Høng, d. 14. April 16
Sådan kom der strøm på Vestsjælland!
Niels Sveistrup, tidligere kommunikationschef på NVE, fik i Lokalhistorisk Forening i Høng
bogstaveligt talt belyst, hvordan den elektriske strøm først blev opdaget og siden sendt ud til
forbrugere i såvel by som på land.
De 70 tilhørere fik en spændende gennemgang af de mennesker, der dels ”opfandt” dels
formåede at distribuere den til glæde for både private og erhvervsdrivende.
Forskellen mellem jævnstrøm og
vekselstrøm blev belyst både muntert og
forståeligt, og der blev givet et klart
overblik over, hvor mange og hvor de små
jævnstrømsværker blev bygget på hele
Vestsjælland, også her i Høng. De skulle
placeres, så afstand mellem værk og
forbruger ikke rakte længere end ca. 2 km.
Udenfor denne radius var der ingen strøm…
Kampen mellem tilhængere af jævnstrøm
og vekselstrøm gik bestemt ikke stille af –
heller ikke her på Vestsjælland, men
ildsjæle som Jørgen Andersen tog kampen
op, fik stoppet planer om et højspændingsværk i Åmosen, og trods store vanskeligheder fik
han stærkstrømsværket i Svinninge, NVE etableret.
Her blev der nok sat en rekord. Man begyndte at bygge i maj 1913, og lørdag aften d. 20.
December 1913 leverede værket højspændingsstrøm, der kunne sendes over lange afstande.
At dette arbejde kostede slid, viste Niels Sveistrup med respekt og helt tydeligt med
spændende billeder af opsætning af master, klatrende elinstallatører, værktøj og
hjælpemidler, for slet ikke at tale om, hvad der skete under den store strømafbrydelse i 1981
og stormen i 1999, hvor det hele bogstavelig talt lå ned.
At der her i 2016 overføres strøm mellem os og vore naboer, Sverige/Norge og Tyskland, ved
vi – men, at det sker med et vekselstrømskabel fra Sverige og med et jævnstrømskabel via Fyn
til Tyskland var nyt for mange. Svingningstakten skal passe – ellers går det grueligt galt…
Halfdan Rasmussens digte med morsomme tegninger blev puttet ind som krydderi, hvilket
vakte megen moro, og små lokale henvisninger som ”lysets engel”, der aflæste målere, fik lyset
tændt på Høng Bibliotek onsdag d. 13. April.
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