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Co m Indledning til mit Foredrag vilde det være 

naturligt, om jeg kunde begynde at forklare Dem, 

hvad Elektricitet er. Hvis en Mand vilde holde 

Foredrag om Hestens Anvendelse for en Forsamling, 

af hvilke en Del kunde forudsættes ikke at kende 

Heste, vilde han rimeligvis begynde med at forklare, 

at Hesten er et Dyr med 4 Ben, Manke, Hale 

o. s. v. og kan være brun, rød, sort eller hvid.

Desværre kan jeg ikke give en lignende Beskri

velse af Elektriciteten. Der er ganske vist fra Tid 

til anden opstillet forskellige Teorier om Elektricite

ten, og i den nyeste Tid mener man at være kom

met Sardheden et væsentlig Skridt nærmere; men 

selv om vi altsaa endnu kun kan opstille Gisninger 

om, hvad Elektricitet er, kender vi ikke desto min

dre udmærket godt dens Virkninger. Jeg skal 

nævne et Par af de vigtigste, som ligger til Grund 

for hele den moderne Elektroteknik.

1. En Traad, gennem hvilken der gaar en elek

trisk Strøm, bliver varm ; hvis Traaden er meget tynd 

i Forhold til den Strøm, der sendes gennem den, 

kan den blive saa varm, at den begynder at gløde 

og derfor at lyse. Det er denne Omstændighed 

man benytter ved den aim. elektriske Belysning med



4

Glødelamper, i hvilke man bringer en Kultraad eller 

Metaltraad til Hvidglødhede ved at sende en elek
trisk Strøm gennem den.

Der findes ogsaa en anden Maade, paa hvilken 

en elektrisk Strøm giver sig til Kende, hvilket vor 

berømte Landsmand Ørsted i sin Tid paaviste:

2. Anbringer man en Magnetnaal i Nærheden af en 

Traad, gennem hvilken der gaar en elektrisk Strøm, 

svinger den paa tværs af Traaden. Vi ser altsaa 

heraf, at Magnetisme og Elektricitet indvirker paa 

hinanden.

Ogsaa paa anden Maade kan vi paavise det ind

byrdes Forhold mellem Magnetisme og Elektricitet:

3. Naar vi nemlig v’kler en Metaltraad omkring 

en Jernstang og sender en elektrisk Strøm igennem 

Traaden, bliver Jernstangen magnetisk, hvilket kan 

ses deraf, at den tiltrækker Jernstykker, som holdes 

hen for Enden af den. En saadan Magnet kaldes 

en Elektromagnet.

4. Hvis man nu bevæger en anden Metaltraad 

paa tværs forbi Enden af Magneten, opstaar der 

Elektricitet i den. Dette er i al sin Simpelhed Prin

cippet for alle de moderne elektriske Dynamoer, 

som findes i Elektricitetsværkerne. I Stedet for at 

bevæge Traaden frem og tilbage, anbringer man den 

og forskellige andre Traade paa en Jerntromle, som 

man drejer rundt, saaledes at Traadene skiftevis 
passerer forbi Enden af Magneten, og for at faa 

mere Elektricitet udviklet sætter man i Reglen flere 

Magneter i Rundkreds, som alle peger med Spidsen 

ind imod Tromlen, saaledes at Traaden paa Tromlen 

skiftevis passerer de forskellige Magneter. Man kan 

saa forbinde Traadene til Metalringe, som sidder 

fast paa Tromlens Aksel, og kan nu aftage Strøm-
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men fra disse Ringe ved Hjælp af faststaaende Me

talfjedre, som slæber paa Ringene.

Naar man ikke tager nogen Strøm fra Slæbe- 

fjedrene, er det forholdsvis nemt at dreje Tromlen 

rundt, men jo mere Strøm man tager fra den, desto 

mere Kraft maa der til for at dreje den rundt, idet 

Traadene paa Tromlens Omkreds gør Modstand mod 

at blive ført forbi Magneterne.

Man maa derfor have en eller anden Drivkraft 

til at dreje Tromlen rundt, og dertil benytter man 

ved smaa Elektricitetsværker Petroleuinsmotorer, 

Vindmotorer eller Gasmotorer, som kan faa deres 

Gas enten fra et særligt Sugegasværk eller fra et 

Lysgasværk, hvis der findes et saadant i Nærheden. 

Ved Elektricitetsværker fra ca. 20 Hestekræfter og 

opefter benytter man nu til Dags Dieselmotorer og 

ved store Elektricitetsværker fra ca. 1000 HK. og 

opefter som Regel Dampmaskiner eller Dampturbiner.

I en saadan elektrisk Maskine, som jeg har be

skrevet, indretter man det nu saaledes, at Magnetis

men gaar udad i Halvdelen af Magneterne og indad 

i den anden Halvdel, saaledes at Traadene paa Trom

len skiftevis passerer en Magnet af den ene og af 

den anden Slags. Den Elektricitet, som udvikles i 

Traaden, gaar derfor ogsaa skiftevis i den ene og 

den anden Retning, og en saadan elektrisk Strøm 

kalder man en Vekselstrøm. Som Regel skifter 

Strømmen Retning ca. 100 Gange i Sekundet, det 

vil f. Eks. sige, at hvis der er 10 Magneter paa 

Maskinen, skal Tromlen løbe 10 Gange rundt i Se

kundet eller 600 Gange i Minuttet.

Man kan imidlertid ogsaa indrette Maskinen saa

ledes, at man faar den Strøm, man aftager fra Slæ-
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befjedrene, til hele Tiden at gaa i samme Retning, 

hvilket man kalder Jævnstrøm.

5. Tager vi nu en elektrisk Maskine, enten en 

Vekselstrømsmaskine eller en Jævnstrømsmaskine, og 

i Stedet for at dreje Tromlen rundt sender en elek

trisk Strøm fra en anden Maskine eller fra et Elek- 

trikcitetsværks Ledninger ind gennem Traadene paa 

Tromlen, saa viser det sig, at Tromlen begynder at 

gaa rundt af sig selv, idet Magnetismen faar Traa

dene til at passere forbi Magneterne.

Det vil altsaa sige, at en saadan elektrisk Ma

skine ogsaa kan bruges som elektrisk Motor.

I Praksis gør man ganske vist nogen Forske! i Kon

struktionen paa elektriske Maskiner, som skal frem

bringe Elektricitet, og paa elektriske Motorer, som 

benyttes til Drivkraft, men Princippet er dog det 

samme for dem alle.

Jeg skal nu forklare Dem lidt om Forskellen mel

lem Vekselstrøm og Jævnstrøm.

6. Tager vi en Beholder med fortyndet Svovl

syre og anbringer to Blyplader i den, og sender vi 

derefter en Vekselstrøm fra den ene Blyplade til 

den anden gennem Syren, saa sker der ingen særlig 

Forandring med Blypladerne. Sender vi derimod 

en Jævnstrøm fra den ene Blyplade til den anden, 

saa vil der opstaa kemiske Forbindelser mellem Dele 

af Vædsken og Blypladerne. Afbryder man efter 

nogen Tids Forløb Strømmen, saa viser det sig, at 

Pladerne er blevet ladet med Elektricitet, saaledes 

at de nu kan afgive den igen, naar man forbinder 

dem med en Mefaltraad. Vi har altsaa her en Be

holder, hvor vi kan opsamle Elektriciteten og gemme 

den, indtil vi faar Brug for den.

Saadanne Apparater, som kaldes Akkumulatorer
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kan være til god Nytte i Elekticitetsværker, idet man 

ikke behøver at lade Maskinerne løbe hele Døgnet, 

men kun paa den Tid, hvor der er stærk Belastning og 

desuden nogen Tid for at samle Elektricitet, hvor

efter man lader dem staa stille og tager Elektricite

ten fra Akkumulatoren paa den Tid, hvor der kun 

bruges mindre Mængder. Man sparer herved Pas

ning og tillige Brændmateriale, idet Maskinerne er 

mere økonomiske, naar de arbejder med god Belast

ning. Det er altsaa en Fordel, som Jævnstrømmen 

har fremfor Vekselstrømmen, at den kan benyttes ti! 

Akkumulatorer.

Paa den anden Side har Vekselstrømmen også 

Fordele lige over for Jævnstrømmen, af hvilke jeg

skal forklare den vigtigste paa følgende Maader:

7. Tager man en Jernstang og vikler to forskel

lige Metaltraade om den, og sender man en Vek

selstrøm igennem den ene, saa bliver Jernstangen 

magnetisk, saaledes at Magnetismen afvekslende 

gaar i den ene eller anden Retning og skifter Ret

ning ligesaa hyppigt, som Vekselstrømmen skifter 

Retning, men derved frembringes der Elektricitet i 

den anden Metaltraad, som er viklet omkring Jern

stangen, cg det altsaa til Trods for at den ligger 

ganske stille. Man kan nu aftage Strøm fra den an

den Traadvikling, og det bliver en Vekselstrøm, som 

veksler lige saa hyppig, som den Strom, som sendes 

ind i den første Traadvikling. Hvis nu Antallet af 

Vindinger i de to Viklinger er lige stort, saa bliver 

ogsaa den elektriske Spænding, d. v. s. det Tryk, 

hvormed Elektriciteten presses ud i de ydre Lednin

ger, den samme, men gør man Antallet af Vindinger 

f. Eks. 10 Gange saa stort i den ene Vikling som i 

den anden, bliver Spændingen ogsaa 10 Gange større
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i den Vikling, som har de fleste Vindinger. Ved 

Vekselstrømmen kan man altsaa med et saadant 

stillestaaende Apparat, som man kalder en Transfor

mator, forandre Strømmens Spænding, som man øn

sker det. Dette kan ikke lade sig gøre med Jævn

strøm, fordi Magnetismen ikke skilter Retning, naar 

man sender Jævnstrøm igennem den ene Traad- 
vikling.

Denne Egenskab hos Vekstrømmen, at dens Spæn

ding kan forandres ved Hjælp af Transformatorer, 

er af ganske særlig Betydning, hvor det drejer sig 

om at sende Elektriciteten over længere Afstande.

Det forholder sig nemlig med den elektriske Kraft 

omtrent paa samme Maade som med Vandkraft, at 

Kraften er desto større, jo større Trykket eller Spæn

dingen er, og jo større Elektricitetsmængden er, lige

som en Vandkrafts Størrelse afhænger af Trykhøjden 

og Vandmængden.

Hvis man altsaa har Brug for en bestemt Kraft, 

kan man nøjes med desto mindre Elektricitetsmængde, 

jo højere Spændingen er.

Da nu Traadenes Tykkelse indenfor visse Græn

ser afhænger af Elektricitetsmængden, saa kan man 

altsaa nøjes med desto tyndere Traade jo højere 
Spændingen er.

Man skulde herefter tro, at man altid brugte den 

højst mulige Spænding ogsaa hos Forbrugerne for 

at spare paa Ledning, men dette lader sig ikke gøre 

og særlig af to Grunde. For det første er det livs

farlig at berøre Traade med høj elektrisk Spænding, 

og for det andet kan de Lamper, Motorer og andre 

Apparater, ved Hjælp af hvilke man udnytter Elek

triciteten, kun fabrikeres for lave Spændinger. Af
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begge disse Grunde benytter man altid lav Spæn

ding hos Forbrugerne.

Skal man nu forsyne en Række Landsbyer, Sta

tionsbyer eller Gaarde, som ligger i flere Kilometers 

Afstand fra hinanden, med Elektricitet, saa kan man 

enten bygge et mindre Lavspændingselektricitetsværk 

for hvert Forbrugscentrum for sig eller anlægge et 

større Højspændingselektricitetsværk, hvorfra Strøm

men sendes med hoj Spænding til Forbrugscentrerne, 

hvor der indrettes Transformatorstationer, ved Hjælp 

af hvilke Spændingen nedsættes til den for Forbru

gerne passende, hvorefter den fordeles til Forbru

gerne ved Hjælp af Lavspændingsledninger.

Af det tidligere meddelte vil det fremgaa, at man 

til de mange smaa Værker som Regel vil anvende 

Jævnstrøm af Hensyn ti! Muligheden af at kunne 

benytte Akkumulatorer, medens man i sidste Tilfælde 

vil benytte Vekselstrøm, fordi dens Spænding let 

kan forandres.

Om man skal vælge det ene eller det andet Sy

stem er i Hovedsagen et økonomisk Spørgsmaal, 

idet begge Strømarter med omtrent lige Fordel kan 

anvendes af Forbrugerne.

Sammenligner man nu de to Tilfælde, altsaa en

ten en Række smaa Elektricitetsværker eller et stort 

Højspændingsværk,saa vil Lavspændingsnettene blive 

omtrent lige dyre ved begge Systemer. I Stedet 

for de smaa Elektricitetsværker har man ved Vek

selstrømssystemet Transformatorstationer, Højspæn

dingsledninger og det fælles store Elektricitetsværk.

Et stort Elektricitetsværk er langt billigere pr. 

HK. end de smaa Værker. Medens disse koster 

mellem 700 og 900 Kr. pr. HK., koster et stort Elek

tricitetsværk fra 400 Kr. ned efter til ca. 200 Kr. pr.
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HK. Det ses altsaa, at der paa denne Konto kan 

opnaas en meget væsentlig Besparelse ved at slaa 

Værkerne sammen til eet, og det kommer nu i hvert 

Tilfælde an paa, om den herved opnaaede Bespa

relse er større eller mindre end Udgifterne til Høj

spændingsledningerne og Transformatorstationerne. 

Hvad nu Prisen paa Højspændingsledningerne an- 

gaar, kan denne selv ved svagt Forbrug ikke bringes 

ned under en ca. 3—4 Kr. pr. m., idet de mekaniske 

Hensyn forbyder at benytte Traade medmindre Tvær

snit end 10 mm2., og helst skal man ikke gaa under 

16 mm2. Med Traade af denne Tykkelse kan man, 

naar man vælger en tilstrækkelig høj Spænding, over

føre store Kraftmængder.

Naar Talen er om Elektricitetsforsyning paa Lan

det, hvor der i hvert Tilfælde for Tiden ikke kan 

gøres Regning paa noget særlig stort Forbrug, af

hænger Prisen paa Højspændingsledningerne altsaa 

hovedsagelig af deres Længde, og det er derfor klart, 

at jo tættere Forbrugscentrerne ligger ved hinanden, 

og jo større Elektricitetsforbruget for de enkelte 

Forbrugscentrer er, desto gunstigere vil Forholdene 

stille sig for Vekselsstrømssystemet.

Ogsaa Transformatorstationerne er desto billigere 

pr. HK., jo større Forbruget er. Skal man bygge 

dem som smaa Huse eller Taarne, hvilket ubetinget 

er det driftssikreste, kommer man vanskelig under en 

Pris af ca. 3—4000 Kr. pr. Stk. For enlig liggende 

Gaarde er dette naturligvis for højt, og man har der

for forsøgt at undvære Husene og anbringe Trans

formatorerne paa Master; det er selvfølgelig billi

gere, men ogsaa usikrere, navlig nutildags, hvor 

man i Reglen anvender højere Spænding end tidli

gere. Fabrikanterne aibejder imidlertid paa at for-
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bedre Konstruktionen af saadanne Mastetransforma- 

torer, og det er jo muligt, at der i en nær Fremtid 

vil komme saadanne Transformatorer paa Markedet, 

hvilket vil have stor Betydning for smaa, spredte 

Forbrugere.

Ogsaa Udgifterne til Højspændingsværket afhæn

ger som nævnt af Forbruget, og det bliver desto 

billigere pr. HK., jo større Værket er. Tillige bliver 

Driftsudgifterne forholdsvis mindre, jo større Kraft

mængder der udsendes fra Værket, idet baade Ma

skinerne arbejder mere økonomisk, og Udgifterne 

til Pasningen bliver forholdsvis mindre; paa denne 

Maade opnaas en væsentlig Besparelse i Drift lige- 

overfor de mange smaa Elektricitetsværker.

For at gøre Elektricitetsproduktionen saa billig 

som mulig, er det derfor af største Vigtighed, at saa 

mange Forbrugere som mulig slutter sig til det 

samme Højspændingsværk, og jeg skal derfor gen

tage her, hvad jeg allerede ved tidligere Lejligheder 

har hævdet, at det er af stor Betydning, at saavel 

Byerne som Landet tilsluttes til et fælies Højspæn

dingsnet, hvilket vil være til Fordel for begge Parter.

Naar vi fra Skovshoved Elektricitetsværk kan 

levere Elektriciteten særlig billig, er det netop, fordi 

vi forsyner baade tæt og svagt begyggede Distrik

ter, Sporveje og Fabrikker. Ved at samle saadanne 

forskelligartede Forbrugere opnaar man at faa Vær

ket mere jævnt belastet. Sporvejene har f. Eks. 

deres største Forbrug paa Sommersøndage, hvor 

Fabrikkerne staar stille, og der bruges forholdsvis 

lidt Lys. Lysforbruget er størst Juleaften, hvor Fa

brikkerne ligeledes staar stille, og Sporvejene kun 

er svagt belastede; og Landbrugsmotorerne bruges
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hovedsagelig om Dagen, paa hvilken Tid der ikke 

benyttes Elektricitet til Lys.

Det er derfor ikke heldigt, naar der i den senere 

Tid har vist sig Bestræbelser for at faa anlagt Høj

spændingsværker, som udelukkende skulde forsyne 

Landdistrikter, og det har da ogsaa vist sig ved 

nærmere Undersøgelser, at man ikke, med Sikkerhed 

kunde regne paa en passende Rentabilitet af saa- 

danne særlige Landværker.

Belastningen bliver nemlig forholdsvis ugunstig, 

idet man maa gøre Regning paa, at en stor Del af 

Motorerne bruges samtidig, og da navnlig om Efter- 

aaret i Tærskeperioden, og da man ikke kan gøre 

Regning paa et tilstrækkelig stort Lysforbrug til 

Udnyttelse af Værket, naar Motorerne staar stille, 

bliver Elektricitetsproduktionen forholdsvis dyr.

Hertil kommer yderligere, at Forbrugscentrerne 

ligger forholdsvis langt fra hinanden, og at Forbru

get Aaret igennem i det hele taget er ringe. Ti! 

Sammenligning kan man omtrent sige, at Lamperne 

kun benyttes halvt saa meget og Motorerne 3 Gange 

saa lidt som i Byerne. Efterhaanden som Elektrici

tetens Fordele gaar mere og mere op for Landbo

erne, er det dog muligt, at dette Forhold vil forandre 

sig til det bedre; dette vil atter bidrage til, at Elek

triciteten vil kunne sælges paa gunstigere Vilkaar, 

og derved atter foraarsage Stigning i Forbruget.

Vi skal nu se lidt nærmere paa, hvortil Landbo

erne særlig kan benytte Elektriciteten, og hvad den 

ved de nu gældende Priser omtrent koster.

For det første kan Elektriciteten som bekendt be

nyttes til Belysning, og man bruger der sa rlig Glø

delamper, som bestaar af Glasbeholdere, i hvilke 

der er anbragt en Kultraad eller en Metaltraad.
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Kultraadglødelamper er forholdsvis billige, de koster 

ca. 60 Øre Stk., og de bruger ved en Elektricitets

pris af 4 Øre pr. HWT. ca. P/2 Øre i Timen for 
en 10 Lys Kultraadslampe, S1/^ Øre for en 16 Lys 

Lampe og ca. 372 Øre i Timen for en 25 Lys 

Lampe.
Til Sammenligning skal jeg anføre, at en velholdt 

16“ Petroleumslampe med Spreder giver ca. 16 Lys 

og bruger for ca. 2 Øre Petroleum i Timen, en 20“ 

Petroleumslampe giver ca. 28 Lys og bruger for 

ca. 3 Øre i Timen.

I de sidste Par Aar har man indført nogle ny 

Glødelamper, nemlig Metaltraadlamper, som ved de 

almindelige Spændinger dog kun fabrikeres fra ca. 

25 Lys og opefter. De bruger 3 Gange saa lidt 
Elektricitet som Kultraadlamperne, saaledes at en 

32 Lys Metaltraadlampe bruger for ca. I1/» Øre og 
en 50 Lys Metaltraadlampe for ca. 2’4 Øre i Ti

men. Paa den anden Side er Metallraadlamperne 

dyrere end Kultraadlamperne, idet de koster ca. 

Kr. 3,50 pr. Stk. Da Brændetiden for-disse Lamper 

i Reglen ligger mellem 500 og 1000 Timer, kan der 

altsaa regnes med gennemsnitlig Øre i Timen 

for Lampefornyelse, saa at Lyset alligevel bliver 

væsentlig billigere ved Metaltraadlamper end ved 

Kultraadlamper.

Metaltraadlamper har den Ulempe, at de er no

get skørere end Kultraadlamper, og man skal der

for være forsigtig med ikke at ryste dem for meget. 

Baade af denne Grund og paa Grund af, at Bespa

relsen i Elektricitet er størst for de Lamper, som 

bruges mest, er det det mest økonomiske at anven

de Metaltraadlamper til de mest benyttede Lamper 

og derimod Kultraadlamper paa de Steder, hvor
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man kun tænder Lyset kort Tid ad Gangen, og 

Elektricitetsforbruget derfor spiller mindre Rolle. 

Paa denne Maade vil man opnaa en Belysning, 

som ved de nævnte Elektricitetspriser er billigere 
end Petroleum.

At elektrisk Lys ogsaa har andre Fordele, er vel 

bekendt, saaledes Letheden, hvormed det tændes og 

slukkes, hvilket bevirker, at man uden Gene kan omgaas 

sparsommeligt med Elektriciteten. Endvidere er det 

langt mindre brandfarligt, hvad der jo har særlig Be

tydning paa Landet, og bedst ses af, at Assurance

selskaberne beregner lavere Præmier, naar der ude

lukkende bruges elektrisk Belysning.

Af endnu større Betydning for Landboerne er dog 

Elektricitetens Anvendelse til Drivkraft. De Anven

delser, som hidtil almindeligt er gjort af den elek

triske Motor, er til Hakkelsemaskiner, hvortil der 

fordres en Motor af 1/2—1 HK., til Vandpumper og 

Ajlepumper, hvortil der alt efter Forholdene bruges 

fra ’/»—2 HK. Motorer, til smaa, selvrensende Tær
skeværker med Motorer til ca. 5 HK., til store Tær

skeværker med Halmpresser med Motorer til 15—20 

HK. Endvidere kan den elektriske Drivkraft benyttes 

til Kværne, Triører, Malkemaskiner, Roeskæremaski- 

ner, Elevatorer og Hejseværker.

Landhaandværkerne benytter den med stor Fordel 

til Baandsav, Boremaskiner, Drejebænke, Blæsere for 
Smedeesser o. s. v.

De elektriske Motorer har den store Fordel, at 

de automatisk indretter Elektricitetsforbruget saale

des, at det svarer til det Arbejde, der udrettes. — 

Naar Motorerne gaar fuldt belastede, bruger de for 

ca. 15—18 Øre i Timen pr. HK.; er de ikke fuldt be-
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lastede, bruger de desto mindre Strøm, jo mindre 

Arbejde de udfører.

Prisen for den elektriske Kraft kan f. Eks. be

dømmes efter, hvor meget det koster at tærske en 

Td. Sæd. Opgivelserne varierer ganske vist fra de 

forskellige Steder, men sættes i Almindelighed til 

ca. 10—15 Øre pr. Td.

Det er imidlertid ikke alene selve Elektricitets

forbruget, det kommer an paa; ogsaa Bekostningen 

ved Indlægningen af de elektriske Ledninger og An

skaffelse af Motorer maa tages i Betragtning.

Priserne varierer efter de lokale Forhold, men 

man kan almindelig ansætte Prisen til ca. 10—15 

Kr. pr. Lampested og for Ledninger til Motorerne ti! 

49—75 Kr. pr. Motor. Udgifterne til Lampaarme, 

Kroner o.s. v. varierer ogsaa stærkt fra nogle faa Kr. 

og opefter. Hyppigt kan almindelige Petroleums- 

lamper fra ca. 3—5 Kr. omdannes til Elektricitet. Mo

torer fra Vs HK. til 5 HK. koster færdig installeret 

mellem ca. 150 og ca. 500 Kr.

Da Priserne, som nævnt, varierer en hel Del ef

ter de lokale Forhold, vil det være det rigtigste, 

naar man staar overfor Indførelsen af Elektricitet at 

indhendte Tilbud fra en elektrisk Installatør, forinden 

endelig Bestemmelse tages.
De vil se, at Udgifterne til Installationerne og 

Motorerne ikke er helt ubetydelige, og Elektricitets

værkerne støtter derfor hyppig Indførelsen af Elek

tricitet ved at udrede Udgifterne ved Installatio

nerne forskudsvis mod Afbetaling i Løbet af 5 Aar.

Som nævnt har Elektriciteten allerede fundet An

vendelse til en Række forskellige Maskiner i Land

brugets Tjeneste, men jeg skal dog ikke slutte uden 

at nævne, at man i den senere Tid bestræber sig
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for at finde langt større Anvendelse for Elektricite

ten paa Landet, idet man søger at gøre Anvendelse 

af Heste helt overflødig. Imod Indførelsen af Elek

tricitet anføres nemlig hyppigt, at man alligevel maa 

have Heste til Markarbejde og Transport, og at det 

derfor ikke koster meget at lade dem trække Heste

gang paa de Tider, hvor de alligevel ikke kan be

nyttes til andet Arbejde.

Man har derfor begyndt at benytte Elektriciteten 

ogsaa til Pløjning samt til Transport paa elektriske 

Markbaner, ligesom Transporten paa Landevejene 

besørges af Automobiler. For at afhjælpe den der

ved opstaaede Mangel paa Gødning anbefaler man 

dels at holde flere Køer, dels har man i den aller

nyeste Tid gjort Forsøg med at anvende Elektricite- 

teten til at fremskynde Kornets Vækst, idet man 

spænder Traade med højspændt Elektrititet ud over 

Markerne. Disse forskellige Anvendelser maa dog 

endnu siges at være paa Forsøgsstadiet, men vi har 

jo oplevet saa mange Overraskelser i Retning af 

Teknikens Fremskridt, at det ikke er umuligt, at 

Elektriciteten inden altfor mange Aar fortrænger 

Hesten, og Forbruget paa Landet vil da stige saa 

stærkt, at der ikke længere vil være nogen Tvivl 

om, at Elektriciteten bør produceres i de store Vek

selstrømscentraler, som forsyner den omliggende 

Landsdel baade By og Land gennem et Net af høj

spændte Traade.










