændevinen, der i Forening med store Kvantiteter Øl 

efterhaanden bliver hans Hovednæring og tillige hans 

Fordærv.” Lægen peger altså på, at den udbredte 

alkoholisering mere skyldes arbejdsmiljøet og den 

manglende adgang til ordentlig føde end arbejderens 

moralske karakter, som man andre steder i samfundet 

giver skylden for alkoholismen. Arbejdstiden er i denne 

periode 12 timer om dagen, 7 dage om ugen, hvoraf 

2 timer er hvile- og spisepauser. Hver anden uge på 

dagholdet og hver anden på natholdet med afløsning 

om søndagen, hvor skiftene derfor er på hele 18 timer.

 Rapporten fører til en aftale om ubegrænset ad-

gang til appolinaris og hvidtøl for gasværksarbejderne. 

Desuden oprettes bruse- og karbade på gasværket for 

at nedbringe antallet af forkølelser og højne hygiejnen 

blandt arbejderne. Tidligere foregik afvaskning efter 

endt arbejde ofte i trækken i retorthuset. Nu indretter 

man nye folkestuer med adgang til aviser, blade og 

mindre biblioteker. Arbejdstiden vil man dog ikke røre. 

Kommunen fastholder 12-timersvagter på gasvær-

kerne helt frem til 1897, mens man mange steder gik 

over til 10-timers arbejdsdag i 1880erne. Det er det 

eneste, der er til at overskue organisatorisk, hævdes 

det med henvisning til behovet for uafbrudt drift på 

gasværket, hvilket man lettest organiserer i 2-holds-

skift.27

Kulbunker på Kalvebod Bryg-

ge, ca. 1910. Efter udvidelsen 

af baneterrænet 1897-1901 

blev afstanden fra gasværket 

til den nye gasværkshavn 

kraftigt forøget, og der etab-

leres en kulbro over baneter-

rænet til værket. 
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Demonstration for 8 timers arbejdsdag, 8 timers frihed, 8 timers 

hvile, 1914. Ved budgetforhandlingerne i 1897 beslutter Borger-

repræsentationen, at 8-timersdagen skal indføres på gasvær-

kerne ”på et passende tidspunkt.” I første omgang gælder det 

retorthusarbejderne på Østre og Vestre Gasværk. For dem ind-

føres 8-timers dagen samme år, mens resten af personalet må 

vente yderligere nogle år. På samme møde bliver medlemskab 

af fagforening formelt tilladt på gasværkerne.28 8-timers dagen 

indføres først ved lov i 1919.

Billedet ved århundredeskiftet

I tiden mellem 1857 og 1900 grundlægges hovedsta-

dens forsyning med gas, rent vand og elektricitet, og 

byens første kloaknet etableres. For byen og dens bor-

gere medfører udviklingen store forandringer. Varme 

bade, rent vand og gaslys gør dagligdagen nemmere, 

og den nye forbedrede gadebelysning ændrer livet i 

byrummet. Endnu er det langt fra alle københavnere, 

der har adgang til alle de nye goder, og for arbej-

derne på værkerne, der leverer dem, er arbejdet fysisk 

hårdt og opslidende. Begge forhold ændrer sig i den 

følgende periode.

Værker idriftsat i perioden 

Københavns (senere Vestre) Gasværk 1857

Københavns Vandværk 1858-59

Søndersø Vandværk 1875

Østre Gasværk 1878

Gothersgade Elværk 1892

Vestre Elværk 1898

Østre Elværk 1902

Hovedpumpestationen i Kløvermarken 1903
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En ny epoke

Efter år 1900 går den københavnske forsyningsindustri 

ind i en ny fase, der på centrale punkter adskiller sig 

fra det første halve århundrede. Forsyningsindustrien 

er ikke længere i sin vorden. Systemet af rør, værker 

og aftagere har fundet sin form, og næsten alle kø-

benhavnere er tilsluttet rodnettet.

 Særligt tiden efter Første Verdenskrig er præget af 

ekspansion og strukturelle forandringer, der ændrer 

forsyningens og især Belysningsvæsenets rolle fra 

tilbagetrukket leverandør til aktiv medspiller i sam-

fundsudviklingen. Med opførelsen af byens første 

højspændingsværk – H.C. Ørsted Værket – fra 1915-

20 og tiltrædelsen af en ny og mere markedsorienteret 

direktør i det kommunale belysningsvæsen, Johannes 

Børresen, udvikler væsenet sig i de følgende år til en 

særdeles aktiv og ekspanderende virksomhed. Trods 

verdenskrigene og den økonomiske krise i 30erne 

vokser forbruget kolossalt i denne periode, og forbru-

gerkontakten i form af reklame og rådgivning udvides 

kraftigt. Den spændte politiske og økonomiske situa-

tion i disse år medfører også ændringer for forsynings-

industrien. Fra 1917 ansættes de første tjenestemænd 

i Belysningsvæsenet, der særligt under 30ernes økono-

miske krise bliver en eftertragtet arbejdsplads. 

Forbrugets ekspansion

Selvom den københavnske forsyningsindustri i begyn-

delsen af det 20. århundrede havde et halvt århund-

rede på bagen, kan man med en vis rimelighed sige, at 

de første 50 år fungerede som en forsøgsperiode, en 

afsøgning af forsyningens holdbarhed og potentiale. I 

de følgende årtier kom den samme forsyningsindustri 

til at udbrede sine produkter til stort set alle københav-

nere og næsten hver eneste københavnske lejlighed. 

 Fra begyndelsen af 1900-tallet bliver belysningen af 

hjemmet elektrisk, og i 1925 har 90% af alle lejlig-

heder elektrisk lys. Langsommere går det med andre 

typer elektriske apparater, bl.a. fordi man i København 

fastholder en opdeling i lysstrøm og teknisk strøm 

langt op i 30erne. Det kræver dobbeltinstallationer i 

lejligheden, hvis man skal bruge strøm til andet end 

belysning og vil undgå at betale den dyrere lyspris.29 

 Frem mod Anden Verdenskrig anskaffer mange 

københavnere sig dog radioer, strygejern og støv-

sugere. Mere strømkrævende elektriske apparater som 

vaskemaskiner, køleskabe og kaffemaskiner oplever de 

fleste kun på udstillinger og i butikker. Nye pæretyper 

gør elektriciteten udbredt som gadebelysning. Gaslys 

og elektrisk lys konkurrerer for alvor i det offentlige 

rum i løbet af 20erne og 30erne. Forbedringer af gas-

lyset gør dog, at gaslyset overlever i gadebilledet helt 

frem til 1963, hvor de sidste københavnske gasgade-

lygter tages ud af drift. Gaden bliver også i stigende 

grad oplyst af lysreklamer og lysaviser; fra 1925 sup-

pleret med lys fra de nymodens neonrør, der tilføjer 

nye nuancer og udtryk til byens natteliv.

Ekspansion, krig og krise 
1900-1950
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Opførelsen af H.C. Ørsted Værket fra 1915 og frem markerer 

en milepæl i elforsyningens historie i København. Værket er 

ved færdiggørelsen Danmarks største (23 megawatt) og kan 

alene forsyne hele hovedstaden med strøm. Anvendelsen af ny 

teknologi i form af dampturbiner og en ny type kedler forbedrer 

brændselsøkonomien pr. kilowattenhed betydeligt og gør, at 

værket ikke blot bliver hovedforsyningskilde til hoved staden, 

men også til en del af oplandet. Alle de 3 ældre elværker 

fungerer herefter udelukkende som omformerstationer og 

reserveværker. I årene efter 1920 bliver H.C. Ørsted Værket 

konstant udvidet. I 1937 kan det levere halvdelen af al den 

strøm, der produceres i landet (156 megawatt). Leveringen sker 

via samarbejde med elselskaberne Sydøstsjællands Elektricitets 

Aktieselskab (SEAS) og Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs 

Aktieselskab (NESA). Til sammenligning har Avedøreværket i 

2005 en effekt på 1760 MW.

På grund af H.C. Ørsted Værkets store forsyningsområde er det 

helt afgørende, at værket producerer højspændt vekselstrøm. 

De tidligere værker producerede jævnstrøm med lav spænding. 

Fordelen ved højspændt strøm er, at den kan leveres over lange 

afstande uden nævneværdigt spændingstab, mens lavspændt 

strøm kun egner sig til lokal levering. Til gengæld kræver 

højspændingen, at der etableres et net af særlige højspæn-

dingsledninger og transformeranlæg, der kan justere strømmens 

spænding på sin vej fra værk til forbruger. I begyndelsen er det 

desuden nødvendigt med en række såkaldte omformeranlæg, 

der kan ensrette vekselstrømmen og omdanne den til jævn-

strøm. Byens sporvogne fungerer kun med jævnstrøm, men 

også mange af de almindelige elektriske apparater er bygget til 

jævnstrøm. Ensretningen kan først endelig opgives, da ombyt-

ningen til vekselstrømsapparater afsluttes i 1970. På billedet ses 

en højspændingsprøvevogn i 1935.
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Strømmens vej fra  

H.C. Ørsted Værket til for-

brugerne. Tegning fra Sådan 
laves det, Politikens Industri-
håndbog, 1949.

Med en gennemslagskraft uden lige trænger radioen ind i de 

danske hjem i løbet af 20erne og 30erne. Indtil afslutningen på 

Første Verdenskrig blev radioer først og fremmest benyttet af 

militæret, men efter krigen begynder radioamatører over hele 

verden at bygge deres egne apparater og tale med hinanden 

på tværs af landegrænserne. Mange af radiobyggerne får deres 

oplæring som indkaldte i de kæmpende hære. De mange hjem-

melavede apparater gøres lovlige i 1923. Samtidig overtager 

staten retten til udnyttelse af bølgelængder til radiofoni. I 1926 

oprettes Statsradiofonien, og apparaterne ændrer udseende i 

takt med, at massefremstillede apparater kommer til salg i butik-

kerne. De første radioer kører på batteri, men snart er tilslutning 

til elnettet det normale. Radioen bliver hurtigt et samlingspunkt, 

som befolkningen tilrettelægger sine aftener efter. En verden af 

nyheder og musik åbner sig.30
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 I samme periode bliver køkken med indlagt vand 

etableret i de fleste københavnske lejligheder. Gas-

blus og gasovne udkonkurrerer de gamle kakkelovne 

og optændingskomfurer, og madlavningen foregår 

næsten udelukkende ved brug af gas. De velkendte 

gaskomfurer med blus og ovn samlet i en enhed bliver 

først almindelige efter 1950. 

 Endnu er det kun ca. en fjerdedel af lejlighederne, 

der har adgang til bad, men tallet vokser til en tredje-

del frem mod Anden Verdenskrig. Også wc’er bliver 

almindelige i lejligheden eller som deletoiletter på 

køkkentrappen. Udviklingen forstærkes med vedtagel-

sen af en tvungen toiletordning i 1933. Ifølge den skal 

alle lejligheder have adgang til wc inden ud gangen af 

1938. Det bliver stort set gennemført, selvom enkelte 

tøndetoiletter overlever helt frem til 70erne. Central-

varme udbredes løbende, og i 1940 har ca. en tredje-

del af lejlighederne koksfyret eller gasfyret central-

varme og varmtvandsledninger. Andre steder anvendes 

gaskaminer i de enkelte rum. I nogle tilfælde er der 

tale om fjernvarme, der fra 1925 leveres fra Gothers-

gade Elværk.31

 Udviklingen betyder, at de fleste københavnere i 

løbet af 1920erne havde set og afprøvet elektrisk lys 

og elektriske apparater, gas til madlavning og opvarm-

ning, wc’er, vandhaner og brusebade. Derved udbre-

des en opfattelse af, at adgang til disse goder hører til 

de almindelige borgerrettigheder. 

Industrien tilsluttes

Også for industriens vedkommende er tiden efter 

1920 en overgangsfase. Den hidtidige, mere spora-

diske tilslutning til det offentlige net, ofte suppleret 

med egen elproduktion, erstattes af en massiv tilslut-

ning til det fælles forsyningsnet. Udviklingen af nye 

gasapparater til industriel produktion øger leveringen 

af gas til bl.a. porcelænsindustri, kafferistning, brød-

fabrikation og metalforarbejdning.32 Etableringen af 

højspændingsværker gør det muligt at leve op til det 

større udsving i industrivirksomhedernes forbrug og 

virksomhedernes særlige krav til spænding og levering 

i byens udkantsområder. Nye anvendelser af strømmen 

kommer til, og kendte anvendelser forfines. Af nye 

anvendelser kan bl.a. nævnes el til sprøjtemaling33, el 

til køleanlæg samt indførelse af elektriske regnemaski-

ner i administrationen. Elektrisk svejsning havde været 

kendt siden 1880erne, men i 1930erne bliver den så 

raffineret, at den også kan bruges til samling af de 

bærende konstruktioner, der tidligere blev boltet eller 

nittet sammen. Svejsningen er både mindre materiale-

krævende og stærkere end de traditionelle metoder.34 

 Frem for alt går industrien over til el, fordi det for-

bedrer mulighederne for at specialisere produktionen: 

Ved at erstatte et centralt dampmaskinedrevet anlæg 

med elmotordrevne maskiner, kan hver maskine køre i 

sin egen rytme uafhængig af de øvrige. Samtidig ind-

føres de første eldrevne transportbånd, hvis hastighed 

styrer arbejdets rytme. Denne produktionsform slår 

dog først for alvor igennem efter Anden Verdenskrig.35
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Elektricitetens indtog i gadebelysningen forvandler storbyen 

efter mørkets frembrud. I 1920 findes der ca. 500 elektriske 

gadelamper, især placeret på byens større pladser og hovedstrøg 

i Indre By. Bystyret vedtager samme år en løbende udskiftning 

af gadebelysningen fra gas til el. Det skyldes bl.a. udviklingen af 

nye, mere fleksible pæretyper, der både hvad lysstyrke og strøm-

forbrug angår, er mere konkurrrencedygtige. Hertil kommer 

idriftsættelsen af H.C. Ørsted Værket. I første omgang bliver 

244 gaslamper i Indre By erstattet med 111 ellamper.36
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Elektriciteten bliver en vigtig 

ressource i reguleringen af den 

voksende biltrafik. Her ses et 

signal med selvbetjening for 

fodgængere på Østerbrogade, 

ca. 1930.

I 1925 oplyser de første 

neonreklamer byen og sætter 

deres præg på byens natlige 

udseende. Anvendelsen af lys 

i reklameøjemed bliver i de 

følgende år et satsningsom-

råde for Belysningsvæsenet.
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Selvom en mere generel tilslutning af industrivirksomheder først 

gennemføres i det 20. århundrede, opstår der allerede i 1800-

tallet en række følgeindustrier i forbindelse med forsynings-

værkerne. Produktionen af gas genererer fx en del biprodukter 

som koks, tjære, salmiakspiritus og benzol. Mens koks primært 

anvendes som brændsel til boligopvarmning og sælges via gas-

værkernes brændselskontor, giver de øvrige biprodukter anled-

ning til fremvæksten af en del underordnede industrier. Særligt 

tjæren, der blev anvendt til produktion af bl.a. asfalt og tagpap, 

forårsager en knopskydning af mindre industrivirksomheder i 

gasværkernes nabolag. Man indretter også tjærefyringsanlæg 

på bl.a. H.C. Ørsted Værket til at aftage overskuddet af tjære. 

På Sønder Boulevard ligger Alfred Benzons kemiske fabrikker, 

der producerer anilin ved destillering af stenkul fra gasværket. 

Anilin er en giftig olie, der bruges ved fremstilling af pesticider, 

lægemidler og kemiske farvestoffer i bl.a. bejdse. På Benzons 

fabrikker er det især lægemidlerne, det gælder. Han er uddan-

net apoteker.

Elektriske strygejern anvendes 

flittigt på en københavnsk 

strygestue i 1920erne.

Demonstration af elektro-

svejsning på en københavnsk 

maskinfabrik i 1930erne.
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Der anvendes transportbånd 

i en frugtvirksomhed i om-

egnen af København i 1935.
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Reklame og rådgivning

Borgernes voksende forventninger om pålidelig, billig 

og alment tilgængelig forsyning stiller større krav til 

forsyningsvæsenerne, men giver samtidig nye mulig-

heder for at øge produktionen. Udviklingen fører til en 

øget interaktion mellem værker og forbrugere, som 

den nytiltrådte direktør for Belysningsvæsenet, Johan-

nes Børresen, ikke er sen til at benytte sig af. Børresen 

er i modsætning til sine forgængere ikke ingeniør, 

men jurist med indsigt i datidens moderne markeds-

føring. Han gør med det samme reklamen, eller 

propagandaen som den endnu omtales, til et centralt 

element i væsenets virksomhed.37 Udstillinger, plaka-

ter, brochurer og information på brevpapir, regninger 

og kuverter er de medier, der tages i brug. Både gas 

og elektricitet bliver markedsført ud fra Belysnings-

væsenets overbevisning om, at de to produkter hører 

sammen. Gas til varme og elektricitet til lys og kraft.38 

Fra 1927 oprettes Demonstrationslokalet for Gas og 

Elektricitet i stueetagen på administrationsbygningen 

i Vognmagergade. Her kan borgerne se udstillinger, 

afprøve apparater, følge kurser og hente information 

om installation og brug af gas og el.

Bogmærke med reklame for gas og koks. Bemærk appellen til 

forbrugeren om at købe koks fra Belysningsvæsenet for at hjæl-

pe med den bedste udnyttelse af de kommunale værker. Koks er 

kul, der er ”afgasset”, det vil sige anvendt til forbrænding på fx 

et gas- eller kraftværk. Indtil fjernvarmen for alvor slår igennem 

i 1970erne og 80erne, er koks en vigtig brændselskilde både 

i lejlighedernes kakkelovne og karreernes centralvarmeanlæg. 

Belysningsvæsenets udsalg af koks er en vigtig indtægtskilde op 

gennem 1900-tallet.
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Udstillinger og informationsmøder i Demonstrationslokalet er 

ikke kun rettet mod forbrugeren, som ved denne demonstration 

for husmødre i 1950erne. Man henvender sig også til entre-

prenøren og installatøren. I foldere og udstillinger demonstre-

res fordelene ved at tænke belysning ind i projekteringen af 

ombygninger og nye byggerier fra starten.39 Det ”rigtige” lys, 

den ”rigtige” indretning af køkken, baderum, vaskerum, m.v. 

er et hovedtema i Demonstrationslokalets arbejde. Man slår på, 

at god belysning giver bedre arbejdsforhold, større hygiejne og 

større velvære. 

Den største eludstilling i 

mellemkrigstiden finder sted 

i Tivoli i september 1930. 

Fra Belysningsvæsenets side 

betragtes udstillingen som 

en udvidelse af Demon-

strationslokalets aktiviteter 

med mulighed for flere og 

større udstillinger.40 For at 

stå sig godt med pressen, 

hvis positive anmeldelse af 

udstillingen er afgørende for 

dens succes, bliver udstil-

lingen lavet i samarbejde 

med Journalistforeningen, 

der netop dette år har 50 års 

jubilæum. Desuden bliver et 

evt. overskud fra udstillingen 

doneret til Journalistfor-

eningens Alderdomsfond. 

På udstillingen kan man se 

demonstration af en lang 

række elektriske apparater fx 

hårtørrer, krøllejern, radioer, 

køleskabe og kølediske, sy-

maskiner, støvsugere, ovne, 

kaffemaskiner, ventilatorer, 

elværktøj og ellegetøj.41 På 

billedet ses firmaet Louis 

Poulsens udstilling. Facaden 

prydes af en blomst, der er 

dannet af Poul Henningsens 

berømte lamper. 
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Reklameplakat for el og gas, 1934. Anlæggelsen af højspæn-

dingsværker og –anlæg medfører, at betydelige midler bindes 

i lån til den infrastruktur, der er nødvendig i forbindelse med 

produktion af højspændt strøm. For at prisen på el ikke skal 

blive for høj, er Belysningsvæsenet afhængig af en øget afsæt-

ning. Denne opnås ved levering af strøm til andre sjællandske 

byværker gennem det fælles højspændingsnet fra 1925 og ved 

stimulering af strømforbruget blandt københavnske forbrugere. 

Hertil kommer, at et stigende antal industrielle virksomheder 

tilsluttes ledningsnettet.

Reklameplakat for Belys-

ningsvæsenets koksudsalg. 

Koksene er af gode grunde 

billigst om sommeren, hvilket 

mange af væsenets reklamer 

spiller på.
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Udvidelser som krisehjælp

Det kan virke overraskende, at forbruget af forsynin-

gens produkter vokser støt op gennem 1920erne og 

30erne. Især 30erne opfattes traditionelt som et årti 

præget af politisk og økonomisk krise. Det skyldes 

bl.a., at den økonomiske krise rammer meget forskel-

ligt og tillader, at en del af befolkningen fortsat har et 

højt forbrug. Desuden bruger kommunen kontrollen 

med forsyningssektoren til ”at føre socialpolitik”42 over 

prisen på el og gas, vand og varme. Fra slutningen af 

1800-tallet har fastholdelsen af en lav pris til borgerne 

været en vigtig del af kommunens politik på området. 

Prisen på el og gas er faktisk uændret i faste priser helt 

frem til 60erne, hvorfor den almindelige lønstigning 

gør, at borgerne får mere og mere energi for pengene. 

Det er muligt, fordi kundegrundlaget hele tiden vokser 

og dermed sænker prisen på den enkelte kilowatt-

time, kubikmeter gas eller liter vand. Industriens øgede 

tilslutning til nettet efter opførelsen af H.C. Ørsted 

Værket har stor betydning for denne udvikling. Men 

det spiller også ind, at den almindelige københavner 

oplever, at forsyningens produkter er uundværlige. 

Samtidig iværksætter det offentlige selv en række 

anlægsarbejder, der skal modvirke krisen. Etableringen 

af det første S-togsnet tjener begge formål: der skabes 

arbejdspladser, og forbruget af strøm stiger. Dermed 

holdes elprisen nede. Endelig forbedres byens trafi-

kale net. Ledningsnettet og forbruget af forsyningens 

produkter påvirkes også af udvidelsen af sporvejsnet-

tet og Kastrup Lufthavn, skole- og institutionsbyggeri 

samt forbedringer af vejnettet til den voksende bil- og 

bustrafik. 

Ansættelser som krisehjælp

Vandforsyningen, Afløbsafdelingen og Belysnings-

væsenet indgår i det offentliges foranstaltninger for at 

afbøde virkningerne af den økonomiske krise. Både i 

administrationen og på værkerne ansættes der, efter 

de værste kriseår 1930-32, mange nye medarbejdere. 

Ansættelserne skyldes naturligvis i nogen grad væk-

sten i forbruget, men der er næppe tvivl om, at der 

også blev taget lidt flere i arbejde, end der egentlig var 

brug for. Det var helt i tråd med Stauning-regeringens 

og Socialdemokraternes nationale foranstaltninger for 

at mindske krisens virkninger. De fleste bliver antaget 

som løst ansatte. Alligevel er forsyningsvæsenerne 

eftertragtede arbejdspladser, fordi ansættelserne hér 

ofte strækker sig over flere måneder – ikke kun i nogle 

få dage eller uger. Udvidelsen af arbejdsstyrken kom-

mer i øvrigt efter et årti, hvor mekanisering af funktio-

ner og forbedring af værkerne har nedbragt antallet 

af ansatte på især gas- og elværkerne. Derfor er den 

samlede arbejdsstyrke i forsyningsvæsenerne stort set 

uændret i perioden 1920-40:

•   I 1920 er der ansat godt 2400 personer i Belys-

ningsvæsenet, heraf er 1125 tjenestemænd.  

I Vandforsyningen er der 316 ansatte.

•   I 1941 er der ansat godt 2600 personer i Belys-

ningsvæsenet, heraf 813 tjenestemænd. I Vandfor-

syningen er der 441 ansatte.

Belysningsdirektør Børresen 

taler for målerkontrollørerne 

ved Valby Gasværk i 1928.
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Kommunesocialisme
Belysningsvæsenet er en stabil indtægtskilde for kommunen i 

midten af 1900-tallet. Efter manges opfattelse, dækker kom-

munen bl.a. et tab på sporvejsdriften via indtægterne fra salget 

af el, gas og varme. Kritikere kalder denne skjulte, kommu-

nale omfordeling af ressourcer for ”kommunesocialisme”. De 

hævder, at kunderne ikke er sikret den lavest mulige pris, når 

forsyningens indtægter bruges til at dække andre kommunale 

udgifter. Forsvarerne af systemet fremhæver i stedet, at kommu-

nen modvirker det profitjageri, der ville opstå, hvis forsyningen 

privatiseredes. I flere tilfælde ser man, at kommunen nedsætter 

afgifterne på koks, gas og el for at hjælpe de svageste. Det sker 

bl.a. under krisen i 30erne.42

S-tog og sporvogn ved Nørrebro station i 1930erne. Kommu-

nens initiativer på det trafikale område skyldes især udflytnin-

gen til bl.a. Brønshøj, Sundbyerne og Valby, som blev en del af 

Københavns Kommune i 1901. Siden var befolkningen i de tre 

områder vokset fra 40.000 eller 1/10 af Københavns befolkning 

til 300.000 eller 2/5 af byens samlede befolkning i 1940. Også 

det voksende antal pendlere fra omegnskommunerne stillede 

nye krav til byens infrastruktur. 
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Tjenestemandsordningen

Ansættelsen af tjenestemænd bliver almindelig praksis 

i Københavns Belysningsvæsen, vandforsyningen og 

kloakvæsenet fra 1917. En stor del af det administrati-

ve og tekniske personale ansættes som tjenestemænd 

i perioden op til Anden Verdenskrig. Det giver fordele i 

form af større tryghed i ansættelsen og en særlig pen-

sion. Tjenestemænd er sikret 3 års løn samt pension i 

tilfælde af afskedigelse med mindre denne skyldes en 

tjenesteforseelse eller en vanærende handling.  

I praksis er det meget få tjenestemænd, der bliver af-

skediget. Samtidig fastsættes pensionen efter pensions-

alder og slutløntrin. Det får mange tjenestemænd til 

at blive i den samme virksomhed gennem hele arbejds-

livet. Til gengæld forventes en større loyalitet fra 

tjeneste mænd end fra andre ansatte. Tjenestemænd 

må ikke strejke og forventes at træde til på alle tider af 

døgnet i tilfælde af nedbrud eller strømafbrydelser.  

De er – i hvert fald i virksomhedens og egne øjne  

– i højere grad end andre ansatte ”et med deres 

embeds giver”.44 

 Lignende fordringer eksisterede naturligvis også 

tidligere bl.a. inden for militæret og statsadministra-

tionen allerede på enevældens tid, men indtil tjeneste-

mandsloven af 1919 skelner man mellem kongeligt 

ansatte embedsmænd og ministeransatte eller kom-

munalt ansatte bestillingsmænd. Kun administrativt 

personale kan opnå denne status. 

 I begyndelsen af det 20. århundrede giver den 

voksende offentlige administration anledning til en 

ny lovgivning, der sammenfatter både embedsmænd 

og bestillingsmænd under tjenestemandsbegrebet. 

Samtidig udvides de funktioner, der kan komme ind 

under begrebet. En voksende del af det mere tekniske 

personale får herefter ansættelse som tjenestemænd 

i stat og kommune. Det væsentligste kriterium for at 

indføre tjenestemandsansættelser fremover er ”en 

virksomheds særlige samfundsmæssige betydning”. 

Det gælder fx ansatte ved Statsbanerne, men også 

driftspersonale og ingeniører i den københavnske for-

syningsindustri. I begge tilfælde har virksomhedernes 

betydning for økonomien og den nationale sikkerhed 

spillet ind. For sidstnævntes vedkommende har også 

spørgsmålet om forsyningssikkerhed været med i over-

vejelserne. Eksistensen af private værker andre steder i 

landet tyder imidlertid på, at dette forhold har haft en 

særlig betydning i hovedstaden.45

 Tjenestemandsansættelser er især eftertragtede 

i krisetider på grund af sikkerheden i ansættelsen. 

Derfor er mange af de ansatte i disse perioder særligt 

veluddannede og højt kvalificerede. Under 30ernes 

økonomiske krise ansætter Belysningsvæsenet således 

en hel generation af nye medarbejdere, der i de næste 

mange årtier tegner væsenet og dominerer i chef-

kontorerne. I perioden modtager man i væsenet stabel-

vis af ansøgninger, men der kræves som minimum 

studentereksamen med MG-kryds og real eksamen 

med UG-minus for at få ansættelse.46

Der arbejdes i Belysnings-

væsenets kontorer i Vogn-

magergade i 1930erne. 
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Håndværkere på Østre Gasværk i 1937. I 1930erne får Belys-

ningsvæsenet flere fastansatte og tjenestemandsansatte, men 

man benytter sig fortsat af en del løsarbejdere ved de mand-

skabstunge funktioner på især gasværkerne. Denne udvikling 

fører til en del konflikter mellem faste og løse folk, bl.a. ved 

indførelsen af 48-timers ugen. Den gav alle ansatte en ugentlig 

fridag, som oftest om søndagen. Søndagsarbejdet uddeltes 

herefter til folk, der til daglig var beskæftiget alle mulige andre 

steder end på gasværkerne. Naturligvis til stor fortrydelse for de 

løst ansatte, der hidtil havde brugt søndagsarbejdet til at sikre 

en ekstra indtjening.47
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Mekanisering af arbejdet

Fra 1910 til 1930 mekaniseres en del af det mest 

mandskabstunge og fysisk krævende arbejde på forsy-

ningsværkerne. Allerede fra slutningen af 1800-tallet 

indføres dampdrevne kulkraner på gasværkerne. Efter 

århundredeskiftet erstatter lade- og trækkemaskiner 

den manuelle ladning af retortovnene, og efter 1920 

udvider man med transportbånd til kultransport, moto-

rer til løftning af rensekarrenes låg, motorbører og gra-

vemaskiner. På elværkerne indføres automatiske kul-

baner, og ved hjælp af en scraper kan få medarbejdere 

håndtere store mængder kul. På vandværkerne og 

kloakpumpestationerne er indførelsen af diesel motorer 

som trækkraft til pumperne med til at nedbringe 

arbejdsstyrken i maskinhuset, da der ikke længere skal 

skovles kul til dampmaskinerne. Endelig indkøbes de 

første kranbiler og gravemaskiner til ledningsarbej-

derne. De er hidtil rykket ud med ladcykler, hestevogn 

eller taxa, når der repareres på ledningsnettet.

 

Administrationen i Vognmagergade

Det voksende forbrug af især gas og elektricitet i tiden 

efter Første Verdenskrig fører ikke blot til opførelsen af 

nye værker og trykledninger. Også på det administra-

tive område er perioden præget af store forandringer.  

I de første mange år havde Belysningsvæsenets måler-

kontrollører og regnskabsmedarbejdere haft deres 

placering på værkerne, hvor værkbestyreren fungerede 

som øverste chef for både det administrative og det 

tekniske personale. Væksten i forbruget af gas og el 

afspejler sig imidlertid også i en voksende administra-

tion, og fra 1895 lejer man sig ind i Industribygningen 

på Vestre Boulevard. Heller ikke disse lokaler er dog i 

længden tilstrækkelige. I 1910 vedtager Borgerrepræ-

sentationen derfor at opføre en ny administrations-

bygning på en frigjort grund mellem Gothersgade og 

Vognmagergade. 

 Belysningsvæsenets nye administrationsbygning i 

Vognmagergade i 1914 viser væsenets voksende øko-

nomiske betydning for kommunen. Opførelsen af byg-

ningen indleder også en ny arbejdsdeling: Fremover er 

områder som målerkontrol, kundekontakt, reklame og 

administration baseret i Vognmagergade. Værkerne 

sørger kun for produktionen af gas, el og varme. 

Gas teknikerne og Belysningsvæsenets Ingeniørkontor 

udgør en mellemstilling. De tager sig af vedligeholdel-

se og udvidelser af ledningsnettet. Disse medarbejdere 

færdes ude i byen, men refererer til administrationen 

i Vognmagergade, hvor også deres arkiv af tegninger 

opbevares. Den første gasværksbestyrer Howitz færde-

des blandt medarbejderne i arbejdstøj og kom af og til 

i diskussion med dem i løbet af arbejdsdagen48. I den 

nye virksomhedsopbygning er der et stærkt hierarki 

og lang afstand mellem de menige medarbejdere og 

ledelsen. Således beskriver en medarbejder forholdet 

mellem skrivere og kontorchef i 1950erne: ”Da jeg 

begyndte derinde, arbejdede skriverne stående ved en 

pult, hvor de førte hovedbøgerne. Når kontorchefen 

så kom ind, stod de alle sammen i retstilling og buk-

kede…”49

Kulkran på Østre Gasværk, 

1935. 
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Lade-/trækkemaskine i Vestre Gasværks retorthus, 1913.

1933 tages en verdenssensation i drift på H.C. Ørsted Værket. I 

en nyopført bygning opstilles verdens hidtil største diesel motor 

med tilhørende generator og transformeranlæg. Motoren, 

der i modsætning til værkets dampturbiner kan startes uden 

nævneværdige forberedelser, fungerer som nødanlæg og spids-

belastningsanlæg for værkets dampturbiner. Anlægget bliver 

sidste gang taget i brug under strømafbrydelsen i 2003. Nu er 

det koblet af nettet, og bygningen er omdannet til udstillingen 

DieselHouse.
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 Adskillelsen af produktion og administration bety-

der også, at afstanden mellem væsenets forskellige 

arbejdspladser øges. På værkerne opfatter man sig i 

meget høj grad som selvstændige, selvkørende en-

heder, der i det store hele fungerer uden indblanding 

udefra – heller ikke fra Vognmagergade.50

Bureaukratisering og journalisering

Det stadigt stigende antal kunder og virksomhe-

dens fortsatte vækst fører til en bureaukratisering af 

arbejdet i Vognmagergade. Vedligeholdelsen af nettet 

opdeles fx i distrikter med hver sin distriktsinspektør. 

Distriktsinspektøren har et antal montører og arbejds-

mænd under sig og sender dem ud efter en omhyg-

gelig procedure:

”Så gik man ned i arbejdsfordelingen, hvor man tilret-

telagde et program for hver dag med angivelse af 

arbejdsnummeret, hvilke arbejdsmænd og montører, 

der skulle lave opgaven og hvilken distriktsinspektør, 

de hørte under. Hver eftermiddag eller næste dag, 

skrev man, hvad der var lavet i løbet af dagen. Herpå 

blev det skrevet under, og så gik det i arkivet. Sådan 

at du til enhver tid kunne finde tilbage og tjekke, hvad 

der var udført hvor og hvornår.”51

Alle arbejdssedler og brevvekslinger med kunderne 

duplikeres i flere eksemplarer af skrivere ved hjælp af 

gennemslagspapir. Set med nutidens øjne virker syste-

met omstændeligt, men fordelen er, at væsenet i sine 

arkiver altid kan se, hvilke arbejder der er udført hvor, 

ligesom skrivelserne ud af huset altid har et ensartet 

præg. Senere, da alle får computere, og inspektørerne 

selv skriver meget af den udgående korrespondance, 

er en af konsekvenserne, at både arkivering og stan-

dardisering af brevenes ordlyd bliver mere ufuldstæn-

dig.52

Vandværkernes minisamfund 

De fleste gas- og elværker er anlagt ved vandet. Her 

kan de store mængder kul og olie til produktionen let 

losses af skibene. Vandværkerne, derimod, bliver pla-

ceret i forhold til grundvandshøjden og de geologiske 

forhold. Derfor ligger mange vandværker uden for by-

mæssig bebyggelse og langt fra København. Værkerne 

med deres anlæg og tjenesteboliger fungerer ofte som 

små selvstændige samfund, der kun i begrænset om-

fang knytter sig til de nærmest liggende landsbyer. På 

billedet ses Thorsbro Vandværk, der ligger i nærheden 

af Kildebrønde og Ishøj Landsby. Værket bliver opført 

i 1908 og er stadig i brug. Personalets problemer med 

at finde bolig i området fører til, at der i perioden 

fra 1910 til 1950 bygges i alt 11 tjenesteboliger ved 

værket. Herved sikrer man, at der døgnet rundt findes 

tilgængelig arbejdskraft i værkets nærhed, som kan 

rykke ud i nødsituationer. Omkring disse bygninger 

foregår det meste af de ansatte og deres familiers liv.

 Personalet er delt i udendørs og indendørs perso-

nale. De første hører under brøndmesteren og står 

for opsyn med og vedligeholdelse af kilderne og 

Belysningsvæsenets admi-

nistrationsbygning set fra 

Vognmagergade. Billedet er 

fra 1957, men bygningen er 

uændret. Demonstrations-

lokalet er på den anden 

side af bygningen, ud mod 

Gothersgade.
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De gamle ledningsjournaler, 

der viser ledningsføring, 

udskiftning af ledninger og 

installationer i hver husstand. 

Selvom nutidens journali-

sering sker elektronisk, kan 

der stadig hentes brugbare 

oplysninger i de gamle jour-

naler, når der skal foretages 

reparationer eller lægges nye 

ledninger.

Luftfoto af Thorsbro Vandværk, 1922.
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Maskinsalen på Thorsbro Vandværk. Indførelsen af diesel-

teknologi på vandværker og pumpestationer gør arbejdet nem-

mere og reducerer arbejdsstyrken. Pasningen af dieselmotorerne 

foregår døgnet rundt i 3-holdsskift á to-tre mand, som efterser, 

smører og pudser motorerne. Desuden er et antal smede ansat i 

værkstedet. De står for vedligeholdelse, reparationer og hoved-

eftersyn på motorerne.
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filteranlægget. De øvrige refererer til 1. maskinmester 

og arbejder i maskinhallen med vedligeholdelse af de 

pumper og motorer, der pumper vandet op af under-

grunden og videre ind til København. Arbejdet foregår 

i 3-holdsskift med en motorpasser og en maskinmester 

på hvert skift. De efterser, smørrer og justerer hver 

time de dieselmotorer, der driver pumperne. yder ligere 

et antal mestre og maskinarbejdere er ansat til at ad-

skille, reparere og udskifte dele i de mange maskiner 

i hallen. Overskudsvarmen fra motorerne opvarmer 

vandet i to baderum på værket, hvor familierne tager 

bad. Resten af varmen bruges som varme i boligerne 

nærmest værket. Hver torsdag tager 1. mesteren og 

brøndmesteren ind til hovedkontoret ved Axeltorv i 

København for at aflægge rapport og afhente løn-

ningsposerne til de ansatte. Først fra midten af 70erne 

bliver lønnen overført direkte til de ansattes bank-

konti.53

De første forureningssager

I begyndelsen af 1920erne udtrykker borgere og 

presse i København deres utilfredshed med den 

voksende forurening af Øresund. Man klager over 

lugtgener i forskellige kvarterer på grund af instal-

lationen af wc’er efter kloakomlægningen i 1903, 

befolkningsvæksten og den udledte latrin. Først er det 

naboerne til Damhusåen, der klager over stanken fra 

det urensede spildevand, som ledes ud i åen. I starten 

af 30erne fører forureningen til etablering af det første 

kommunale renseanlæg ved åen. Kort efter opstår der 

problemer med for højt indhold af bakterier i vandet 

ved badeanstalten Helgoland i nærheden af kloakud-

løbet i Svanemøllebugten. Efter forsøg med kloring af 

kloakvandet for at dræbe bakterierne, må badeanstal-

ten lukke i 1932. Sagen rejser en debat i pressen om 

udledningen af urenset spildevand i Øresund. Også 

Bellevue og Amager Strand er ifølge medierne truet 

af forureningen. Forureningsdiskussionen drejer sig 

i modsætning til senere primært om ødelæggelsen 

af menneskelige bademuligheder og ”uæstetiske” 

virkninger af kloakudløbet i Øresund. Løsningen består 

dels af bedre rensning af kloakindholdet med riste; 

dels i en forlængelse af kloakudløbene, så udløbet 

sker nærmere strømmen i Øresund og længere fra 

badestrandene. Man diskuterer endnu ikke biologisk 

forurening. Alle udløb til Kalvebod Strand bliver dog 

ført gennem rensningsanlægget ved Damhusåen 

inden udledning efter 1940.

Besættelsen 

Mens den økonomiske krise i 30erne ikke påvirker for-

bruget af el, vand og gas, fører udbruddet af Anden 

Verdenskrig og den tyske besættelse af Danmark til 

en særlig situation, der bremser forbruget kraftigt og 

viser det industrialiserede samfunds sårbarhed overfor 

angreb på forsyningens værker og ledningsnet. 

Kontorpersonale i vand-

værkernes administrations-

bygning på Axeltorv, 1920.
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Sikkerhedsforanstaltninger

Sikringen af forsyningsværker og -anlæg står højt på 

besættelsesmagtens dagsorden: Tyskerne indfører 

adgangskontrol på værkerne og udsteder legitima-

tionskort til de ansatte. I overensstemmelse med 

samarbejdspolitikken sættes betroede medarbejdere til 

at bevogte indgangen i små beskyttelsestårne. På alle 

større værker og anlæg beskyttes maskinanlæggene 

med tømmer og sandsække. I nogle tilfælde armeres 

tagene med jernbeton for at modvirke de allieredes 

bombeangreb. Desuden indrettes der beskyttelsesrum, 

sygestue og afvaskningsrum for giftgas, ligesom der 

anskaffedes gasmasker, asbestdragter og stålhjelme til 

de ansatte. 

 Der oprettes permanent døgnvagt, og personale 

udkommanderes i forbindelse med sabotage. Ved 

sabotagen mod Lauritz Knudsen A/S i Haraldsgade 

må gasværkernes vagthold således slukke en brand i 

gasledningen, inden brandfolkene kan komme til. 

 Efter folkestrejken i 1944 og samarbejdspolitikkens 

sammenbrud besætter tyskerne værkerne og gennem-

tvinger en fuldstændig lukning af gas- og elektricitets-

leverancerne. Det sker fra 30. juni til 3. juli angiveligt 

for at kue befolkningen. Belysningsvæsenet holder 

dog et beskedent gastryk i gang ved at påvise, at 

ledningerne vil eksplodere, når gassen igen strømmer 

ud i rørene, hvis produktionen stoppes helt. Man und-

går også at udlevere et samlet kort over ledningsnet, 

transformere, regulatorstationer m.v. trods gentagne 

krav fra tyskerne. Det sker med henvisning til, at kor-

tene kun findes for mindre områder og kun kan læses 

af personer med særligt kendskab til forholdene.

Mangelsituation

De stærkt begrænsede kul- og olieleverancer i krigs-

årene medfører begrænsninger for især gas- og elfor-

syningen. Forbrugerne må spare på energien, mens 

medarbejdere på værkerne bruger deres fantasi for 

at holde produktionen i gang. På H.C. Ørsted Vær-

ket anvender man både flyveaske fra en opfyldning 

i Sydhavnen, spildolie, tjære, træ, savsmuld, tørv og 

sågar tørret planteaffald fra kirkegårdene til opfyring 

af kedlerne. Samtidig sender Belysningsvæsenet via 

radio og aviser formaninger ud til forbrugerne og 

industrien om at spare mest muligt på både gas og el. 

Bruger man for meget, risikerer man en bøde, ligesom 

Belysningsvæsenet kan lukke for leveringen. 

 Alligevel stiger gasforbruget. Mangelen på olie får 

en del industrier til at gå over fra el til gas. Forbruget 

presser gasværkerne, hvis produktion er gået ned på 

grund af oliemangelen, der bl.a. forhindrer en ordent-

lig gaskvalitet på de såkaldte vandgasværker. Samtidig 

må man i krigens løb bruge kul fra Schlesien (i Tysk-

land), der er dårligere end de kul, man normalt bruger. 

Da kullene samtidig er mere letantændelige, bliver de 

årsag til flere kulbrande. Den største, da 20.000 tons 

kul går i brand i et kullager på Østre Gasværk. Det 

tager fem uger for 60 mand, seks biler og en gravko 

at slukke branden.54 

Legitimationskort for med-

arbejder ved Belysningsvæse-

net, 1944.
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”Er de Gaspjatter?” er mot-

toet i Belysningsvæsenets 

kampagne for at begrænse 

gasforbruget under krigen. 

Mottoet refererer til de 

såkaldte ”swingpjattere”, der 

forarger tidens mere bonerte 

borgere med deres påklæd-

ning og udskejende opførsel. 

Gas anvendes bl.a. til krøl-

lejern i denne periode.

Kulbranden på Østre Gasværk.
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Modstandsbevægelsen

De ansattes loyalitet mod staten og deres arbejds-

plads sættes på prøve under Anden Verdenskrig. 

Samarbejdspolitikken stiller store krav til de ansattes 

tålmodighed og evne til at yde passiv modstand mod 

besættelsesmagten. Det gælder ikke mindst for de 

ansatte på forsyningsværkerne, der konstant overvå-

ges af tyskerne. Mod krigens slutning oprettes små 

modstandslommer på værkerne. De skal bl.a. forhin-

dre, at tyskerne ødelægger værkerne, når de trækker 

sig tilbage. På H.C. Ørsted Værket holder man skyde-

øvelser i løbegange under jorden, og store mængder 

våben findes gemt på værket. En maskinkanon er fx 

en overgang skjult i værkets store dieselmotor. En del 

folk fra Elektricitetsværkernes Ingeniørkontor udstyres 

under krigen med ausweis og pas, så de kan rejse over 

hele landet, også udenfor spærretiderne. Flere af dem 

udnytter deres særlige bevægelsesfrihed i modstands-

bevægelsens tjeneste.55

Status i 1950

I første halvdel af det 20. århundrede bliver den 

kommunale forsyning mere udadvendt. Man satser 

på øget forbrugerkontakt og service. I 1920erne får 

stort set alle københavnere adgang til gas, el og vand 

i hjemmet. Disse goder opfattes efterhånden som en 

borgerrettighed. Under 30ernes krise bliver forsynings-

væsenerne attraktive arbejdspladser. Det skyldes bl.a. 

indførelsen af tjenestemandsordningen, der skaber 

et tættere forhold mellem væsen og medarbejder. 

En øget mekanisering letter arbejdet på værker og 

ledningsnet, og den voksende administration får nye 

rammer med opførelsen af Belysningsvæsenets domicil 

i Vognmagergade. Mens den økonomiske krise ikke 

svækker det voksende forbrug af energi og vand i 

nævneværdig grad, bliver besættelsen en af de hidtil 

største udfordringer i forsyningens og københavnernes 

historie. Efter krigen er det en nedslidt by og et ned-

slidt forsyningsnet, der går en usikker fremtid i møde.

Værker idriftsat i perioden

Vandværket ved Borups Alle 1903

Valby Gasværk 1907

Thorsbro Vandværk 1908

H.C. Ørsted Værket 1920

Islevbro Vandværk 1923

Marbjerg Vandværk 1932

Lejre Vandværk 1937

Søndersø Vandværk (nyt værk) 1951
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Der aflæses tørv til forbrænding på H.C. Ørsted Værket under 

krigen. Den vanskelige brændselssituation sætter forsyningens 

medarbejdere på prøve og fører til, at man anvender mange 

forskellige slags brændsel på værkerne. Tørv er en af de mere 

udbredte løsninger, men også tjære, træ, savsmuld og plante-

rester fra byens kirkegårde indgår i produktionen af energi. Det 

alternative brændsel sætter sine spor på forsyningens maskiner 

og anlæg.
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kloakker. Selvom det samlede befolkningstal falder fra 

768.000 i 1950 til 500.000 i 1980, betyder velstands-

stigning og nye boliger, at der bor færre mennesker i 

hver lejlighed, hvilket igen øger forbruget. I de fleste 

af de nye lejligheder er der fra starten indlagt vand, 

bruse- eller sågar karbad, radiator, komfur, køleskab 

og måske endda vaskemaskine og andre hårde hvide-

varer. Kravene til belysning er også øget. 

Industriens udvikling

Højkonjunkturen fra slutningen af 1950erne får ikke 

kun det private forbrug til at vokse. Også industrien 

oplever en markant udvidelse i efterkrigsårene, og 

forbruget af stort set alle forsyningsprodukter stiger. 

Leveringen af stadig større mængder energi, vand og 

afløbsmuligheder fremstår som den store udfordring i 

årene fremover.

 Især i årene fra 1958 til 1972 ekspanderer den 

danske industri kraftigt og overhaler landbruget som 

det største eksporterhverv. Blandt de store aftagere af 

forsyningens produkter i København er bryggerierne 

Carlsberg og Tuborg, der i 1970 fusionerer som De 

forenede Bryggerier. Og LK-NES, der producerer elmå-

lere, højspændingsmateriel, gadelamper og kontakter, 

og således bidrager til elektricitetens udbredelse.

Forbrugseksplosion

Efter Anden Verdenskrig er København en by præget 

af glæde over befrielsen, men også af økonomisk 

og social nød – og ikke mindst af de politiske opgør 

mellem modstandsfolk og sympatisører. Trods den 

økonomiske støtte fra USA, der ved hjælp af Marshall-

hjælpen forsøger at bringe den europæiske økonomi 

tilbage på sporet, ophører den økonomiske afmatning 

først i slutningen af 1950erne. Derefter afløses den 

af en massiv vækst i danskernes velstand og forbrug i 

”de glade 60ere”. 

 Sammen med byen kommer også den københavn-

ske forsyning på fode igen. Den udvider i de følgende 

år sit rodnet under byen i takt byens udvikling, der 

følger den økonomiske vækst. Mange ældre kvarterer 

i Indre By saneres, og en ny type bebyggelse – høj-

husene – skyder op både i centrum og i byens opland. 

Allerede i 1947 bliver en ny byplan vedtaget – den 

såkaldte Fingerplan – der som noget nyt sammen-

tænker hele det storkøbenhavnske område under ét. 

Med S-togsnettets udbygning som samlende princip 

planlægges boliger, industri og rekreative områder i 

hele regionen. 

 Den økonomiske vækst får også betydning for 

københavnernes forbrug af vand, varme, el, gas og 

Forbrugseksplosion og oliekrise 
1950-1980
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Husvilde på Islands Brygge ved krigsafslutningen. I baggrunden 

H.C. Ørsted Værket.

Bellahøjhusene er det første større højhusbyggeri i Danmark. 

I alt 28 såkaldte punkthuse med 9 eller 13 etager opføres i 

årene 1950-1957 på Bellahøj og tilbyder foruden byens bedste 

udsigt lejligheder med alle moderne bekvemmeligheder. Som 

noget nyt anvendes jernbeton og præfabrikerede elementer til 

opførelsen. Bebyggelsen rummer også fællesvaskerier, børne-

institutioner, bibliotek, butikker, vandrerhjem og et af de første 

underjordiske garageanlæg i København med plads til 188 biler 

og 22 motorcykler.
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Skuespilleren Lily Broberg 

reklamerer for FERM-vaske-

maskiner. Foto: Elmuseet.

Bo Bojesen tegning fra 1965 

er en kommentar til de 

mange nye hjælpemidler i 

husholdningen – og vanske-

lighederne ved at bruge dem!

Illustrationer fra Frysebogen, 

1949. Frysere og køleskabe 

er i 50erne og 60erne med til 

at ændre madvaner i hjem-

mene. Nu kan man lettere 

opbevare friske og færdig-

lavede madvarer, og det er 

ikke længere nødvendigt 

at sylte, salte eller henkoge 

maden, for at den kan holde 

sig. Man kan også handle 

sjældnere og købe større 

mængder af gangen.
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Billede fra Carlsbergs tappe-

hal i 1960erne. Carlsberg er 

med sit store forbrug af vand 

og strøm en af forsyningens 

største kunder i denne pe-

riode. Foto: Carlsbergs Arkiv.

Reklame for kontakter fra  

LK-Nes, 1970erne.  

Kilde: Lauritz Knudsen.
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Kraftvarmeproduktion – en københavnsk 

specialitet

Det københavnske fjernvarmenet er landets største. 

Og siden 1930 har kraftvarmeproduktionen – den 

kombinerede produktion af el og varme – haft en 

central plads i forsyningsplanerne for byen. Udnyttelse 

af overskudsvarmen fra elproduktion til opvarmning 

af boliger og butikker er et fænomen, der opstår 

i 1920ernes Danmark. Allerede i begyndelsen af 

århundredet har man dog udnyttet andre varmekilder 

til en slags fjernvarme. Fra 1903 leverer den nyopførte 

Frederiksberg Forbrændingsanstalt således varme og el 

til et nærliggende sygehus. I Københavns Kommune er 

fjernvarmens begyndelse tæt knyttet til idriftsættelsen 

af H.C. Ørsted Værket i 1920. Den herved frigjorte 

maskinkraft på de ældre elværker anvendes bl.a. til 

varmeproduktion. 

 Den første fjernvarme i København leveres i 1925 

fra Gothersgade elværk til Belysningsvæsenets ad-

ministrationsbygning i Vognmagergade. Også de 

nærmeste naboer, bl.a. Gutenberghus, tilsluttes. Snart 

udvides leveringen til Kommunehospitalet, Sølvgade 

Kaserne, Statens Museum for Kunst og Polyteknisk 

Læreanstalt. Også Østre Elværk indsættes i fjernvarme-

produktionen med leverancer til bl.a. Rigshospitalet 

og De gamles By. Den tidlige fjernvarmelevering var 

særdeles primitiv, idet det ikke var muligt at justere 

temperaturen. Spildvarmen ledtes direkte over i nær-

liggende byggeri. Først senere indbygger man regule-

ringsmekanismer.56 

 Fra 1932 indgår også H.C. Ørsted Værket i varme-

leveringen, da det besluttes at levere overskudsvarme i 

form af damp til Kødbyen og dele af Vesterbro.  

I slutningen af 30erne bygges nettet sammen, så  

H.C. Ørsted Værket også kan forsyne Indre By. Udbyg-

ningen af fjernvarmenettet sker gradvist og må ind 

imellem standses helt, indtil ny kapacitet på værkerne 

er fundet. I nogle perioder bl.a. lige efter krigen skete 

opkobling til fjernvarmenettet med en såkaldt kedel-

klausul: Den betød, at modtageren af fjernvarme de 

første par år efter tilslutningen var forpligtet til at be-

vare sit gamle kedelanlæg i reserve og fyre med dette, 

når Belysningsvæsenet forlangte det. 

Svanemølleværket

Med etableringen af det kombinerede kraftvarme-

værk, Svanemølleværket, i 1953 træder den køben-

havnske fjernvarmeforsyning ind i en ny fase. Med 

opførelsen markeres det klart, at København fremover 

vil satse på en kombineret el- og varmeproduktion 

og ikke som andre steder i landet opføre separate 

varme- eller kondensationsværker. Værket kan levere 

varmen både som damp og varmt vand. Desuden er 

det udstyret med den nyeste elektroniske og automati-

ske styringsteknik. Herefter bliver det muligt at forsyne 

den nordlige del af byen med fjernvarme, mens H.C. 

Ørsted Værket og Gothersgade Elværk stadig står 

for forsyningen af Vesterbro og Indre By. Den øgede 

kapacitet gør det muligt at udvide forsyningen med 

fjernvarme til næsten halvdelen af de københavnske 

1930 opføres de særprægede Ruth-akkumulatorer på Gothers-

gade Elværk. De kobles til de ligeledes nye højtryksturbiner, der 

giver navn til Turbinehallerne. Hermed bliver det muligt at kom-

binere el- og varmeproduktion og samtidig opmagasinere over-

skudsvarme i akkumulatorerne. Tidligere blev værkets maskiner 

enten brugt til varme- eller elproduktion. Med udvidelsen bliver 

værket en forløber for de senere københavnske kraftvarme-

værker. På billedet ses akkumulatorerne fra Helsingørsgade, ca. 

1935.
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Svanemølleværket, 1967. Til 

højre ses de store kulkraner. 

Værket er en milepæl i den 

kombinerede produktion 

af elektricitet og varme til 

københavnerne: Det er det 

første værk, der fra starten 

er bygget til produktion af 

begge dele.

Skitse til instruktionstegning, 

der viser forskellen på fyring 

med koks/olie i lokale central-

varmeanlæg og fjernvarme. 

Københavns Belysnings-

væsen, 1943. Almindelige 

centralvarmeanlæg kræver 

viden, arbejde og pasning. 

Desuden giver de støv og sod 

i ejendommen. Fjernvarmen 

derimod er ren og nem at 

bruge. Og så giver den plads i 

kælderen. 
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Der lægges præisolerede 

fjernvarmerør på Christians-

havn. I 1964 opfinder en 

kobbersmedemester i Løgstør 

en ny type præisolerede rør, 

der er helt ideelle til fjern-

varme. Rørene holder bedre 

på varmen og har længere le-

vetid. Præisoleringen betyder 

samtidig, at det ikke længere 

er nødvendigt at lave beton-

kanaler til rørene. Derved 

nedbringes anlægsudgifterne 

betydeligt. Rørene kan også 

bruges til olie, kolde væsker, 

tankskibe, m.v. En hel industri 

opstår omkring fremstillingen 

af de nye rør, der i dag er en 

standardiseret, international 

handelsvare.  

Foto: Logstor A/S.
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Kontrolløren medbrin-

ger særlige blanketter til 

aflæsningen. Udover selve 

aflæsningen giver blanketter-

ne mulighed for at påtegne 

særlige koder, der fx angiver, 

om kunden er svagt hørende 

eller går dårligt. På den måde 

ved den næste kontrollør, 

om man skal ringe længe og 

højt eller vente tålmodigt ved 

døren.

husstande. Opførelsen af Amagerværket i 1971 øger 

yderligere produktionen af el og varme og modsvarer 

det voksende forbrug. Fordelen ved de kombinerede 

kraftvarmeværker er den bedre udnyttelse af brænd-

slet, uanset om det er olie, kul eller naturgas. Fx var 

brændselsudnyttelsen på det første elværk i 1892 kun 

5%, mens den på Amagerværket er næsten 75%. På 

nutidens værker er udnyttelsen helt oppe på over 90% 

ved optimal drift. 

Lækager og varmesøgende katte

Et gennemgående problem i forsyningen med vand, 

gas og varme er eftersporingen af lækager på de 

underjordiske rør. Problemet er særlig udtalt inden-

for fjernvarmeforsyningen, hvor varmen hurtigt får 

rørene til at udvide sig og krakelere. Faktisk så udtalt, 

at Fjernvarmeforeningen i 1960erne udlodder cigarer 

i dusør til medlemmer, der kan finde metoder til at 

lokalisere rørbrud. Et forslag går på at bruge varme-

søgende katte!57

 Fjernvarmerørene repræsenterer i det hele taget en 

særlig udfordring for byens rodnet, idet de høje tem-

peraturer i rørene ikke kun belaster rørene, men også 

kan påvirke andre ledninger i undergrunden, særligt 

elkablerne. Ved lægning af nye fjernvarmerør eller el-

ledninger er afskærmning mellem de to ledningstyper 

vigtig for at undgå nedbrud. 

 I nutidens ledningsnet spores lækager og brud ved 

hjælp af varmefølsom film og elektroniske alarmer, der 

sender signal til en computer.

Overgang til vekselstrøm

Allerede i 1920erne efter oprettelsen af H.C. Ørsted 

Værket talte flere ingeniører for en overgang fra jævn-

strøm til vekselstrøm hos alle forbrugere. Dengang 

faldt forslaget til jorden, fordi man stadig tvivlede på 

sikkerheden i vekselstrømsapparaterne. Hertil kom de 

store udgifter til den nødvendige udskiftning af instal-

lationer og apparater. I stedet blev forbrugere med 

jævnstrømsapparater forsynet via en omformer. Efter 

krigen tages spørgsmålet om jævnstrøm kontra vek-

selstrøm op igen, og i 1951 træffes beslutning om en 

gradvis afvikling af jævnstrømsnettet. På det tidspunkt 

var ca. 20% af kunderne koblet til dette net. Afvik-

lingen sker i årene frem til 1971. Den lange afviklings-

periode skyldes ikke mindst overgangsbestemmelser-

ne, der fastslår, at Belysningsvæsenet selv skal bekoste 

udskiftning, ikke blot af målere og stikledninger, men 

også af kundernes installationer og ”normale brugs-

genstande”.58 I god tid inden udskiftningen sendes 

Belysningsvæsenets målerkontrollører ud for at tjekke, 

hvilke apparater der skal udskiftes. Ifølge en tidligere 

målerkontrollør var denne procedure nødvendig for at 

undgå, at folk hjemtog flere apparater, end de normalt 

havde, for at få væsenet til at betale for ombygning 

eller udskiftning af apparaterne.59 På længere sigt er 

udskiftningen en fordel for både forbruger og væsen: 

Belysningsvæsenet sparer udgifter til omformere og 

transportledninger til jævnstrøm, mens forbrugeren får 

adgang til alle de nye elektriske apparater, der anven-

der vekselstrøm.
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Vandværket ved Regnemark sættes i drift i 1964. Maskiner og 

pumper på værket er fra starten elektrisk drevet, ligesom det er 

tilfældet på alle andre værker opført efter krigen. I første halvdel 

af det 20. århundrede var drivkraften knap så ensartet. Værker 

og pumpestationer, der var anlagt i nærheden af højspændings-

nettet, var ofte elektrisk drevne, mens andre værker i stedet 

benyttede sig af dieselmotorer i driften. På grund af de store 

udgifter, der var forbundet med omlægning fra diesel- til eldrift 

og de store summer, der var investeret, forblev dieselanlæggene 

de fleste steder i drift indtil midten af 1980erne.
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”Pløresund”

Væksten i privatforbruget og i industrien lægger et 

stort pres på kloaksystemet, der ikke havde gennem-

gået de store ændringer siden omlægningen omkring 

år 1900. Troen på Øresunds ”meget store selvrensen-

de evne”,60 der lå bag systemet, rokkes i takt med at 

nye kemikalier, som fx sulfo og mange tons ubehand-

let spildevand løber ud i strømmen, der i 1960erne 

ligefrem får tilnavnet Pløresund. Indholdet af colibak-

terier er højt i hele Sundet, og fysisk ses forureningen 

som en bræmme af skum ved strandkanten og i 

åerne. Op gennem 60erne og 70erne arbejder man på 

forskellige løsninger, indtil kommunen i 1974 bevilger 

590 millioner kroner til opførelse af renseanlægget 

Lynetten på opfyldt grund nord for B&Ws skibsværft. 

Der er tale om den hidtil største enkeltbevilling i Kø-

benhavns Kommunes historie. I 1980 bliver anlægget 

indviet og har da kostet 1 mia. kr. Fremover bliver alt 

spildevand ført til Lynetten og renset biologisk, inden 

det ledes ud i Øresund. Dette enstrengede system er 

kritiseret fra flere sider,61 men ved færdiggørelsen står 

Lynetten som et vartegn over en ny tankegangs sejr: 

ressourcerne er ikke uendelige, og havet kan ikke som 

hidtil troet rense sig selv. I stedet må mennesket selv 

tage ansvar for sin brug og tilbagelevering af naturens 

ressourcer. En tankegang, der for alvor slår igennem i 

den følgende periode. 

Vandindvindingens vilde planer

Det stadigt voksende vandforbrug efter krigen fører 

op gennem 50erne og 60erne til konstante udvidel-

ser af vandforsyningens indvindingsområder. Det nye 

vandværk ved Søndersø anlægges i 1951, og det gam-

le værk ved Axeltorv tages ud af drift. Herefter benyt-

tes værket kun af vandvæsenets administration. I 1955 

sættes værket ved Slangerup i Nordsjælland i drift og i 

1964 værket ved Regnemark mellem Køge og Ring-

sted. Det voksende forbrug betyder også, at brugen af 

overfladevand fra søer må genoptages. Overfladevand 

fra Søndersø bruges fra 1963. I 1972 benyttes vand 

fra Haraldsted og Gyrstinge søer ved Ringsted. Samme 

år når københavnernes og de 18 tilkoblede omegns-

kommuners vandforbrug 100 millioner kubikmeter om 

året. Eller næsten 300 liter pr. døgn pr. københavner. 

Det vildtvoksende forbrug sætter en række nye projek-

ter i gang: Man overvejer bl.a. at inddæmme Kattinge 

Vig ved Roskilde og omdanne vigen til ferskvandbas-

sin. Også overfladeindvinding fra Arresø og sågar køb 

af vand fra Sydsverige er på tegnebordet, men oliekri-

sen i 1973 medfører en brat opbremsning og kuld-

kastning af planerne. Nedlæggelsen og udflytningen 

af industrier fra København i kølvandet på krisen og 

den almindelige afmatning i samfundet får nemlig for 

første gang siden krigen forbruget til at stagnere og 

siden falde. Niveauet for 1972 er aldrig nået siden.

Klor i vandet

Mange københavnere husker stadig den klorede smag 

i vandet i 70erne og 80erne, der skyldtes kloringen af 

overfladevandet fra Søndersø og søerne ved Ringsted. 

Man tilsætter fortsat monokloramin i overfladevandet, 

der af og til supplerer forsyningen fra Regnemark, 

men ”klorvandet” er ikke så anvendt som tidligere (ca. 

2% af det samlede vandforbrug). De fortsatte proble-

mer med forurening af grundvand og kildepladser kan 

dog medføre en udvidelse af kloreret søvand i Køben-

havns haner i de kommende år. 
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Slambassiner på Lynetten, 1989. Lynetten bliver sat i drift i 1980 

som et mekanisk/biologisk rensningsanlæg. Anlægget modtager 

spildevand fra hele København. Spildevandet renses ved hjælp 

at slambassiner, riste, iltningstanke og filterpresseanlæg. På 

denne måde udskilles grus, fedt og olie. Vandet presses ud af 

slammen, der brændes af. Vandmiljøplanen fra 1987 stiller nye 

krav til rensning for organisk stof, fosfor og kvælstof og kræver 

en stor ombygning af værket. Derefter udvides værket med bl.a. 

rådnetanke, og slambehandlingen forbedres. Den biologiske 

rensning foregår ved tilsætning af bakterier, der nedbryder og 

omdanner de skadelige stoffer i vandet. I dag renses vandet 

også kemisk med jern- eller aluminiumssalte, der binder sig til 

fosforen og bundfældes.
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En dag i kloakken for 40 år siden

”Vi mødte på arbejdet klokken 7. Her blev vi inddelt 

i hold og rykkede ud for at løse de opgaver, der var 

dukket op i løbet af natten. Det kunne være en rotte, 

der havde gnavet hul på en ledning. De gnaver sig 

altid fra kloakken og ud, fordi de skal finde redeplads 

i jorden. Sådan en drægtig hunrotte kan gnave sig 

igennem alt, hvad der er blødere end marmor. Så 

sådan et stykke kloakrør er ikke noget problem. På 

ydersiden af røret graver hun hullet større for at gøre 

plads til reden. Til sidst kan hullet være så stort, at 

gaden synker sammen.

 Det kunne også være, at kloakken var stoppet, 

og en ejendom stod under vand. Så rykkede vi ud, 

og rensede op i kloakken ved hjælp af nogle lange 

jernstænger med bolte i og et såkaldt ålehoved for-

enden. Så skubbede vi en stang to meter ind, satte 

en ny stang på, førte den yderligere 2 meter ind osv. 

indtil forstoppelsen var fjernet. Det kunne tage sin tid. 

Imens blokerede vi ofte for sporvognene, fordi dæks-

lerne var placeret midt i gaden. Så der kunne holde 

sådan en kø på 10-15 sporvogne, inden vi var færdige. 

Det var sgu’ ikke så populært.”



72

S
T

O
R

B
y

S
T

R
Ø

M
M

E

Sundby Gasværk 

For at imødekomme det voksende gasforbrug opføres 

et såkaldt reforminganlæg på Benzinøen ved siden 

af Mærsk raffinaderi i midten af 50erne. Anlægget 

fremstiller bygas ved at omdanne pyrolysegas, der er 

et biprodukt fra raffinaderiet. Få år senere udvides 

anlægget med et spaltgasanlæg, der bruger letbenzin 

eller flaskegas som råstof. Ved høje temperaturer spal-

tes disse stoffer til brint og kulilte. Herefter omdannes 

en del af kulilten for at nedsætte gassens giftighed. 

Endelig karbureres gassen (en proces som får gassen til 

at brænde jævnt) og sendes ud til forbrugerne. De nye 

anlæg kaldes under et Sundby Gasværk. Det adskiller 

sig fra de gamle mandskabstunge gasværker ved at 

være stærkt automatiseret. Anlægget slår selv fra, hvis 

der opstår problemer. Det nye værk drives af en stab 

på kun 20 medarbejdere, mens de gamle gasværker 

havde flere hundrede ansatte. Værket har sin egen 

kajplads, store lagertanke til råstoffer og fra 1971 en 

100.000 m³ gasbeholder. I løbet af 1960erne lukkes 

Valby og Østre Gasværk, efterhånden som kapaciteten 

på Sundby Gasværk udvides. Fra 1968 suppleres pro-

duktionen med gas fra det nybyggede spaltgasanlæg 

ved Tuborg Havn. Fra 1984 bliver naturgas hovedrå-

stoffet i gasproduktion. 

Gassen i efterkrigstiden

Selvom gassen bliver endeligt udkonkurreret som be-

lysningskilde efter krigen, fortsætter gassalget med at 

stige op gennem 60erne og 70erne. I mange køben-

havnske hjem installeres gaskomfurer som erstatning 

for separate gasblus og gasovne. Gasdrevne central-

varmeanlæg, gasradiatorer, en ny type gennemstrøm-

ningsvandvarmere og gasdrevne vaskemaskiner er 

med til at øge gasforbruget i hjemmene. Forsyningen 

med gas til industrien udvides også i disse år. Porce-

lænsfabrikkerne Bing & Grøndahl og Norden er blandt 

de største aftagere. Bygassen anvendes til opvarmning 

af fabrikkernes ovne, fordi gas er den brændselskilde, 

der giver de bedste muligheder for at kontrollere 

atmosfæren i ovnene i forhold til den sarte glasur. På 

trykkerierne benytter man sig af gas til tørring af de 

nytrykte, rullende papirbaner. Endelig er de industrielle 

bagerier storaftagere af gas til produktion. Det er især 

krigen med dens begrænsninger på andre brændsels-

kilder, der har gjort industrien opmærksom på gassens 

egnethed til bestemte typer produktion. En hel del 

industrier har fået ombygget deres anlæg til gas for at 

holde gang i produktionen under krigen, og mange 

foretrækker at gøre ombygningen permanent. 

Et elektrisk og gasdrevet 

køkken i 1961. El- og gas-

drevne apparater bruges i 

1960erne i alle husholdninger 

og mængden af appara-

ter vokser. Røremaskiner, 

komfurer med kogeplader og 

ovne i et modul, brødristere, 

kaffemaskiner og emhætter 

bliver introduceret i køkkenet, 

selvom udviklingen i den 

ældre københavnske bolig-

masse går langsommere end 

i de nye parcelhuskvarterer i 

byens opland.
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Luftfoto af Sundby Gasværk, 1965.
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Kommunister 

De socialdemokratiske fagforeninger er bekymrede 

over den kommunistiske indflydelse på danske ar-

bejdspladser i 50erne og 60erne. Hos virksomheds-

ledelsen er indtrykket knap så entydigt. En personale-

chef i Københavns Belysningsvæsen fortæller: 

 ”Kommunister var ikke noget, vi kendte til på 

tjenestemandsområdet, og det jeg kalder det egent-

lige funktionærområde. Det var jo flipproletarer med 

skjorte og slips, der faktisk satte en ære i at være apo-

litiske. Men når du kom ud på værkerne, var mange af 

de faglærte og specialarbejderne meget bevidste, om 

de tilhørte den ene eller den anden fraktion. Dér vidste 

man helt præcist, hvilket politisk ståsted tillidsmænd-

ene og andre centrale medarbejdere havde.”

 Om frygten for kommunisterne blandt arbejderne, 

siger han: ”…især de socialdemokratiske tillidsmænd 

havde det meget svært med de kommunistiske tillids-

mænd, fordi de opfattede dem som en art femte 

kolonne. Fra den anden side af forhandlingsbordet op-

levede jeg det nærmest omvendt. Man kunne 100% 

stole på kommunisterne. Havde man en aftale med 

dem, stod de ved den og bakkede den op med hud og 

hår overfor deres medlemmer, man behøvede ikke en-

gang at skrive det ned på papir. De socialdemokratiske 

tillidsmænd kunne godt svaje som siv i vinden, hvis der 

blev uro i deres bagland. Så kom de og hældte vand 

ud af ørene og prøvede at løbe fra aftalen.”65

Kold krig og forsyning

Forsyningssikkerhed er ikke kun et spørgsmål om 

driftssikkerhed. Det handler også om at sikre national 

kontrol med forsyningsnettet. Ikke mindst i usikre 

tider.

 Årene efter Anden Verdenskrig er præget af Den 

kolde Krig. I Vesten frygter man en kommunistisk 

magovertagelse enten gennem invasion eller kup in-

ternt i landene. Samtidig er man klar over, at arbejds-

løshed og fattigdom var vigtige årsager til fascismens 

og nazismens opståen og dermed også den netop 

overståede krigs tragedier. Udbredelsen af velstand, 

jobmuligheder og billige forbrugsgoder bliver derfor 

vigtige instrumenter i kampen mod den kommunist-

iske trussel efter krigen.62 

 I Danmark forsøger man at dæmme op for den sti-

gende kommunistiske indflydelse på arbejdspladserne 

gennem øget velfærd for alle. Filosofien er, at mætte 

og tilfredse borgere – med arbejde og demokratiske 

rettigheder – er utilbøjelige til at gøre oprør. Især So-

cialdemokratiet fører an i denne politik. Dels er partiet 

i regering i det meste af perioden, dels har de stor 

indflydelse på arbejdspladserne via fagforeningerne. 

Politikken slår også igennem på forsyningsområdet.63 

Gennem udvidelser og forbedring af forsyningsnettet 

sikres en strøm af billig energi, vand og afløbsmulig-

heder til både industri og forbrugere. Oprettelsen af 

samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg er andre, nye 

redskaber, der skal sikre medarbejdernes opbakning 

og medansvar for samfundsudviklingen.64

Socialdemokratisk valgplakat 

fra 1953. Plakaten hylder det 

industrielle arbejde og place-

rer sikringen af arbejdspladser 

og social velfærd centralt i 

konsolideringen af det be-

stående samfund i efterkrigs-

tiden. Foto: Arbejdermuseet 

og Arbejderbevægelsens 

Bibliotek og Arkiv.
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på H.C. Ørsted Værket. Kompagniet har til opgave at 

bevogte værket i forbindelse med en konflikt/invasion. 

De fleste medlemmer er ansatte, der tidligere har 

været i trøjen. Mange har også deltaget i modstands-

bevægelsen. De uddannes på en række kurser til 

”genoprettelse af færdigheder fra soldatertiden…”67. 

Senere oprettes også et kompagni på Amagervær-

ket, mens der på de øvrige forsyningsværker oprettes 

civilforsvarsenheder. På mange værker findes også sik-

ringsrum med materiel, som CF’erne kan anvende til 

at hjælpe sårede og hurtigt få genstartet driften efter 

et angreb. Hjemmeværnskompagniet opløses i 2006. 

De fleste af medlemmerne fra kompagniet indgår nu i 

andre af hjemmeværnets delinger.

Interessekontoret

Et af de nye initiativer indenfor Belysningsvæsenet 

efter krigen er oprettelsen af det såkaldte interesse-

kontor eller økonomikontor i begyndelsen af 50erne. 

Oprettelsen sker på direktør Børresens initiativ som en 

reaktion på de mange udpantninger i personalets løn-

ninger. Kontoret fungerer som en slags budgetstyring. 

Medarbejderne afleverer deres faste regninger til kon-

toret. Her sørger man for, at regningerne bliver betalt, 

inden den resterende del af lønnen udbetales. På den 

måde hindrer man, at en stor del af lønnen drikkes op 

på lønningsdagen og hjælper den enkelte medarbej-

der med at styre sin økonomi bedre. Systemet kunne 

også bruges af medarbejdere, der ville ”gemme” pen-

ge for deres gemal eller familie og i stedet bruge dem 

til andre fornøjelser. Man bad simpelthen kontoret 

tilbageholde en del af lønnen til senere afhentning.66 

Kontoret er et blandt mange eksempler på den store 

opmærksomhed, der var rettet mod arbejderforhold i 

denne periode. Kontoret lukkede i 1991.

Hjemmeværn og civilforsvar

Direkte forbundet med den kolde krig er etableringen 

af Hjemmeværnet i 1949. Formålet med værnet er at 

skabe en styrke af civile, der med uddannelse og kort 

varsel kan assistere det egentlige militær i tilfælde af 

et angreb. Desuden skal værnet fungere som mod-

standshær under en eventuel okkupation. Værnet får 

fra starten mange medlemmer. Oprettelse af Belys-

ningsvæsenets hjemmeværnskompagni sker i 1952 

CF armbånd og hjelm fra 

Østre Gasværk
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Lukningen af Valby Gasværk i 1964 sker uden den 

store opmærksomhed. Den har kun betydning for de 

286 ansatte på værket, der fremover må finde andet 

arbejde. I offentligheden retter den største interesse 

sig mod anvendelsen af de ledige arealer, der er 

blevet forurenet under produktionen. Værkets to gas-

beholdere er dog fortsat i brug som døgnreserve, og 

i september samme år sker den uden sammenligning 

største ulykke i den københavnske forsynings industris 

historie. Et gigantisk brag gjalder hen over byens tage, 

en stor røgsøjle rejser sig fra eksplosionsstedet, og 

glasskår fra tusindvis af smadrede ruder fylder gader-

ne. Et øjeblik frygter man, at der er sprunget en atom-

bombe. Det er heldigvis ikke tilfældet. Det viser sig, 

at en af gasbeholderne på Valby Gasværk er sprunget 

i luften. Omkring 200 mennesker kommer til skade 

ved eksplosionen, og tre medarbejder på værket samt 

en forbipasserende cyklist mister livet. Det kunne dog 

være gået meget værre. Værket ligger i nær heden af 

et boligkvarter og en normalt stærkt trafikeret udfalds-

vej, men fordi ulykken sker lørdag formiddag, er trafik-

ken minimal. Den værst tilskadekomne er en dame i 

naboejendommen, der fra sin altan på 2. sal slynges 

15 meter gennem luften af trykbølgen. Hun brækker 

rygsøjlen og begge ben.
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 Af samme grund bliver ingeniører ikke længere 

tjenestemandsansatte, men i stedet overenskomst-

ansatte, hvorved man bedre kan holde trit med løn-

niveauet i det øvrige samfund. Også på andre måder 

skaber den høje beskæftigelse imidlertid ærgrelser på 

arbejdspladsen. I Belysningsvæsenet var man traditio-

nelt social indstillet, dvs. de folk, man ansatte blev en 

del af ”familien”, som man tog vare på, også selvom 

aktivitetsniveauet var forskelligt. De, der var helt 

umulige blev måske sat ud på et sidespor, men man 

fyrede dem ikke bare. Med overbemandingen og det 

lave lønniveau i Belysningsvæsenet i 60erne og 70erne 

skaber denne praksis problemer med motivationen og 

sammenholdet på arbejdspladsen. For de dygtige sags-

behandlere er den eneste mulighed for lønstigning 

i tjenestemandssystemet, at de får en lederstilling, 

hvilket mange også gør, fordi man vil holde på dem og 

undgå, at de søger væk fra væsenet. Langt fra alle er 

dog specielt interesserede i ledelsesansvar.69

 Et andet eksempel på Belysningsvæsenets proble-

mer med at omstille sine ansættelsesforhold til den 

nye situation viser sig, da de overenskomstansatte 

smede i 70’erne via voldgift får ændret takstregulerin-

gen af deres løn, så de fremover får den samme eller i 

mange tilfælde højere løn end de tjenestemandsansat-

te maskinmestre, som er deres overordnede. Dermed 

er endnu et demotiverende forhold etableret, og en 

del maskinmestre forlader væsenet på baggrund af 

sagen.70

Udviklingen på arbejdspladsen

Den høje beskæftigelse i 1960erne ændrer forsynings-

væsenernes status som arbejdsplads. Hvor sikker heden 

i ansættelsen i mellemkrigstiden havde gjort især 

Belysnings væsenet til en attraktiv arbejdsplads, der til-

trak mange højtkvalificerede og veluddannede menne-

sker, er det i 60ernes overskudssamfund ikke ansættel-

sessikkerhed, men lønnens størrelse, der er afgørende 

for de fleste på arbejdsmarkedet. Tjenestemands-

systemets indbyggede takstregulering kan ikke følge 

med lønstigningerne på det private arbejdsmarked. I 

slutningen af 60erne og begyndelsen af 70erne bliver 

mange af de dygtige medarbejdere, der blev ansat i 

1930erne, pensioneret og efterlader et videnshul. Som 

en tidligere chef i Belysningsvæsenet bemærker: ”Det 

er dér, vi opdager, hvor galt det var, at man i 1933-34 

ansatte så mange højt kvalificerede, for de sad jo på 

de væsentlige og tunge områder, dygtige som de var, 

og derfor fungerede virksomheden jo op til slutnin-

gen af 60erne og begyndelsen af 70erne, uden at der 

var nogle faresignaler. De blev bare ældre og ældre 

og pludselig, når de begynder at gå af, opdager vi at 

næste generation, min generation, slet ikke kan leve 

op til det.”68 De stive lønsystemer og ringe muligheder 

for karrierespring i væsenet betyder også, at mange 

medarbejdere får ansættelse i omegnskommunerne, i 

statslige tilsynsmyndigheder og på de konkurrerende 

elværker. 

Jubilæumsudgaver af 

personale blade fra henholds-

vis Belysningsvæsenet og 

Vandforsyningen.

 Oprettelsen af personale-

blade, der månedligt uddeles 

til medarbejderne, bliver al-

mindelig på danske virksom-

heder i 50erne og 60erne. 

Bladene skal underholde 

og informere, men også 

sikre sammenhold og sam-

menhængskraft på arbejds-

pladsen.
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Arbejdsgivere og ansatte

Forsyningsindustriens særlige samfundsmæssige 

betydning har præget forholdet mellem arbejdsgivere 

og ansatte på værkerne fra begyndelsen. I 1800-tal-

let forsøgte man at modvirke arbejdsnedlæggelser og 

strejker ved at forbyde forsyningsarbejderne at organi-

sere sig og ved at danne selskabelige foreninger, hvor 

forbedringen af arbejdernes forhold blev drøftet under 

mindre forpligtende former. Senere var det mere 

guleroden end stokken, der kom i brug: med tjeneste-

mandsansættelserne i 20erne og 30erne søgte man 

at skabe en korpsånd blandt medarbejderne, så en 

sikker og pålidelig levering til forbrugeren vægtedes 

højere end noget andet. ”Belønningen” var sikkerhed 

i ansættelsen og gode pensionsforhold. I 50erne er 

oprettelsen af såkaldte samarbejdsudvalg et nyt red-

skab i denne henseende. I samarbejdsudvalget mødes 

repræsentanter for ansatte og ledelse regelmæssigt og 

drøfter store som små problemer og forandringer. For-

målet er at løse problemer og afklare uenighed, inden 

der opstår en konflikt. Der oprettes også en forslags-

kasse, hvor medarbejderne kan komme med forslag 

til forbedringer på arbejdspladsen. Som en udløber af 

samarbejdsudvalgene oprettes også sikkerhedsudvalg, 

hvor spørgsmål vedr. arbejdsmiljø og sikkerheden på 

arbejdspladsen drøftes.
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og gas i komfuret, er noget der bare er der og ikke 

kræver nogen politisk indblanding eller stillingtagen. 

Efter oliekrisen kommer spørgsmålet om jordens 

begrænsede ressourcer, alternative energiformer og 

begrænsning af forbruget på alles læber. Der indføres 

afgifter på forsyningens produkter, og de første forsøg 

med vindkraft, biogasanlæg og solvarme udføres. 

Også spørgsmålet om atomkraftværker tages igen op 

som et muligt alternativ og giver stødet til den omfat-

tende folkelige modstand mod A-kraften. Desuden 

begynder man efter krisen at søge efter olie udenfor 

Mellemøsten for at modvirke virkningerne af en frem-

tidig krise. Olieboringerne i Nordsøen starter i denne 

periode.

Virkninger af krisen

De umiddelbare virkninger af krisen består især af en 

række restriktioner på brugen af olie og benzin med 

det formål at spare på oliereserverne: Der bliver bl.a. 

indført bilfrie søndage, butiksbelysningen dæmpes, 

og varmen i hjemmene og på arbejdspladserne sættes 

ned til 21 grader. I ejendomme med eget oliefyr må 

man undvære varmt vand et par dage om ugen. Hver 

anden gadelampe i hovedstaden tages ud af drift, og 

mange af lamperne tages ikke i brug igen efter kri-

sen.71 Oliekrisen skaber også problemer for de mange 

københavnske lejligheder, der endnu opvarmes med 

petroleum. Restriktionerne på al oliebaseret brændsel 

får folk til at hamstre petroleumsdunke, da forhandler-

ne kræver, at man afleverer en tom dunk for at få en 

Oliekrisen

Oliekrisen i vinteren 1973-74 er et afgørende brud i 

efterkrigstidens industrisamfund, der for første gang 

problematiserer den traditionelle væksttankegang 

i produktion og forbrug. Dette gælder ikke mindst 

på forsyningsområdet, hvor man siden 20erne med 

succes havde fremmet et øget forbrug af gas, el og 

varme for at sikre indtjeningen, billiggøre energien og 

gøre de store anlæg af værker og ledninger rentable. 

I 60ernes overflodssamfund kulminerer denne udvik-

ling, og produktionen af energi når nye højder, da 

billig fueloil bliver tilgængelig som alternativ til kullene 

og mærkbart sænker energiprisen. Også gasværkerne 

begynder at anvende oliebaserede produkter (letben-

zin) som brændstof. 

 Oliekrisen ændrer brat denne situation. De i lang tid 

stabilt faldende priser på kul og olie stiger markant, 

leverancerne svigter, og næsten panikagtige tilstande 

opstår. Det bliver igen klart for enhver, at energifor-

syning ikke bare er et økonomisk anliggende, men et 

grundlæggende politisk interesseområde. Det havde 

det også været i det 19. århundrede, hvor grundlæg-

gelsen af forsyningsnettet var genstand for ophedede 

debatter i Rigsdagen og blandt kommunalpolitikerne 

om offentlig eller privat drift, nettets størrelse og 

dimensioner, kloakeringens form, gas kontra el og 

grundvand kontra overfladevand. I de mellemliggende 

årtier med stabile priser og forholdsvis uproblematiske 

produktionsudvidelser har mange imidlertid indstil-

let sig på, at strøm i kontakten, vand i vandhanen 

En medarbejder ved Køben-

havns Belysningsvæsen i 

færd med at afmontere en 

gadelampe under oliekrisen i 

1974. Hver anden gadelampe 

sløjfes som en reaktion på kri-

sen. Polfoto/Lars Hansen.

Petroleumsdunke foran for-

retning på Nørrebro i begyn-

delsen af 1970erne. Under 

oliekrisen er dette et utæn-

keligt syn. Restriktionerne på 

al oliebaseret brændsel får 

folk til at hamstre petroleums-

dunke, da forhandlerne 

kræver, at man afleverer en 

tom dunk for at få en fuld. 

Polfoto/Jacob Maarbjerg.
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Status i 1980

Tiden efter Anden Verdenskrig er præget af storpolitik, 

forbrugseksplosion og gennemførelsen af det mo-

derne velfærdssamfund. På forsyningsområdet betyder 

den økonomiske vækst og udbredelsen af køleskabe, 

gaskomfurer, bad og fjernvarme en fortsat ekspansion, 

der bl.a. munder ud i opførelsen af en række nye, 

store værker og udbygning af rodnettet under byen. 

Udfordringen er at holde trit med den fortsatte vækst i 

forbruget af alle forsyningens produkter.

 Oliekrisen i 1973 afbryder brat denne udvikling. 

Nu stilles der spørgsmål ved vækstfilosofien, som har 

ligget til grund for industrialiseringen, og i kølvandet 

på krisen og ’68-oprøret dannes forskellige græsrods-

organisationer, der undersøger alternative energikilder 

og livsformer. I 1980erne får en del af de tidligere 

græsrødder fodfæste i det politiske system og i forsy-

ningssektoren. Derved bliver de en faktor i de kom-

mende årtiers forsøg på at nedbringe forureningen og 

udbygge den vedvarende energi.

fuld.72 Samtidig ærgrer man sig over, at byen i 1972 

har nedlagt sporvejene og er gået over til et offentligt 

net af busser, der kører på dieselolie. Efter oliekrisen er 

elektriske transportsystemer klart mere økonomiske. 

 De fleste restriktioner ophæves igen i løbet af det 

følgende år, men krisen får også varige konsekvenser i 

form af ændrede forbrugsvaner, øget opmærksomhed 

på begrænsning af forbruget og søgen efter alterna-

tive energikilder. 

 En direkte konsekvens af krisen i den københavnske 

forsyningsindustri er genindførelsen af kul i elproduk-

tionen og dermed en genudvidelse af medarbejder-

staben. Op gennem 60erne var kullene i stigende 

omfang blevet erstattet af olie i nye og ombyggede 

værker, fordi olien på det tidspunkt var billigere, 

mindre forurenende og mindre mandskabskrævende 

end kul. På de oliedrevne værker var arbejdsopgaverne 

især knyttet til rengøring og vedligeholdelse, men med 

genindførelsen af kul kommer transport og losning 

af kul til som mandskabskrævende ekstraarbejde. 

Prisforskellen mellem olie og kul mere end opvejer 

dog det øgede mandskabsforbrug, og frem for alt er 

kulleverancerne mere pålidelige end olieleverancerne 

i årene efter krisen. Som hjælp til det hårde fysiske 

arbejde med losningen af kullene indføres en række 

hjælpemidler i form af bulldozere, bob-cats og en så-

kaldt starked reclaimer, en stor skinnekørende kæmpe-

maskine, der ved hjælp af et skovlhjul kan opsamle og 

transportere store mængder kul. 

Værker idriftsat i perioden

Søndersø (nyt værk) 1951

Svanemølleværket 1953

Slangerup Vandværk 1954

Regnemark Vandværk 1964

Sundby Gasværk 1964

Amagerværket 1971

Renseanlægget Lynetten 1980
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LDet største umiddelbare 

problem ved genindførelsen 

af kul var flyveasken, der 

var stærkt forurenende. Op 

gennem 70erne arbejder 

Belysningsvæsenet med 

problemet, og løsningen 

bliver filtrering og opsamling 

af asken, der siden genbru-

ges i bl.a. vejbelægning og 

brobyggeri. Man udvikler 

også røggasanlæg, hvor man 

med tilsætning af kalk og 

vand omdanner røg til gips 

og samtidig renser røgen 

for 90% af svovlindholdet. 

Sværere er det at gøre noget 

ved det større CO²-udslip, der 

følger med kulfyring, sam-

menlignet med andre former 

for brændsel.

 Kul indgår stadig i elforsy-

ningen på bl.a. Amagervær-

ket og Avedøreværket, men 

er siden 1984 i erstattet med 

naturgas og letolie på de 

øvrige værker.

 Foto: Jørgen True
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også til, at mange af byens små lejligheder slås sam-

men til større, men færre boliger. Derved falder befolk-

ningstallet yderligere. Til gengæld bliver indbyggerne 

rigere. Takket være velstandsstigningen og boligmar-

kedets himmelflugt i de seneste år, får de københavn-

ske boligejere midler til at finansiere specialindrettede 

køkkener og badeværelser som aldrig tidligere.

 Forsyningsområdet er også præget af tidens store 

udfordringer. Den teknologiske udvikling fører til om-

lægninger af produktionen og nedskæringer i med-

arbejderstaben. De medarbejdere, der bliver tilbage, 

får nye arbejdsområder, og tjenestemandskulturen 

udfordres af krav om privatisering og liberalisering af 

den offentlige service. I 90erne gennemføres liberali-

seringen af elsektoren på baggrund af EU-lovgivning, 

og fra 2004 omdannes Københavns Energi til en 

række kommunalt ejede aktieselskaber. Forsyningen 

af hovedstaden adskilles hermed fra den kommunale 

økonomi, og den drives nu som selvstændig virksom-

hed – ikke som kommunalt væsen.

 Forbruget af vand faldet støt i årene frem mod 

år tusindskiftet. En af årsagerne er, at industrien flytter 

fra København. En anden er, at forbrugerne bliver 

endnu bedre til at spare på vandet. Det skyldes først 

og fremmest, at afregning nu sker på baggrund af 

den enkelte kundes forbrug af vand. Desuden bidra-

ger vandbesparende installationer, som fx nye lavt-

skyllende toiletter til at mindske forbruget. Også gas-

forbruget falder, men det skyldes især overgangen fra 

gas til el i husholdningen og kommunens satsning på 

Forandringernes tid

Den stadig større velstand i Vesten i de sidste 25 år 

har medført en overflod af apparater og hjælpemidler 

i hjemmet og på arbejdspladsen. De mange stand-

byknapper, der oplyser nattemørket i byens lejligheder 

og kontorer afslører, at elektriciteten er mere udbredt 

end nogensinde. Fladskærme, surround-anlæg, food-

processorer, opvaskemaskiner osv. ses overalt. Sam-

tidig øges antallet af computere i hjemmene og på 

arbejdspladserne. Udflytningen af produktionsvirksom-

heder og den stigende automatisering er også med 

til at vise, at det traditionelle industrisamfund gradvist 

erstattes af et videns- og informationssamfund, base-

ret på ideer og knowhow. 

 Oliekrisen i 70erne, opdagelsen af drivhuseffekten 

og erkendelsen af de massive miljøproblemer, men-

nesket har skabt gennem de sidste 150 år, betyder, 

at vi i dag er mere opmærksomme på virkningerne 

af vores forbrug af energi, vand og varme end tidli-

gere. Det har gjort forskning i vedvarende energi og 

beskyttelse af miljøet til vigtige områder. På nationalt 

og internationalt plan forsøger man med klimaaftaler 

og lovgivning at begrænse udslippet af CO² og andre 

miljø skadelige stoffer. I Danmark er der skabt markan-

te resultater både mht. miljøbeskyttelse og udvikling 

af vedvarende energi. På globalt plan har resultaterne 

indtil nu været mere begrænsede. 

 I 90erne markeres tidens fokus på miljø også i 

byfornyelsen af hovedstaden. Der indlægges fx fjern-

varme i de istandsatte lejligheder. Byfornyelsen fører 

Markedet er frit? 
1980-2007
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problemer på kildepladser, værker og pumpestationer. 

Derved kan det faste mandskab på værkerne begræn-

ses. Ansatte i vandforsyningen falder fra 484 personer 

i 1980 til 414 i 1999.74 Tallene dækker over et endnu 

større fald i produktionsdelen. Et antal medarbejdere 

tilknyttes nemlig som undervisere, og et miljø- og 

plankontor oprettes i 1991. I dag overvåges de syv 

vandværker med kildepladser via et computerbaseret 

overvågningssystem.75

Fjernvarmen udbredes til alle københavnere

Fra 1994 indføres tilslutningspligt til fjernvarmen for 

alle husstande i København. Formålet er at sikre en 

bedre udnyttelse af brændslet og den mindst mulige 

belastning af miljøet. Ved årtusindskiftet er 97% af 

københavnerne tilsluttet fjernvarmenettet. Kraftvarme-

produktionen maksimerer udnyttelsen af forbrændin-

gen på elværkerne i hovedstaden og mindsker den 

samlede udledning af bl.a. CO². Fjernvarmen fremstår 

altså i dag som en god og miljørigtig løsning på stor-

byens behov for varme.

fjernvarme til boligopvarmning, hvor gassen tidligere 

spillede en stor rolle. Fjernvarmen udbredes i løbet af 

90erne til stort set alle københavnske husstande gen-

nem stadig udbygning af fjernvarmenettet.

Strejke og omlægninger – tjenestemandskulturen 

afvikles

I mellemkrigstiden og årtierne efter Anden Verdenskrig 

var det offentlige meget interesseret i at sikre en skare 

af loyale medarbejdere gennem tjenestemandsansæt-

telser. Dette ændrer sig i 1980erne, hvor man ønsker 

større fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Udviklingen 

sætter tjenestemandsordningen under pres, bl.a. fordi 

det er meget dyrt at fyre en tjenestemand. Konse-

kvensen er, at næsten ingen tjenestemænd bliver fyret 

fra slutningen af 60erne og frem til 1980. Fra midten 

af 90erne ansættes der ikke længere tjenestemænd i 

Københavns Kommune. Ansættelser foregår i stedet 

udelukkende efter overenskomster.

 Den teknologiske udvikling i forsyningssektoren 

giver stødet til en række effektiviseringer, der skubber 

en del ansatte ud. På elværkerne medfører indførel-

sen af fyring med naturgas i stedet for kul, at næsten 

50% af belysningsarbejderne afskediges eller udsluses 

ved naturlig afgang i løbet af 90erne.73 Indførelsen af 

eldrevne pumper og fjernovervågning af driften på 

vandværker og pumpestationer har samme konse-

kvens. Eldriften medfører et minimum af vedligehol-

delse, og fjernovervågningen gør det muligt at organi-

sere personalet i udrykningshold, der kan løse tekniske 
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Fra indførelsen af de første 

fjernvarmeanlæg i 1925 og 

frem til i dag er antallet af 

skorstensfejere i København 

faldet fra ca. 70 til 15. Det 

sker i takt med at fyrings-

anlæg og skorstene forsvin-

der fra de enkelte ejendom-

me.77 Fjernvarmeproduktion 

forbedrer kraftværkernes 

økonomi. Samtidig centra-

liseres rensningen af røg og 

skorstene til fordel for mil-

jøet. I de allerseneste år har 

installation af brændeovne i 

lejlighederne givet skorstens-

fejerne nyt arbejde.

Polfoto/Finn Frandsen.

Belysningsarbejdere under strejken i 1985 

Regeringens indgreb i overenskomstforhandlingerne 

i 1985 forhindrer gennemførelsen af en 35-timers 

arbejdsuge. Det udløser en af de sjældne strejker i 

forsyningsvæsenet, da belysningsarbejdere og andre 

overenskomstansatte beslutter at deltage i Påskestrej-

kerne i 1985. Strejken varer fra 24. marts til 12. april 

og er på nippet til at udvikle sig til generalstrejke. Efter 

et møde d. 2. april ebber strejkerne dog ud, og uden 

at de strejkende har nået deres mål. Ved de næste 

overenskomstforhandlinger i 1987 bliver 37-timers-

ugen indført som et indirekte resultat af strejken. For 

mange offentligt ansatte er det første gang, de strej-

ker. Det gælder også de ansatte i Belysningsvæsenet.  

I det hele taget er det første gang, at den store gruppe 

af offentligt ansatte spiller en central rolle i en lands-

dækkende strejke. For mange af dem er oplevelsen en 

skuffelse, da mange privatansatte opnår store lønstig-

ninger i årene efter strejken, mens lønudviklingen i det 

offentlige er minimal.76
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Skakt til fjernvarmetunnel ved Amagerværket

Københavns Energi begynder sit hidtil største anlægsarbejde 

i 2005. Man etablerer en 4 km lang fjernvarmetunnel fra 

Amager værket til Fredensgade ved Sortedamssøen. Tunnelen 

bores 30 m under jorden. Den har en diameter på 4,2 meter 

og bores af den samme type maskiner, som borede tunnelerne 

for Københavns Metro. I dag leveres fjernvarmen både som 

damp og som varmt vand. Når tunnelen er færdig, flyttes en 

del af damp produktionen til Amagerværket, som skal afløse 

Svanemølle værket og H.C. Ørsted Værket. Tunnelen vil gøre 

det nemmere helt at erstatte dampen med varmt vand, der gør 

fjernvarmen mere miljøvenlig. I dag udgør damp ca. en tredjedel 

af produktionen. Det er hensigten at fjernvarmen på længere 

sigt udelukkende skal leveres som varmt vand.
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Gasforsyningen 

Gas har i alle årene været en væsentlig gren af forsy-

ningen, siden den i 1857 gav københavnerne en ny og 

bedre gadebelysning. Den beholdt en fremtrædende 

stilling, selvom elektriciteten efterhånden blev den 

foretrukne energikilde. I mange år hyldede man ”Gas 

til Varme – Elektricitet til Lys og Kraft”. I hjemmene 

blev gassen især brugt til komfurer og boligopvarm-

ning.

 I de senere år har situationen ændret sig. I forbin-

delse med byfornyelsen er mange husholdninger gået 

over til elkomfurer. Desuden har indførelsen af tilslut-

ningspligt til fjernvarmenettet udkonkurreret gassen 

som varmekilde. I dag er antallet af kunder faldet til 

165.000. I 2003 vedtager Borgerrepræsentationen, at 

den traditionelle bygas skal erstattes af Bygas2. Den 

nye gas er mere miljøvenlig og billigere at producere. 

Den erstatter produktionen af spaltgas på Sundby 

Gasværk, der forventes lukket i efteråret 2007. Da 

naturgassen i 1980erne indføres i hele landet, bliver 

centralvarmeanlæg og oliefyr i mange mindre byer er-

stattet med naturgasfyr. I byer med udbyggede bygas-

anlæg som København og Ålborg anvendes naturgas i 

stedet i produktionen, da de eksisterende rør ikke kan 

tåle den tørre naturgas. Overgangen til den såkaldte 

Bygas2 er en optimal løsning i disse byer. Bygas2 er 

mere miljøvenlig end el. Samtidig kan det etable-

rede ledningsnet bevares. Omlægningen til den nye 

bygastype følges derfor op af kommunale regler, der 

satser på gas i byfornyelsen og kræver gastilslutning i 

støttede nybyggerier. På baggrund af disse initiativer 

forventer man at kunne fastholde hovedparten af de 

nuværende gaskunder i de kommende år.78

Kontakten til kunderne

I den københavnske forsyning har der været tradition 

for en omfattende rådgivning og information lige 

siden oprettelsen af Demonstrationslokalet i 1920erne. 

Denne tradition er kommet forsyningen til gode i 

nutidens videns- og informationssamfund, hvor kom-

munikation og synlighed er blevet centrale værdier 

for virksomhederne. En udløber af Demonstrations-

lokalets aktiviteter er Energirådgivningen, der rådgiver 

virksomheder og private om, hvordan de sparer på 

vand, varme, el og gas. I dag har kunderne desuden 

mulighed for at orientere sig via Københavns Energis 

hjemmeside, hvor de kan læse om alt fra måleraflæs-

ning til produktion og miljøbeskyttelse. En mere 

målrettet satsning på at oplyse skolebørn om forsyning 

og beskyttelse af vores ressourcer har også set dagens 

lys i de senere år. 

Spar på vandet!

I 1980erne begynder 70ernes græsrodsarbejde på 

miljø området at smitte af på den kommunale og stats-

lige miljøpolitik. I Københavns Kommune er vandfor-

syningen tidligt ude. En gruppe ingeniører indfører i al 

ubemærkethed en forbedret overvågning og vedlige-

holdelse af ledningsnettet. Dermed nedbringes tabet 

af vand, der skyldes utætheder i rørene. Behovet for at 

Omstillingen til Bygas2 

medfører, at alle gasappara-

ter fra før 1972 ikke længere 

kan benyttes. I forbindelse 

med omstillingen besøger 

Københavns Energi alle gas-

kunder og undersøger, om 

deres apparater fortsat kan 

anvendes. Ca. 27.000 kunder 

skal have udskiftet apparater. 

Københavns yder et tilskud 

på 2.000 kr. pr. kunde ved 

udskiftning af komfur. 
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I de senere år er Københavns 

Energi gået nye veje i forbru-

geroplysningen. Medarbej-

derne sendes på kurser, hvor 

de lærer at kommunikere 

bedre med kunderne. Og 

nye kampagneformer tages i 

brug. I 2006 sættes der fokus 

på det voksende antal singler 

i hovedstaden. Singler bruger 

mere energi, vand og varme 

end husstande med flere 

personer. Antallet af singler 

i København er steget med 

17% fra 1989-2000.

På det nedlagte Valby Vand-

værk har Københavns Energi 

siden 1997 drevet Energi- og 

Vandværkstedet. I værk-

stedet kan skolebørn bl.a. 

styre energiforsyningen i en 

model af København, dykke 

ned i kloakken gennem et 

gigantisk toilet og se film om, 

hvordan energien produceres. 

Andre skoletilbud omfatter 

besøg på Sundby Gasværk, 

vandværker og rensningsan-

læg samt deltagelse i Volmer 

Vandhunds Store Vandvids-

Quiz på hjemmesiden.
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nedbringe vandforbruget i husholdningen bliver dog 

først slået fast i københavnernes bevidsthed i slut-

ningen af 80erne. Mange husker stadig vandsøjlerne 

foran det gamle vandværk ved Axeltorv, hvor man år 

for år kunne følge byens faldende vandforbrug.

Forureningen af grundvandet

Baggrunden for vandsparekampagnerne er den række 

af forureningssager, der i midten af 80erne for alvor 

sætter beskyttelsen af grundvandet på dagsordenen. I 

1980 må Københavns Energi for første gang lukke en 

stor kildeplads på grund af forurening fra en nærlig-

gende, gammel industrigrund. Denne og andre sager 

fører bl.a. til vedtagelse af den første jordforurenings-

lov i 1985. Loven retter sig mod at gennemføre en 

oprensning af de forurenede lokaliteter, som bl.a. 

truer grundvandet. I de kommende år bliver flere 

kildepladser lukket på grund af forurening fra gamle 

industrigrunde. Samtidig bliver også begrænsning af 

forbruget fra de uforurenede kilder et emne. Forure-

ning af grundvandet er fortsat et stort problem, og op 

gennem 1990erne konstateres der også forurening 

med pesticider. I dag er Københavns Energis indvin-

dingsmuligheder reduceret med op imod 14 mio. 

kubikmeter om året på grund af forurening eller risiko 

herfor. Ca. halvdelen af forureningen skyldes klorerede 

opløsningsmidler. Resten skyldes pesticider. Benzin-

tilsætningsstoffet MTBE kan også være en fremtidig 

trussel. 

Den fremtidige vandforsyning

Københavns Energi har i dag en række tilladelser 

vedrørende vandindvinding i oplandet. Mange af 

dem udløber i 2010. Frem til udgangen af 2006 blev 

tilladelserne forhandlet og fornyet gennem de fire 

amter, hvor kildepladserne ligger. Efter kommunal-

reformen skal tilladelserne fornys af 20 storkommuner. 

Forinden skal ansøgningerne gennem en omfattende 

miljøvurdering. Indtil de nye indvindingstilladelser er 

givet, er Københavns Energi tvunget til at opretholde 

forsyningssikkerheden gennem løbende renovering og 

fornyelse af de eksisterende anlæg. Det er af største 

betydning for forsyningssikkerheden, at Københavns 

Energi opnår de ønskede indvindingstilladelser. Ellers 

kan det blive nødvendigt at oprette nye boringer og 

anlæg, der kan erstatte de eksisterende allerede inden 

2010. 

 I mange af verdens storbyer er det nødvendigt at 

anvende større mængder renset overfladevand fra 

søer og åer eller renset grundvand. Forurenet grund-

vand kan renses for pesticider og nitrater ved hjælp 

af kulfiltre. I nogle danske kommuner har det været 

nødvendigt at rense grundvandet kemisk i kortere eller 

længere perioder. Herved bryder man med en dansk 

tradition for ikke at sende renset grundvand ud til 

forbrugeren. Den politiske målsætning er fortsat, at 

den danske vandforsyning også i fremtiden skal være 

baseret på rent grundvand.79 

Daværende miljøborgmester 

Charlotte Amundsen og med-

arbejdere ved Københavns 

Vand ved præsentationen af 

Vand-O-Meteret i 1992.
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Fakta om grundvand og forurening

1.  Det vand, der kommer ud af vore haner, er i gennemsnit 40 år gammelt. Det vil 

sige, at det er 40 år siden, det faldt ned som regn og begyndte sin nedsivningen 

gennem jordlagene til grundvandslaget, hvorfra vandet hentes op, filtreres og 

sendes ud til forbrugeren. Dermed er grundvandsforurening et område, hvor vi 

arver fortidens synder. Selv hvis al forurening af jordlagene stopper nu, vil der gå 

mindst 40 år, før det forurenede grundvand igen er rent. I mellemtiden kan stadig 

flere boringer blive lukket p.g.a. for højt indhold af pesticider eller andre miljø-

fremmede stoffer.

2.  Vandreserverne i Danmark er vigende og skævt fordelt. I Jylland er vandforbruget 

mindre end den mængde rent grundvand, der skabes ved nedsivning af regn-

vand. Til gengæld er ressourcerne på Sjælland – og især i Københavns opland 

– voldsomt under pres. Den bæredygtige indvinding i området er 13-15 mm. 

pr. år, men forbruget er oppe på næsten 50 mm pr. år trods det faldende vand-

forbrug i de senere år. Det skyldes dels antallet af forbrugere i området, dels at 

grundvandet mange steder er forurenet. Derfor er der færre steder, man kan 

hente vandet til storbyens befolkning. 

Københavns Energi eksperi-

menterer i dag med at 

om danne overfladevand til 

grundvand. Det sker ved at 

lede overfladevand til gravede 

bassiner eller græsarealer i 

områder med særlige jordlag. 

Gennem jordlagene renses 

vandet ved brug af naturens 

egne metoder og det pumpes 

op igen som grundvand. 

Metoden kaldes kunstig 

infiltration og kan øge grund-

vandsdannelsen væsentligt.
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Havnebad og overløbsbassiner

Forureningen af grund- og havvand kommer ikke 

kun fra landbruget. En stor del af vandforureningen 

stammer også fra industriens og husholdningernes 

udledninger. Selvom Lynetten og Damhusåens Rens-

ningsanlæg blev udbygget i perioden 1987-1996, er 

der ved årtusindskiftet stadig en dårlig vandkvalitet i 

Københavns Havn. De sygdomsfremkaldende bakte-

rier skyldes urenset spildevand, der løber ud i havnen 

under større regnskyl. I forbindelse med ønsket om at 

etablere havnebad i Københavns Havn bygger man 

derfor en række opsamlings- eller regnvandsbassiner, 

der kan opbevare regnvandet, til der atter er plads i 

kloaksystemet. Dermed forvandles det tidligere så for-

urenede havnebassin til et populært badested. I 2002 

åbner havnebadet ved Islands Brygge – 48 år efter, at 

Rysensteen Søbadeanstalt måtte lukke på grund af 

forurening. Badeanstalten lå overfor det nuværende 

havnebad. Også ved Svanemøllebugten ledes regn-

vandet væk. Her bliver den åbne spildevandsgrøft 

Lersøgrøften omdannet til et stort, lukket bassin, som 

forventes taget i brug i løbet af 2007.

Kloakeringen af Ørestaden

I slutningen af 1990erne bliver der for første gang 

i over hundrede år mulighed for at etablere et helt 

nyt kloaksystem. Det sker i forbindelse med opførel-

sen af Ørestad. Bydelens mange kunstige kanaler og 

bassiner giver rig anledning til at genbruge en af de 

idéer, brolægningsinspektør Lindberg fremlagde helt 

tilbage i 1853: adskillelse af regnvand og spildevand 

i separate ledninger. Derved begrænses mængden 

af vand, der ledes til rensning på Lynetten. Fra en del 

af bebyggelsen i Ørestad ledes regnvand fra tagene 

direkte i bydelens kanaler. Der er desuden opstillet et 

pilotanlæg, som efter lavteknologiske rensemetoder 

renser regnvand fra vejarealer. Hvis der opnås gode 

resultater, skal vejvandet i Ørestad renses på denne 

måde, før det ledes til kanalerne i Ørestad. Indtil videre 

ledes vejvand til kloak, og vand fra Nordre Landkanal 

forsyner Ørestads kanaler efter rensning i et lille mobilt 

renseanlæg. 

Ledningsnettet fornyes 

Ligesom jernbanen og andre af det 20. århundredes 

store anlæg kræver ledningsnettet under København 

løbende vedligeholdelse og fornyelse. Særligt i Indre 

By kan ledningsarbejderne være komplicerede. Det 

skyldes virvaret af nyere og ældre rør og kabler, den 

tætte trafik og de trange gader. Københavns Energi 

anvender så vidt muligt den såkaldte No-Dig-teknologi 

inden for afløbsområdet, hvor nye ledninger skydes 

ind i gamle, så man undgår at grave mere end højest 

nødvendigt.80. Også reparationen af ledninger er ble-

vet mere hensigtsmæssig. Tidligere foregik denne efter 

brandslukningsprincippet – man rykkede ud, når man 

havde konstateret brud på en ledning. Nu kan man 

ofte renovere rørene, inden bruddet sker, bl.a. takket 

være kamerainspektion. 

Øverst: Svømmekonkurrence i 

havnebad, 1910.

Nederst: Havnebad ved 

Islands Brygge i 2005.

Ørestaden under anlæggelse 

i 2005. I baggrunden ses me-

trostationen ved Universitetet 

og DR-byen under opførelse. 

Metroen er tredje generation 

kollektive trafikformer baseret 

på elektricitet fra det fælles 

net – efter sporvejene og 

S-toget.
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Inden indførelsen af kamerainspektion var det sværere at 

forudse brud på rørene. Og så kunne virkningerne være ganske 

voldsomme! Her er en ældre dame fanget af vandmasserne i 

forbindelse med brud på et vandrør i slutningen af 1960erne.

Arbejdet i undergrunden giver ofte anledning til arkæologiske 

fund, der kan forbedre vores viden om Københavns historie. 

På billedet ses arkæologer fra Københavns Bymuseum ved en 

udgravning i Upsalagade. Her fandt man skeletter og kister fra 

en nedlagt 1800-tals kirkegård.
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No Dig-teknologi i praksis. 

Medarbejdere fra Køben-

havns Energi i gang med at 

forny kloakledningerne ved 

at indskyde nye ledninger 

i gamle. Selvom det ser 

voldsomt ud, er det af stor 

fordel for trafikken. Man 

undgår nemlig betydelige 

gravearbejder overalt i byens 

gader. Her renoveres en gam-

mel håndmuret kloakledning 

i Ryesgade med en såkaldt 

strømpeforing.
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Intern kommunikation og sporing af fejl og 

lækager 

Når man graver grøfter til rør og kabler, er det nærlig-

gende at lægge en kommunikationsledning ned ved 

siden af. Det skete allerede fra begyndelsen af 1900-

tallet, når man lagde rør fra de afsidesliggende vand-

værker. I 1990erne indføres de såkaldte lyslederkabler, 

der kan give direkte besked til en kommandocentral 

om kabelfejl og -brud. I dag sendes informationer af 

denne type direkte til den ansvarlige medarbejders 

computer. Samtidig har Københavns Energi investeret 

i GIS (geografiske informationssystemer) med digita-

lisering af bl.a. kort og tegninger af ledningsnettet. 

Herved er det blevet lettere at undgå uheld og skader i 

forbindelse med gravearbejder.81 I fremtiden vil en tek-

niker, der har en opgave i marken, kunne hente disse 

informationer frem på en skærm i bilen. 

Brændselsproblemet – fremtidens forsyning

Den københavnske forsyningsindustri har traditionelt 

benyttet sig af fossile brændstoffer som olie, kul og 

naturgas i produktionen. Problemet er, at disse brænd-

sler forurener og slipper op før eller siden. 

 Siden 70erne har forskere arbejdet med at udvikle 

alternative energikilder, der er vedvarende og CO²-

neutrale.82 Vindkraft og vandkraft er velkendt for de 

fleste, men turbinerne, der skaber energien, er udvik-

let betydeligt i de senere år. Hvor de første vindmøller 

kun producerede begrænsede mængder, er nutidens 

havmølleparker næsten små kraftværker. Vinden leve-

rer i dag ca. 20% af Danmarks samlede energiforbrug. 

Nogle forskere mener, at vindkraft i fremtiden kan 

dække op mod halvdelen af energiforbruget i Dan-

mark. Udvidelsen vil dog kræve en milliardombygning 

af ledningsnettet.83

 I dag arbejder forskere og ingeniører desuden på 

at udvikle andre energikilder. Og sortimentet er stort: 

Bølgehøvle, der omsætter havets bølger til elektricitet; 

brændselsceller, der er baseret på brint; biobrændstof, 

der er baseret på forgasning eller destillering af orga-

nisk materiale. Ingen af disse brændselstyper kan dog 

erstatte det fossile brændsel i dag. 

Liberaliseringen og dannelsen af Københavns 

Energi

Det europæiske fællesskab og den tiltagende globali-

sering har også haft virkninger for forsyningssektoren. 

Det gælder især tilpasningen til det indre marked i EU 

og kravene om fri konkurrence på elområdet. 

 Op gennem 90erne bliver privatiseringen af el-mar-

kedet et hedt politisk emne. Københavns Belysnings-

væsen skifter navn til Københavns Energi i 1999 som 

led i markedsføringen.85 Året før var Københavns Vand 

blevet sammenlagt med kommunens afløbsafdeling, 

og i 2001 fusionerer de to nye virksomheder til én stor 

forsyningsvirksomhed. I første omgang er der kun tale 

om navneforandringer, men fra 2004 opdeles Køben-

havns Energi i en række aktieselskaber, som er 100% 

kommunalt ejede. Formålet med A/S-konstruktionen 

er dels at adskille driften fra det politiske system; 

Københavns Energi har også bidraget til udviklingen af alter-

native energiformer. I år 2000 indvies en af landets største 

vindmølleparker på Middelgrunden i Øresund ved indsejlingen 

til Københavns Havn. Vindmølleparkens 20 møller har en ef-

fekt på 60 MW og kan dække over 30.000 husstandes årlige 

forbrug.84 Til sammenligning kunne Belysningsvæsenets første 

vindmølle i Dragør i 1992 producere 95 kW eller nok til ca. 50 

husstandes årsforbrug. Ved Amagerværket har man desuden 

indrettet et geotermisk anlæg, der udnytter varmen fra jordens 

indre til fjernvarme. Projektet er blevet til i samarbejde med flere 

partnere. Det kan i dag levere 1% af københavnernes varme-

forbrug, men kan udvikles til at dække næsten 20%.  

Polfoto/Jens Dresling.
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Efter fusionen af Københavns 

Vand og Københavns Energi 

ønsker man at samle admini-

strationen i en bygning. Vej-

landshuset i Ørestad erstatter 

i 2005 administrationsbyg-

ningerne i Vognmagergade, 

ved Axeltorv og på Islands 

Brygge. Vejlandshuset står 

i skarp kontrast til fortidens 

domiciler med sine åbne 

kontorlandskaber, masser af 

lys og luft, fitnessafdeling, 

loungeområder, café og stil-

lerum
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dels at muliggøre salg af dele af virksom heden. Man 

udskiller således vedligeholdelsen af rør og ledninger 

til vand, varme, el, gas og kloakering samt alle entre-

prenørarbejder til det nydannede KE Partner. 600 med-

arbejdere i Københavns Energi flytter med over i den 

nye virksomhed. KE Partner sælges til Eltel Networks 

i 2004. I 2005 sælger Københavns Energi elforsynin-

gen til det statsejede Dong Energy. Energi E2, som er 

delvist ejet af Københavns Energi, indgår i handelen. 

Dong Energy køber samtidig Nesa og Frederiksberg 

Forsyning samt Elsam. Virksomheden bliver dermed 

en stor spiller på det danske marked. Dong Energy er 

således godt rustet til at konkurrere med de øvrige 

danske producenter og med de internationale el-

selskaber, bl.a. svenske Vattenfall, der producerer 25% 

af elektriciteten i Danmark. Liberaliseringen af elmar-

kedet har også haft betydning for kunderne. Fra 2003 

har de frit kunnet vælge leverandør.

Oplysningskampagner og branding

Københavns Energis overgang fra væsen til moderne 

virksomhed viser sig på forskellige måder. Logoet 

optræder på arbejdstøj, biler, anlæg og bygninger. Og 

i forbindelse med kloakeringen af Ørestaden skabes 

et særligt kloakdæksel, der er udsmykket med elefan-

ter. En række TV- reklamer med titlen ”Go’ energi til 

livet” skaber i 2002 opmærksomhed om Københavns 

Energi som en ”omsorgsfuld” virksomhed, der sætter 

forsyningssikkerhed højt og skaber tryghed hos forbru-

gerne, når der leveres vand, varme og afløb.86 

De seneste års ændringer 

i Københavns Energi har 

medført, at flere medarbej-

dere beskæftiger sig med 

planlægning, markedsføring 

og rådgivning. Hovedparten 

af de ansatte er dog fortsat 

beskæftiget med arbejdet  

”i marken” – kundebetje-

ning, tilsyn og reparation af 

installationer samt fornyelse 

af ledningsnettet.
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 Brandingen af Københavns Energi står i kontrast til 

det ”gamle” kommunale forsyningsvæsen, der satte 

en ære i at arbejde i ubemærkethed. Forsyningssik-

kerheden skulle ikke fremhæves, men bare vedligehol-

des.87 Nogle medarbejdere peger dog på, at tiden fra 

midten af 80erne og frem markerer en overgangstid, 

hvor også de gamle væsener begynder at ”brande” 

sig i det offentlige rum. Det sker fx gennem vandspa-

rekampagner. Belysningsvæsenets ”propaganda” i 

20erne og 30erne, hvor man forsøger at øge elsalget, 

skiller sig markant ud fra det traditionelle billede. Den-

gang kunne man finde på at købe sig ind i hele Tivoli 

som led i markedsføringen.

Betydningen for de ansatte

Sammenlægningen af Københavns Vand og Køben-

havns Energi har givet de ansatte nye udfordringer. 

Mange nye opgaver presser sig på, og nu skal medar-

bejderne arbejde sammen med kollegerne i de øvrige 

forsyninger. Overgangen har givet anledning til en del 

frustrationer, men også gode oplevelser. Det gælder 

fx fordelene ved at arbejde sammen og dele sin viden 

med en større gruppe af kollegaer. Afdelingslederne 

har lyttet meget til medarbejdernes ønsker og idéer 

i forbindelse med opbygningen af den nye virksom-

hedsstruktur. Og overgangen fra kommunalt væsen til 

selvstændig virksomhed er generelt gået godt. Både 

for de medarbejdere, der ”har været med hele vejen”, 

og for de nye medarbejdere, der skal integreres i virk-

somheden.88 Nogle længes tilbage til ”gamle dage”, 

Væsenerne har gennem tiden 

profileret sig på forskellig vis. 

Nyt er det, at kloakdæksler 

benyttes til eksponering 

af virksomheden. Her ses 

et dæksel udsmykket med 

elefanter taget i brug ved 

indvielsen af Ørestaden. 

Elefantdækslerne findes 

også andre steder i byen fx 

på Kgs. Nytorv. I forbindelse 

med Københavns Energis ju-

bilæum fremstilles et særligt 

jubilæumsdæksel.

mens andre ivrigt kaster sig ud i nye samarbejder. Både 

erindringen om det fortidige og blikket mod fremtiden 

er dog vigtigt i en virksomhed med København Energis 

særegne historie. 

Privatiseringens formål og farer

Med privatiseringen ønsker politikerne at øge kon-

kurrencen på elmarkedet. Konkurrencen skal føre til 

bedre udnyttelse af energien, reduktion af CO²-udslip-

pet, billigere elektricitet og bedre kundeservice. Der 

er dog grænser for de frie markedskræfter. I 2000 

opretter staten Energitilsynet, der fører kontrol med, 

at energiselskaberne ikke opnår for store overskud 

via deres monopol. Det sker ved, at tilsynet udstikker 

nogle rammer for indtægten fra salget baseret på det 

enkelte selskabs historiske omkostninger samt en sam-

menligning (benchmarking) med andre selskabers om-

kostninger. I praksis har det dog været svært at finde 

en regulering, der virker efter hensigten. Energitilsy-

net kontrollerer også priserne hos de selskaber, som 

leverer strøm til forbrugere, der ikke har gjort brug af 

det frie valg af el-leverandør. Ved privatiseringen er 

det også vigtigt at sikre de konkurrerende selskaber en 

reel, lige adgang til levering af strøm gennem elnet-

tet. Derfor er de overordnede transmissionsnet for el 

og gas samlet i Energinet.dk. Transmissionsnettet og 

distributionsnettene reguleres af Energistilsynet. Der-

ved sikres lige adgang for alle leverandører og kunder. 

Staten kontrollerer også, at produktionskapaciteten til 

enhver tid er tilstrækkelig til at sikre efterspørgslen.
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Privatisering af vandforsyning, kloakker, 

fjernvarme og gas – et fremtidsperspektiv

Forsyningsselskaberne i Københavns Energi er fra 

31. december 2004 omdannet til aktieselskaber, der 

er 100% kommunalt ejede. Ejerforholdet er altså 

uændret. Prissætningen sker fortsat efter hvile-i-sig-

selv-princippet. Det betyder, at de må dække deres 

omkostninger, men ikke optjene store overskud. 

A/S-dannelsen er således i første omgang udtryk for et 

ønske om tydeligt at adskille myndighedsopgaver fra 

den daglige drift. På længere sigt kan en privatisering 

komme på tale. I givet fald skal virksomhederne kunne 

optjene overskud. Det betyder formentlig, at man må 

opgive det gældende princip om, at virksomhederne 

skal hvile i sig selv.

 Man kan ikke umiddelbart sammenligne privatise-

ringen af elsektoren med en eventuel privatisering af 

de andre forsyninger. Elsektoren er baseret på et over-

ordnet transmissionsnet, som i princippet kan benyttes 

af hvem som helst. Produktionen kan ske langt fra for-

brugeren. Vand-, kloak-, bygas- og varmesektoren har 

ikke samme opbygning. Hensynet til miljøet er derfor 

også mere specifikt lokalt for disse forsyningsgrene.

Fremtidens forsyning

Liberalisering, miljøbeskyttelse og jagten på nye energi-

kilder er både en afslutning og en ny begyndelse: 

Hvordan vil fremtiden forme sig? Er liberaliseringen 

en blivende løsning, der vil optimere produktion og 

service? Eller vil manglende produktionskapacitet og 

svigtende forsyningssikkerhed føre til en tilbagevenden 

til offentligt drift eller en helt anden organisationsform 

om nogle årtier? Spørgsmålet om, hvordan vi i fremti-

den skal anvende de mange nye energikilder, er stadig 

helt åbent. En voksende anerkendelse af brændsels-

problemet og investeringer i forskningen vil uden tvivl 

medføre en massiv udvikling på området i de kom-

mende år. 

 På miljøområdet er fremtiden også uvis: Selvom 

badevandet i Københavns Havn i de kommende år 

bliver endnu renere, er der ingen sikkerhed for, at 

vores drikkevand fortsat kan blive af samme høje 

kvalitet. I Københavns Energi arbejder man hårdt på at 

sikre boringer og kildepladser, så københavnerne også 

i fremtiden kan drikke rent grundvand – ikke overfla-

devand eller kemisk renset grundvand, som det sker 

i andre af verdens storbyer. På samme måde forsøger 

man at nedbringe forureningen fra produktionen via 

indførelsen af Bygas2. Gennem fortsatte kampagner 

opfordres københavnerne til at spare på vand og 

varme til gavn for miljøet og fremtidens forsyning. Alle 

bestræbelserne vidner om, at Københavns Energi nok 

skal klare fremtidens udfordringer – lige som væsener-

ne kunne før i tiden. Om bestræbelserne bærer frugt, 

må fremtiden vise.

 En ting er dog givet. Den københavnske forsynings-

industri og rodnettet under byen er kommet for at 

blive.

Værker idriftsat i perioden

Avedøreværket 1990 og 2002

Grønt renseanlæg i Utterslev Mose 1998
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havns Gasværker 1857-1932, p. 52
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mer af Borgerrepræsentationen og begge udpeget til den 

kombinerede komite, der fra 1847 udarbejder en samlet 
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bl.a. ved fordelene for den indenlandske industri, oparbej-

delsen af hjemlige tekniske kompetencer og muligheden 

for at drage fordel af de stadige tekniske forbedringer. 

Frem for alt er det dog monopolproblematikken, man 

frygter: dét, at der reelt ikke vil være nogen konkurrence 

til et evt. privatdrevet gas- og eller vandværk, hverken på 

kort eller lang sigt, da det firma, der vinder koncessionen 

på opførelse og drift i den første årrække, let vil kunne 

afvise konkurrenterne, når koncessionen udløber, idet man 

hvad teknisk viden, kundekontakt og lokalkendskab angår, 

vil have oparbejdet et stort forspring i de forløbne år. Af 

samme grund vil et senere kommunalt opkøb af private 

værker, blive betydeligt dyrere, da anlæggene i så fald er 

kapitaliserede. Et andet argument for en samlet kommunal 

drift af forsyningsvæsenerne er muligheden for at koor-

dinere nedlæggelsen af gas-, vand- og kloakledninger. Se 

Hyldtoft 1994, p. 72ff; Forchhammer 1845, p. 63-68; BRF 

1847, p. 92-97

11  Knudsen 1988, p. 119ff

12   Københavns Vandværk 1859-1909, p. 51

13   Et flertal i Borgerrepræsentationen ønsker det trestren-

gede system gennemført med det samme, mens flertallet i 

Magistraten, hvor grundejerne er stærkest repræsenteret, 
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For 150 år siden var københavnerne som fortryllede, da de første gang betragtede lyset fra de 

nye strålende gaslygter i byens før så mørke gader. Det vakte også opsigt, da et underjordisk 

kloak system blev etableret. Nu kunne man færdes i gaderne uden at træde i de uhumske og 

ildelugtende rendestene.

StorbyStrømme fortæller historien om københavnernes forsyning med energi, varme, vand 

og kloakeringsmuligheder gennem de sidste 150 år. Fra de første spadestik blev taget i midten 

af 1800tallet og frem til nutidens udfordringer på energi- og miljø området. Samtidig fortælles 

historien om Københavns energi – hovedstadens store forsyningsselskab.

StorbyStrømme er på en gang by- og virksomhedshistorie. I fire rigt illustrerede tematiske 

kapitler fortælles om de medarbejdere, værker, rør og ledninger, der har forandret daglig-

dagen for byens borgere og lagt grunden for byens vækst og industrialisering.

bogen udgives i anledning af Industrikulturens År og Københavns energis 150 års jubilæum.
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