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Horsens gasværk i 1950’erne. Foto: KGL (S) 
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Sønderborg                                                                   
J.O.Lang skriver blandt andet og med datidens retskrivning 
Sønderborg er en meget gammel By 

med rige Minder for os, baade fra den 

tidligere og den senere Fortid. Paa det 

gamle Slot, bygget i den tidlige                           

Middelalder, sad som bekendt den                        

ulykkelige Konge Christian den Il. 

fængslet, og paa Jyllandssiden i Byen 

umiddelbare Nærhed findes Dybbøl 

Mølle og Skanser, der ejer dyre Minder 

for os fra vor sidste ulykkelige Krig. By 

og Omegn kan - ellers med næsten 

samme Ret som Svendborg - betegnes 

som "den smukke By ved det smukke 

Sund".  Om Gasværkets første                          

Oprindelse vides ikke meget; det                       

byggedes i hvert Fald under dansk                      

Styre. Nu er det forlængst flyttet til en 

Plads ret langt syd for Byen tæt ved 

Sundet. Kulforyningen sker ad en                      

særlig, smalsporet  Bane fra Havnen. 

Det gamle Gasværk er omdannet til et 

moderne Hotel med Retorthuset som  

Festsal. Ombygningen er udmærket 

udført og uden at vide det, vil ingen       

kunne genkende det som et                               

forhenværende Gasværk.  

Dansk  Gasværksbestyrerforening holdt 

her i 1922 sit 11. Aarsmøde. Om selve 

Værkets Historie oplyser Hr. Direktør 

von Rhoden følgende: 

Sønderborgs første Gasværk opførtes 

1858-59 af Købmand og Skibsreder        

Karberg. Nærmere Oplysninger om                    

dette Værks Indretning og Produktion 

har det ikke været muligt at                               

fremskaffe. 

Den 2. Maj 1881 solgtes Gasværket til 

Sønderborg Kommune, og samtidig 

besluttede Byraadet at opføre et nyt 

Værk med en aarlig Ydeevne af 

200,000 Kubikmeter. Opførelsen          

overdroges allerede samme Aar til 

Firmaet Schultz & Sackur, Berlin, og til 

samme Firma overdroges                                       

Nedlægningen af nye Rørledninger 

samt Opstillingen af Gadelygter, hvis 

Antal blev forøget fra 61 til 130. 

Af Bygninger opførtes:  

1) Ovnhus med tilsluttende                        

Kedelhus og Ammoniakfabrik 

samt en Udbygning med                     

Smedie, Folkestue,                              

Badeværelse og Kontorlokaler.                                                                   

2) Apparathus med Exhauster- 

Apparat- og Renserum. Denne 

Bygning blev udstyret med et 

Taarn.  

3) Regulatorhus. 

I Ovnhuset opførtes en Ovnblok med 

4 Helgeneratorovne, hvoraf 1 med 6 

og 3 med 8 Retorter (D Profil 1,60 x 

3,50 m). Til Ladning af Retorterne            

anskaffedes en Lademaskine med 2 

Lang-Skovle. I Kedelhuset fandt                    

foruden den gamle Kedel med 20 m3 

Hedeflade en ny Dampkedel med 40 

m2 Hedeflade Opstilling.                                         

I Ammoniakfabrikken forarbejdes 

Gasvand ved Hjælp af forskellige                        

Apparater til svovlsur Ammoniak. Der 

kan daglig forarbejdes 5 m3 Vand. 

I Exhausterrummet forefindes                               

2 Exhaustere, 1 Omgangsregulator og 

et Manometeranlæg for samtlige                      

Apparater. Apparatrummet er udstyret 

med 2 Luftkølere fra Ombygningen 

1903 samt 2 Tjærevaskere,                                  

1 Naftalinvasker, 1 Reutter-Køler,                    

1 Ammoniakvasker. I Renserummet er 

opstillet 3 Rensekasser a 4 x 4,5 m og 

1,3 m dybe, hver Kasse med 4 Lag 

Trærister til Rensemassen og dobbelt 

Ind- og Udgang. Paa Loftet over                   

Renserummet findes Regenerationen. 

I Regulatorhuset forefindes                            

Trykregulatoren og                                         

Stationsgasmaaleren. Endvidere                    

opstilledes en ny todelelig                                  

Teleskop-Gasbeholder til 4000 m3 

Indhold. 

Det ny Værk toges i Brug November 

1909. 

Fra det nye Gasværk ved Skovvejen  

til Kongevej nedlagdes en 300 mm 

Hovedledning og i Tilslutning hertil en 

Ledning af 250 mm gennem Kongevej 

indtil Østergade, hvor den sluttedes til 

den gamle 200 mm Hovedledning. 

Hovedledningerne andrager nu                             

16 Kilometer med 854 Stikledninger, 

hvortil er sluttet ialt 1718 Forbrugere. 

Gadelygterne, der oprindelig var                        

forsynet med Snitbrændere, blev 1892,  

efter at der flere Aar var gjort en Del 

Forsøg, forsynet med Gasglødelys og i 

1919 kompletteret med "Bamag"                         

Fjerntænding. Gadebelysningen er fra 

Tid til anden bleven betydelig udvidet,  

og der er nu ialt opstillet 309 Lygter. 

Sønderborgs Indbyggerantal udgjorde: 

1880 5863 Personer                                     

1890 5266 Personer                                       

1900 5529 Personer                                      

1905 7045 Personer                                        

1910 8050 Personer                                        

1916 8072 Personer                                            

1921 8516 Personer 
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Sønderborg 

Sønderborg Gasværk                             Tidligere kulgasværk beliggende på Strandvej 1857-1909                                                                                                                                                        

Tidligere beliggende på Skovvej, 6400 Sønderborg og opført i 1909 som kulgasværk. Efter 57 år i drift 

stoppede produktionen i 1966. Der var registreret 5.800 målere i 1951.           

                     Foto: Lokalhistorisk arkiv for Sønderborg og Dybbøl, årstal ukendt 

Amtsbanerne på Als                                                  

1898-1933                         51 km                                                   

Havne- og gasværksbane                     

           1,6 km 

Bogen Amsbanerne på Als skriver:  

”I årerne 1905-07 blev Sønderborg nye        

gasværk opført ved Ladegården, og det 

blev helt naturligt amtsbanen der fik 

overdraget transporten af kul fra                     

havnen til værket. I svinget ved                  

Strandvej, hvor sporet fra banegården 

løb ud og forsatte mod havnen, blev 

der tilkoblet et spor, der førte langs 

Strandpromenaden forbi Kurskoven og  

derfra syd om Ladegården til                               

gasværket. Banen fik dermed en                            

opgave, der endog overlevede den 

selv.” 

Lars H. Bak skriver:   

”I 1932 besluttedes det at nedlægge 

Amtsbanerne på Als og lade DSB    

overtage og ombygge strækningen 

Sønderborg Mommark til normalspor. 

Sønderborg Gasværk mistede derved 

sin transportør af kul. Imidlertid overtog 

gasværket efter forhandlinger med ABA                                      

gasværkssporet, et lokomotiv og to        

åbne vogne. Ved overtagelsen fik                

lokomotivet påmalet forkortelsen ”SG” 

på skorstensbåndet.”  

Gasværket havde direkte                                

sporforbindelse men efter 1951 blev 

kullene transporteret med lastbil fra 

havnen til gasværket frem til lukningen i 

1966.  

Sønderborg gasværk med tomme 

godsvogne klar til en tur til havnen for 

at blive fyldt op med kul. 
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Bornholm 

Hasle Gasværk ses nederst i venstre 

side af fotoet.  

På Hasle havns ydermole er to                          

havnespor på kajen med nogle                              

godsvogne fra Hasle Klinke og                          

Chamotte fabrik der lå ca. 3 km syd for 

havnen. 

Foto omkring slut 1940’erne KGL (S) 
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Allinge                                                                   
J.O.Lang skriver blandt andet og med datidens retskrivning 
De bornholmske Smaabyer Allinge og 

Sandvig er beliggende paa Øens            

Nordspids, med god Havn og                          

Jernbaneforbindelse med Rønne.  

Værket anlagdes i 1911 og ejes af  

Kommunen. Det udstyredes med Ifø 

Halvgeneratorovne med 8 Retorter, 

Pintsch Apparater og Beholder                    

rummende 600 m3 fra samme Firma.  

2 Rensekasser rummende ialt 15 m3. 

Byen har Gasgadebelysning.   

Ledningsnættet er 9000 Meter med 7" 

som største Dimension og der er 608 

Forbrugere.  

Indbyggerantallet er 2100. 

Laveste Gaspris har været 16,5 øre og 

højeste 40-60-100 øre pr. m3 for                      

Kogegas. 

   

Allinge gasværk 1946 med direkte spor 

ind til gasværkets kulhus. Bagved ses                  

sporet ned til havnen.       Foto: KGL (S) 
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Allinge 

Allinge-Sandvig Gasværk                                                                                                                                                                                                     

Tidligere beliggende på Strandvejen, 3770 Allinge og opført i 1911 som kulgasværk. Efter 59 år i drift 

stoppede produktionen i 1970. Der var registreret 800 målere i 1951.            

                                                                               Foto: KGL (S) 

Rønne Allinge Jernbane                                                   

1913-1953                        30 km                                                                   

Allinge Havnebane        1,3 km 

 

 

                                                   

Wikipedia skriver:  

”Allingebanen mellem Rønne og Allinge 

Sandvig var en jernbane, der blev                   

anlagt og drevet af Rønne Allinge                             

Jernbaneselskab, som 1. april 1934 

indgik i De Bornholmske Jernbaner 

sammen med Nexøbanen og                           

Gudhjembanen. De var alle                                    

smalsporede og blev aldrig omlagt til 

normalspor. 

Svend Lund-Petersen skriver:  

”Der var spor til havnen i Allinge, men 

det udgik ikke fra Allinge station.                     

Havnesporet gik omtrent fra Sandvig 

station til Allinge havn. Det var godt en 

kilometer langt. Allinge banen havde 

stærke stigninger på hovedbanen, hvor 

man kom op på 13,4  promilles                             

stigning, men på havnesporet var den 

mere end dobbelt så stor, nemlig på  

27 promille, den stærkeste stigning på 

Bornholm overhovedet. Kørte man kul 

fra Rønne til Allinge Gasværk var                                

lokomotivførerne ikke glade for at have       

mere end seks vogne med ad gangen, 

samt to mand til at betjene                           

skruebremserne.” 

Gasværket havde direkte                                 

sporforbindelse.                                                

Allinge gasværk i 1940’erne med   

havnebanen og stiksporet ind til                   

gasværket 


