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Da elektriciteten kom til Fanefjord 
  

Købmand Niels Nielsen og restautør Lauritz Christiansen fik gennemført at området i Fanefjord fik 

elektricitet 1 år før det øvrige Møn. I 1912 blev ”Dame og Omegns Andels Elektricitetsværk” bygget på 

adressen Klemmen 1. Det blev drevet med petroleum, som det var umuligt at skaffe under 1. verdenskrig. 

Derfor blev der tinglyst ret til at have en vindmotor på Præstebjerg, til der kom bedre tider. I 1952 

overgik værket til SEAS og bygningerne blev solgt til Fanefjord Kommune.             

 Fanefjord – et sogn på Møn 

I midten af 1930érne blev vindmølle fjernet igen. 

 
  

Annonce i Møns folkeblad 19. jan. 1912 

 Stiftende generalforsamling den 24. jan. i Elektricitetsværket i Fanefjord. Lampetegning, godt 1600 

lamper, heri inkl. 87 hertz motorkraft. 

 
  

Møns folkeblad 26. feb. 1912. 

 Stiftende generalforsamling den 24. feb. 1912. formanden for udvalget Jacob Nielsen, Dame, ordstyrer 

Hans Peter Karstensen, Vollerup. Der blev tegnet 1804 lamper og der var kun krævet 600 + motorkraft, så 

det er vedtaget. Prisen på lys vil blive 55 øre og for motorkraft 27½ øre pr. kilowatt time, industrivirksomhed 

25 øre. Bestyrelsen som er ulønnet vælger selv sin formand.  

Valgt: Smed Mads P. Larsen, Tostenæs, gmd. Jacob Nielsen, Dame, blev formand, maler Larsen, Dame, 

parcellist Hans J. Balle, Askeby, gmd. Hans Jørgen Karstensen, Kokseby, gmd. Jørgen Karstensen og parcellist 

Laurits Jensen, Vollerup. 
  

 Det oplystes at der inden for ledningsnettet, som afgrænses ved Jørgen Jacobsens gård i Vollerup, 

Hemming Hansens gård i Askeby og Frederik Hansens gård i Tostenæs er inden for ledningsnettet endnu 10 

gårde og 129 forskellige huse som endnu ikke er tilmeldt, hvis de kommer med, vil det blive 3000 lamper. 

Værket anslås at ville koste 60.000 kr. og skal være færdigt til august. Selskabets rådgivende ingeniør er 

Krebs. Det koster 2 kr. pr. lampe at komme med. 
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Møns folkeblad 3. marts 1912 

Dame og Omegns Andelselektricitetsværk. 

Aftalt i aftes licitation over maskiner m.m. til værket, B & W 60 hertz dieselmotor for 14.800 kr. 

Akkumulatorbatteriet, fra Sofus Berentsen & Thomas Thyge, Odense, leverer dynamoen for 2595 kr. 
  

Generalforsamling i Elektricitetsværket  

Den 31. jan. 1915. 

 Gdr. Jacob Nielsen bød velkommen, Hans Peter Karstensen, Vollerup, dirigent, kasserer Mads Peter 

Larsen. 

Valg: Kasserer Mads Peter Larsen, genvalgt 

I stedet for Hans Peter Karstensen, valgtes gmd. Jens Jensen, Kokseby 

I stedet for maler Larsen, valgtes smed Christensen, Dame 

I stedet for Jørgen Karstensen, Vollerup, valgtes gmd. Karl Nielsen, Kokseby 

Til revisor i stedet for gmd. Hans Peter Karstensen, Vollerup, valgtes Laurits Henriksen, Dame.  

Formand for Elværket: Hans Peter Karstensen, Vollerup. 

 
  

 
 
Tinglyst den 16. juli 1917, dokument angående ret for Damme og Omegns El-værk til en vindmotor m.m. 

stående på Præstebjerg m. m. matr. nr. 7a St. Damme. 
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Vindmølle 1917-1935 

Møns Folkeblad 

 Fredag den 3. aug. 1917.  

Elektriciteten i Dame.  

 Nu skal det være alvor med lyset, fra 1. sept. venter man atter, at kunne sende strøm om end i stærkt 

begrænset omfang ud genne ledningerne, der har ligget ”ubrugte” i længere tid. Vindmotoren fra 

Præstebjerg venter nemlig på jern, som er skyld i den længe ventetid. Fundamentet vil blive støbt i næste 

uge, og i dag nedlagdes udkigstårnet, der vil blive rejst ude på Aborrebjerget.  

 

 
Udsigtstårnet 1911-1917 
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