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  ”Undskyld, vi må bryde nu! Den gamle central lukker…” 
Det var den sidste besked, der blev givet over Bording 
Telefoncentral inden alle samtaler blev afbrudt af bestyreren, fru 
Maria Klausen, den 30. oktober 1968, og hermed var  
en epoke med manuelt betjening af abonnenterne på centralen i 
Bording slut. Den manuelle betjening blev herefter automatiseret, 
en proces, der i Jylland havde været i gang siden 1950’erne og 
blev afsluttet i 1972. 

 
Bording 
Telefoncentrals 
første placering. 
 
 
Den første central i 
Bording blev 
etableret i 1925 og 
var beliggende på 
adressen 
Søndergade 2. 
 

  Til sammenligning åbnede Danmarks første telefoncentral i 
København så tidligt som i 1882 i første omgang med ganske få 
abonnenter. Senere i 1895 oprettedes Jydsk Telefon, der var en 
sammenslutning af en række mindre private telefonselskaber. Og 
fra 1900 havde Jydsk Telefon monopol på telefondriften i Jylland. 
Alt dette var imidlertid på plads inden telefoncentralen i Bording 
kom til. 

Den første bestyrerinde var Jensine Laursen, som stod for 
telefoncentralen i 11 år. 
  



  I anledning af hendes sølvbryllup, kunne man i Herning 
Folkeblad i 1933 læse, at hun igennem centralen havde en god 
kontakt med omegnens befolkning, og at alle uden undtagelse 
respekterede og værdsatte den måde, hvorpå hun betjente 
kunderne. Således havde der i løbet af ni år kun været en enkelt 
abonnent, som havde klaget over betjeningen. Det kunne jo være 
et job, der krævede takt og korrekthed af telefonisten eller 
centraldamen, der ekspederede telefonsamtalerne, fordi denne 
kunne, men måtte naturligvis ikke, følge med i samtalerne. Dette 
syntes ikke at have været et problem for Jensine Laursen ifølge 
artiklen i Folkebladet, hvor hun desuden karakteriseres som en 
dygtig og hjælpsom bestyrer af Bording telefoncentral. Hun ydede 
mange tjenester til kunderne, der også lå ud over det, som hun var 
ansat til af telefonselskabet.  

Jensine Laursen døde i 1935, og herefter overgik telefoncentralen 
til hendes mand Søren Laursen.  

Aase Christensen 
og Anna 
Kriegbaum i 
funktion på 
Bording Telefon 
central 
 

  Således kunne 
man den 12. april 
1935 i Ikast Avis 
læse: at det har 
vakt almindelig 
tilfredshed blandt 

abonnenterne under Bording Central, at Jensine Laursens mand 
blev ansat til at bestyre centralen, og samtidig kunne man læse, at 
en af hans døtre fremover ville komme til at betjene kunderne.  



  Det blev datteren Maria, som kom til at køre centralen videre. 
Nogle år efter Maria Klausen overtog centralen, blev den flyttet til 
Bredgade 3, hvor den havde til huse, indtil centralen blev nedlagt. 
 

  Det var omstændeligt at telefonere i 20’erne. En telefoncentral 
fungerede kun, når centralbestyreren eller en centraldame var ved 
omstillingsbordet. Skulle abonnenterne telefonere, måtte de først 
ringe op til centralen, og bede bestyreren om det ønskede nummer. 
Herefter ringede centralbestyreren op til det ønskede nummer og 
satte de to i forbindelse med hinanden. 
  Når samtalen var slut, skulle man "ringe af", sådan at 
centralbestyreren kunne afslutte forbindelsen på centralbordet, og 
dermed åbne linjen for nye samtaler. 

 

  I 1940’erne og første halvdel af 
1950’erne var telefonen stadig en 
sjældenhed. Det var især forbeholdt 
doktoren, dyrlægen, vognmanden, 
sognefogeden og ganske få flere at have 
adgang til en telefon. Disse personer 
kunne få bevilget en telefon, fordi de 
havde et behov. 
  Skulle en bonde have fat i dyrlægen 
eller måske lægen, lånte man som regel 
telefonen hos den nabo med telefon, der 
var nærmest, og der kunne i 
landdistrikterne godt være et stykke vej. 
 

Billede af en gammel central. 

  I midten af 1950’erne begyndte man at installere parttelefoner, 
det vil sige at fire husstande delte en telefonledning til centralen. 
De fik det samme nummer, og hver husstand fik et bogstav, f.eks. 
64x - de tre andre bogstaver var y, u og v. 
  



Når man skulle ringe op til centralen, måtte man først lytte, om 
andre brugte linjen. Var den ikke i brug, kunne man ringe 
centralen op, og bede telefonisten om det ønskede nummer. I løbet 
af det 20. århundrede ændrede telefonen på flere måder Danmark 
og det danske landskab. Således blev kommunikation over lange 
afstande mulig, og ude i landskabet rejstes master og tusindvis af 
kilometer telefonledning, og disse blev helt en fast del af 
landskabsbilledet. Siden er telefonkablerne lagt ned i jordkabler. 
 

I løbet af 1960’erne blev telefonen langsomt men sikkert hver 
mands eje, og centralen i Bording voksede støt. En af de tidligere 
centraldamer fortæller, at da hun og en kollega blev ansat i 
1960’erne, var stillingen med kost og logi. Til gengæld skulle de 
udover at passe deres arbejde også hjælpe til med rengøringen. For 
bestyrer Maria Klausen var der nok at se til, hun havde personale 
på kost, vagter på centralen, samtidig med at hun også stod for at 
lave vagtplaner til personalet, således at centralen havde betjening 
på alle døgnets 24 timer. 
 

Telefonstaben 1968: 
Ved centralen ses 
Lillian Christensen, 
Ruth Andersen og 
Aase Christensen. 
De øvrige damer 
med Maria Klausen 
i forgrunden er fra 
venstre: Birthe 
Larsen, Ingelise 
Klausen, Edith 
Jensen, Dagny 
Olesen og Anna Kriegbaum. 
 



  Ved automatiseringen i l968 var der ca. 450 abonnementer, de 
skulle nu til at benytte de nye moderne grå telefoner med 
drejeskive, som blev udleveret i stedet for de gamle apparater. Nu 
kunne man ikke mere sige, at man havde fået forkert nummer, men 
i stedet: ”undskyld jeg har drejet forkert”. I dag er drejeskive 
telefonen også for længst historie, og de yngste generationer 
kender den slet ikke.  

 

3 gamle telefoner - ganske ukendte for nutidens ungdom. 
Vægtelefonen og den sorte bordtelefon havde drejesving som 
skulle bruges inden opringning og igen når telefonsamtalen var 
slut. 
 

  Bordings nye automatiserede central havde en kapacitet til 600 
abonnenter, men kunne udbygges til 1000. På lukningstidspunktet 
var der i alt ansat 9 telefondamer til pasning af centralen, de skulle 
nu ud at finde nyt arbejde. I den forbindelse fik de tilbudt et 
kontorkursus på 100 timer af Jydsk Telefon.  
Hvad angik Maria Klausen, var hun ved lukningen 57 år og havde 
samtidig besluttet at holde op. I den anledning udtalte hun til 
avisen, at det selvfølgeligt ikke var rart at skulle holde op, når man 
faktisk var vokset op sammen med telefoncentralen. 
  



 ”Da jeg var 12 år gammel fik min mor ledelsen af centralen, og 
jeg hjalp til. Lige siden har jeg haft min gang der - jo, det er 
vemodigt at skulle holde op.” Maria Klausen døde i 1992. 
 
 

Maria Klausen 
ved 
afskedsreseptione
n 1968. 
 
  Det var lidt om 
telefoncentralen i 
Bording, der 
eksisterede i godt 
40 år. 
 

  Siden automatiseringen og drejeskivetelefonen fik vi 
trykknaptelefonen og efterhånden er den klassiske fastnettelefon 
kommet under voldsomt pres fra mobiltelefonerne. Efter 
nedlæggelsen af telefoncentralen er der nu gået længere tid end 
centralen eksisterede, og den må derfor betegnes som en lille 
parentes i telefonens og i Bordings historie. 
 
Kilder: 
Danmarkshistorien.dk ”Jydsk telefon” 
Herning Folkeblad 
Ikast Avis 
Danmark set fra luften 
 


