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Energimuseet - Oplevelser med energi
Energimuseet åbnede for publikum i 1985 med na'rznet Elmuseet, som l. januar 2011 blev
ændret til Energimuseet. Museet ligger i et naturskønt område et par kilometer fra Bjerringbro
ved den store kunstige Tange sØ, der forsyner Danmarks største vandkraftværk med vand.
Museets udstillinger rummer alt fra materiel fra gamle elværker til hjemmets husholdningsap-
parater samt skiftende temaudstillinger.
Der er en stor udstilling om vedvarende energi og en permanent udstilling om vindkraftens
historie i Danmark. Danmarks første moderne vindmølle, Gedsermøllenfua 1957, er udstillet
udendørs sammen med en RiisagermøIle, der snurrer, når vinden blæser. Skoler og grupper kan
bestille rundvisning og undervisning, der varetages af museet skoletjeneste. Museet rummer
også bibliotek og arkiv.

Åbningstider: Fra 1.5. marts til31. oktober: Åben daglig
Åbningstider udover det for skoleklasser: Se museets hjemmeside.
Energimuseet, Bjerringbrovej 44,8850 Bjerringbro. Tlf. 8668 4211.
www.energimuseet.dk email: infor@energimuseet.dk

Poul la Cour Museet
er indrettet i arnestedet for dansk vindmølleteknologi. Det var her, Poul la Cour lavede sine
forsøg med brint- og vindenergi for over I 00 år siden. Museet blev indviet i juni 2001 .
Bag museet star Poul la Cour Museets venner, v. Povl-Otto Nissen, ttf.7542 3933,
www.povolonis.dVplc/plcmus.htm og Poul la Cour Fonden ved Bjarke Thomassen, tlf.
2763 7036.

Museet har kun åbent efter nærmere aftale.
Medlemskab af Poul la Cour Museets Venner: 150 kr. for enkelto 250 kr. for dobbelt.
Poul la Cour Museet, Møllevej 21, Askov, 6600 Vejen.
www.poullacour.dk email: plc@poullacour.dk

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Folkecenteret er startet i 1983 for at fremme oplysning, formidling og udviklingsopgaver
i forbindelse med vedvarende energi, med særlig henblik på produktion og beskæftigelse
i håndværk og mindre industri. Der er lagt vægt på at skabe et åbent videns- og
udviklingsmiljø, hvor lovende teknologier udvikles gennem praktiske forsøg, og hvor
viden og erfaringer gøres alment tilgængelige i en form, der retter sig mod kommerciel
anvendelse.

Folkecenteret har en større samling af historiske vindmøller og mølledele, der bl.a.
omfatter tidlige Riisager- Sonebjerg- og Smedemestermøller og ca. 50 vinger i glasfiber,
træ og stål, der viser den teknologiske udvikling på området.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, Sdr, Ydby
7760 Hurup Thy. Tlf. 9795 6600, Fax: 9795 6565
www.folkecenter. net email: energy@folkecenter.dk

Danmarks Vindkrafthistoriske Samling (DVS)
DVS er en privat forening, der blev stiftet i 1997. DVS arbejder på at bevare de sidste
150 års vindmøllehistorie fra de første gårdmøller til de møller, der var baggrunden for
den moderne danske vindmølleindustri. DVS indsamler oplysninger og dokumentations-
materiale, bevarede mølledele og komplette vindmøller .DVS har ingen permanent udstil-
ling, men ¿ìIrangerer udstillinger i samarbejde med andre interesserede organisationer og
institutioner. Besøg og rundvisning i DVS'depot kan arrangeres efter nærmere aftale.

Medlemskab af DVS koster 200 kr. om året. Nye medlemmer modtager et
eksemplar af bogen "Fra husmøller til havmøller" (2012).

DVS, Smed Hansens Vej 11, 6940Lem St. Formand: Birger T. Madsen,
Næstform. og sekretær: Kurt Ganer-Tolsøe, ùf,2924 3238 el. 9734 1289.
www.vindhistorie.dk email: k.g.tolsoee@gmail.com
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En glemt del af vindmøllehistorien
I den første publikation, DVS udgav i 2001, advarede museumsinspel<tør
John Brinch Bertelsen fra Fur Museum om, at det var sidste udkald, hvis
gândmølleme og historien om dem skulle bevares. Han skrev bl.a. at der var
et påtrængende behov for:"sikring af producenternes arkivalier og en samlet
registrering af bevarede mølledele. Helt afgørende er dog, at de gårdmøller,
der kan ses i det danske landskab i dag, også bevares þr eftertiden... Med så

/i) bevarede gårdmøller kan vi dårligt tåle ot miste nogen"

Siden da er det kun blevet meget værre og de sidste privatejede gårdmøller
er forsvundet fra landskabet. De mest monumentale eksempler er de tre store
klapsejlere på Skyumgård i Thy (forsidefotoet), Frøslevgård (foto herover) og
Søe Hovedgaardpä Mors (foto på side 7).

Måske skulle man være tryg, fordi de resterende 4 gârdmøller nu er i gode
hænder. De tre findes på lokale museer (en på Fur Museum og to på l{jerl
Hede) og den sidste ejes af Naturstyrelsen. Men både hos de statslige styrelser
og på museeme er der også pres på budgetterne. Og ganske vist var de gamle
møller sejlivede, så længe de var i drift og blev passet med smøring og
vedligeholdelse. Men erfaringerne med de private møller viser, at vind og vejr
meget hurtigt kan give alvorlige skader, när møllen ikke længere er i brug.

I mange danske og udenlandske beskrivelser af den danske vindmøllehistorie
ser det ud, som om udviklingen blev sat på pause i tiden mellem la Cour og
Anden Verdenskrig. Der var et kort mellemspil medAgricco-møllen i 1919-26
- og ellers skete der tilsyneladende ikke ret meget. Paradoksalt nok har der
dog aldrig været så mange vindmøller i Danmark som i netop den periode.
I 1923 var der over 16.000 vindmøller på de danske landbrug, i 1936 var
der stadig 15.000. Men de fulder ikke meget i historien. Måske fordi de ikke
indgik i det lokale og nationale energiregnskab lige som de elproducerende
møller, men'obare" leverede direkte energi til gårdens maskiner. Eller måske
fordi de fleste stod hos bønder i dele aflandet, der 1å langt væk fra de steder,
hvor det meste af historien skrives.

Men bøndernes rnøller var også en del af forklaringen på, at Danmark hurtigt
fik en blomstrende vindmølleindustri, da interessen for vindkraften kom igen
efter oliekriserne i 1970'eme. Derfor er det vigtigt at bevare deres historie - og
det er efterhånden allersidste udkald.

INDHOLD:

Fokus på de nord- og
vestjyske gårdm øller
a 2015-2016
B enny Chris tens en, D anmarlçs
Vindkr aft h i s t o r i s ke S am I in g.

Side 2

Fra forsøgsmølle til
museum og læringssted
Povl-Otto Nissen, Poul la Cour

Museets Venner.

Side 10

Kraftværkernes
Havmølleparker
2004-2013
Jytte Thorndahl, Energimus eet.

Side l6

Husstandvindmøllerne
vender tilbage
Preben Maegaard og Jane Kruse,
Nordisk Folkecenterþr
Vedvarende Energi.

Udgivet i marts 2015 af:
Bnergimuseet,
Poul la Cour Museet,
Nordisk tr'olkecenter for
Vedvarende Energi,
Dan marks Vindkrafthistoris ke
Samling (DVS).

Redaktion og lay-out:
Benny Christensen, DVS.

Oplag: 1.600 eksemplarer.

Tlyk ØkoTrykApS, Skjern

Forsidefoto, foto på bagsiden af
Skyumgård og foto på denne side:

tr'lemming Hagensen, DVS.

B enny Chris tens en, D anmarks Vindkrafthis toris ke Saml ing (DVS)
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Fokus på nord- og vestjyske
gårdmøller i 201 5-16
B e nny C h ris t e ns e n, D anm ør ks W n d kr afth is t o r is k e

Sømling (DVS)

I 2016 er det 100 år siden, at den første store danske vindmølleepoke kulminerede.
Dengang var der næsten 17.000 gårdmøller. Nu står der mindre end en håndfuld af
dem tilbage og historien om dem er også næsten glemt. Den historie vil DVS sætte
ekstra fokus på frem mod 100-året.

Der er ingen rnangel på "runde" årstal for begivenheder,
der skal fejres eller mindes. Sidste år var det 100-året
for starten på Første Verdenskrig i I9l4 og I 50-året for
nederlaget ved Dybbøl i 1864, der stod for tur. Det kom
der mange bøger, avisartikler, radioudsendelser og en
TV-serie i 10 afsnit ud af.

I år er det så 100 år siden, at den kvindelige halvdel
af Danmarks befolkning ûk valgret. Det kommer vi nok
også til athøre noget om, selv om det ikke er lige så

leveringsdygtigf i drama og billeder sorn fortidens krige

Vindmøllehistorien har også sine runde årstal. Næste år
er det 100 år siden, at den fbrste store danske vindmøl-
leudbygning kulminerede og at der blev sat Danmarks-
rekord i opstilling af vindmøller. Det kan være en god
grund til at kaste lys over en glemt del af historien.

I 1916 blev der opstillet over 1300 vindmøller i Danmark.
Det tal er man aldrig nået op på siden. Da det gik hurtigst
med den moderne danske vindmølleudbygning i år 2000
nåede man kun op på godt 700 nye møller.

Der kom mange flere nye vindmøller hvert år for 100 år
siden. - og de var ihøj grad sydige i landskabet, Billedet
nederst på næste side viser tre af de gårdmøller, der stod
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ved Næsborg øst for Løgstør omkring 1920.Dengang var
der indenfor en radius pâ2km omkring Næsborg kirke
over 20 gttrdmøller - og fra den højtliggede kirkebakke
kunne man se mange flere.

Når der i 1916 kom 1317 nye vindmøller sþldtes det
bl.a. at verdenskrigen skabte problemer med olieforsyn-
ingen. De mindre elværker havde sagt farvel til vind-
kraften efter Poul la Cours pionérindsats i århundredets
begyndelse. Men nu var det svært at skaffe olie til diesel-
motorererne og værkerne stod i kø for at købe vindmøller.

Over 12.000 nye gårdmøller på 16 år

Ved krigens slutning var der dog kun ca. 350 vindmøller,
der producerede el. Hovedparten af de godt 1300 møller
i 1916 og de 8-900, der blev opstillet hvert afde øvrige
krigsår, var "gàrdmøller", der leverede drivkraft til land-
brugets maskiner: kværne, tærskeværker, roeraspere, hak-
kelsesmaskiner og vandpumper.

Her kom mølleme ikke blot på grund af krigen.og olie-
knapheden. Lige siden siutningen af 1800{allet havde
flere og flere landmænd taget vindkraften i brug Det
kan der sættes talpâ, fordi der foreligger landsdækkende
"maskintællinger" i landbruget fra årene 1907 og 1923.



Ved maskintællingen i 1907 var der 4.617 gâtrde, der
havde vindmøller. I 1923 yar der 16.609 . På de 1 6 år var
der altså opstillet mindst 12.000 nye gãtrdmøller - eller i
gennemsnit mere end 750 om året.

Under krigen kom der ekstra mange nye møller. Til
gengæld faldt antallet til 3-400 om året i de første efter-
krigsar, da der igen kom olie og kul til landet.

Flest vindmøller i Nord- og Vestjylland
Maskintællingerne viste, at der var stor forskel på, hvor
mange gàrdmøller, der blev stillet op i de enkelte dele
af landet. Allerede ved tællingeni 1907 skilte de fem
daværende nord- og vestjyske amter (lIjøning, Aalborg,
Thisted, Ringkøbing og Viborg) sig ud fra resten af
landet. Her var der masser af vind og her stod mere end
65%o af møIlerne, selv om de fem amter kun havde ca.

30% af de| samlede antal landbrug.

Af de godt 65.000 gårde i landet, der havde tærskeværk
i 1907, benyttede over 53.000 stadig den tradtionelle
drivkaft med heste, der vandrede rundt i en "hestegang"
Men i Thisted og Ringkøbing amter var der flere gårde,
der tærskede med vindkraft end med hestegang.

Ved maskintællingen i 1923 var de 5 amters andel af
landets gårdmøller steget til 75o/o.Kortettil højre viser
hvor mange procent af gårdene i de 5 nord- og vestjyske
amter og andre dele af landet, der havde vindmøller.

Billig vindenergi til "udkantdanmark"
De nord- og vestjyske bønder havde altså allerede i
starten af 190O-tallet fået en enkel og billig energikilde,
der kunne silre teknologisk udvikling af landbruget med
brug af flere effektive maskiner.

Men både bønderne og deres nye møller befandt sig i
"udkantdanmark" og i nogle af de blødeste dele af "den
rådne banan" - selv om ingen afde øgenavne var
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Andelèn af gå-iöeTfõrskenifë delè
maskintællin gen i 1923 benyttede vindkraft .

opfundet endnu. Man fornemmer alligevel, at der også
dengang var langt til København og til de eksperteE der
skulle give gode råd til landbruget.

I den første udgave af "Maskinbog for Landmænd", der
udkom i I9I2 på Teknologisk Instituts Forlag, var der et
langt kapitel om produktion og anvendelse af elektricitet
i landbruget. Først på de sidste af de over 30 sider var en
kort omtale af vindkraften.

Man skulle helt frem til 1919, før vindmøllerne fik deres
eget kapitel på 10 sider i anden udgave af "Maskinbogen"
I tredie udgave fra 1929 blev det så udvidet til 21 sider.

1
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Billedet herover af tre gårdmøller ved Næsborg øst for Løgstør har en helt speciel historie. Det er et udsnit af et panorama i
glas og ramme' der kom med til USA, da familiemedlemmer fra en af de to nærmeste gårde udvandrede for omkring 100 år
siden. Den kendte vindmøllehistoriker T. Lindsay Baker, der har skrevet mange bøger om vindmøller i USA, købte det på en
web-auktion i 2008 og tog det med som en gave til DVS, da han besøgte samlingen i Lem i august 2011.
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STOKMØLLE VINDROSE KLAPSEJLER
(Fotos af stokmølle og klapsejler: Benny Christensen, DVS. Foto af vindrose udlåmt af Therkel Hald, Kolding)

Vindkraften som en del af landbruget

Man må sige, at den "ofûcielle" anerkendelse af vind-
møllernes rolle i landbruget kom meget sent. Til gengæld

tog nogle af landbrugets rådgivere så også vindkraften
alvorligt. I indledningen til det nye afsnit i "Maskinbo-
gen" blev det slået fast af ingeniør Niels Balle. der senere

blev statskonsulent og redaktør af bogen,

Han konstaterede, at mens Danmark fra naturens hånd
ikke har store ressourcer af, hvad han med præcise ord
kaldte "opsparet energi" - d.v.s. kul og olie - havde man
mængder af den energi, der leveres i form af blæst - ikke
mindst i det nordlige og vestlige Jylland:

"I rigtig forståelse heraf er der i disse Egne opstillet
en stor Mængde Vindmotorer til Udnyttelse af hndens
Energi. Alligevel er det jo kun en uendelig lille Brøkdel af
Luftens hele Energimængde, der herved bliver nyttiggiort,
og der er vel næppe Tvivl om, at man i Fremtiden, når
OIie og Kul begtnder at slippe op, i langt højere Grad
bliver nødt til at udnytte Vinden."

Det var fremsynede ord i en praktisk håndbog for land-
mænd i 1919. Og ordene blev stående i bogen, der var et

led i landbrugets kursus- og oplysningsvirksomhed, i de

følgende udgaver helt frem til 1951.

Stokmøller, vindroser og klapsejlere

De første vindmøller, der kom efter 1862, da det blev til-
ladt for bøndnerne at male deres eget korn, var bygget af
træ og havde 4 vinger, der skulle have sejl på , når møllen
skulle i brug. De blev bygget af lokale eller omrej-sende
møllebyggere. På grund af sejlene blev de - ikke mindst
senere - ofte kaldt "kludesejlere" eller "kludemøller".

I starten havde de mange forskellige udformninger, men
senere blev den dominerende type "stokmøllerne" med
vingerne placeret på toppen afen lodret "stok" afkraftigt
tømmer. Kun 2 stokmøller kan stadig ses. Den ene er
funktionsdygtig og star på en lade i Tversted Kliþlantage
(titelbilledet på side 2), den anden findes på Hjerl Hede
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Frilandsmuseum (billedet øveßt på siden). Møllen på
Hjerl Hede har oprindelig stået på en gård i Hulsig ved
Skagen. Desuden har Fur Museum en anden, senere type
"kludesejler" med gittertårn af jern.

De første industrielt producerede møller var 66vindroser"

med mange tætsiddende, faste eller drejelige blade. De
var inspireret fra USA. hvor møllerne mest blev brugt til
vandpumpning, men i Danmark blev de største vindroser
med drejelige blade fra sidste halvdel af 1870'erne også

brugt til at drive gårdenes maskiner. Der er ikke bevaret
nogen gårdmøller af denne type

I slutningen af 1800{a11et fik vindroserne konkurrence af
en ny mølletype - o'klapsejleren", der i reglen havde 5

eller 6 vingebjælker afjern med drejelige træklapper.
Klapsejlernes vingekonstruktion var kendt fra mange af
de store "holllandske" kornmøller, men brugen af den
på mindre industrielt fremstillede'Jernmøller" blev en

dansk specialitet. En enkelt gârdmølle af klapsejler-typen
er bevaret på Hjerl Hede Frilandsmuseum.

Mens stokmøllerne skulle have sejl på og stokken skulle
drejes med håndkraft, nãr møllen skulle rettes mod
vinden, var de store vindroser og klapsejlerne "selwegul-
erende". De indstillede sig selv efter vindretningen ved
hjælp af to tværstillede rotorer og når vinden blev for
kraftig eller møllen løb for stærkt, åbnede bladene eller
klapperne sig automatisk, så møllen gik ned i fart.

Den automatiske regulering gav de to nye mølletyper (der

samlet betegnedes o'vindmotorer") en mere jævn gang
end stokmøllerne og gjorde dem bedre egnede til &ift
af bl.a. tærskeværker. Så trods deres højere pris blev de

hurtigt dominerende, og bygningen af stokmøIler ophørte
omkring 1910.

Vindmølleindustrien for 100 år siden

Indtil 1890 var der kun en enkelt dansk virksomhed, der
fremstillede vindroser efter amerikansk forbillede. Efter
klapsejlerens introduktion kom der mange nye fabrikker
til og landbrugene blev hurtigt deres vigtigste kunder.
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18 af de vigtigste producenter i perioden 1900-20 er vist på
kortet herover:
A.F. Heidemann Jun. Hjørring (1), A. Jensen & Sønner,
Nørre Sundby (2), P.I. Buaas, Aalborg (3)., C.O. Jensens
Maskinfabrik & Jernstøberi, Brovst (4), Fjerritslev
Jernstøberi og Maskinfabrik (5), Hurup Jernstøberi &
Maskinfabrik (6), D.M. Heide, Galtrup, Mors (7), Roslev
Maskinfabrik (8), Hem Maskinfabrik (9), Skals Maskin-
fabrik (10), N. Jensen,Aars (11), Herning Maskinfabrik
(12), Lykkegaards Maskinfabrik, tr'erritslev (l3),Buch &
Gry, Hørve (14), Fr. Dahlgaard, Holbæk (15), P.K Jeppesen
& Søn, Næstved (16), Frederikssund Jernstøberi & Maskin-
fabrik (17) og Københavns Vindmotorfabrik (18).

12 af de 18 fabrikker på kortet lå i de fem nord- og
vestjyske amter, der også havde de fleste gärdmøller.
Desuden havde to af de vigtigste sjællandske fabrikker
rødder i den del af landet. Dahlgaard var udlært hos Heide
på Mors og Jeppesen flyttede til Næstved efter at have
grundlagt fabrikken i Hurup og drevet den i nogle år.

Fra enkelte af disse virksomheder foreligger der meget
omfattende oplysninger, ñr. ordrelister, kataloger, prislis-
ter og andet materiale. om nogle af de andre ved vi meget
lidt. Når de 18 her er karakteriseret som de vigtigste er
det på grund af salgstal eller andre informationer, der
giver grund tiI attro, at de hver især har haft en samlet
produktion på mellem 200 og 1500 vindmøller.

Desuden har der været mindst 10-15 andre producenter,
som der p.t. ikke findes næilnere oplysninger om - og
nogle af dem kunne måske godt også næÍne sig samme
størrelse. Vi ved, at nogle afdem har produceret vind-
møller ibl.a.Hjøning, Løkken, Vrå og Bjerringbro - men
kender dem kun via annoncer i aviser og vejvisere.

5KAt5 MASKINfrÄBRIK.,.

:A.Nørgaard Jensen.

Små lokale producenter

Flere af de store Vindmotorfabrikker havde eget jernstø-
beri, andre købte de støbte dele hos et af de mange
støberier, der fandtes over hele landet.

Et af dem - Holstebro Jernstøberi - nøjedes ikke
med at levere Vindmotorgods som standardvarer eller
på bestilling fra de andre fabrikker. De leverede også
færdige "byggesæt" med alle nødvendige støbejernsdele
til klapsejlere i forskellige størrelser.

Sættene, der vejede 400-700 kg bestod typisk af 120-150
enkelte dele, blev leveret færdigbearbejdede på egen
maskinfabrik og var klar til at montere.

5

A.Jensen & Sønner,

Masklnfabrik,
Nôrresundby.

¡!l
Spccialltet:

Vindmotor.

Klapsejlmotor.
l-lakkelsemaskiner.

Tærskemaskiner.

Kværne. I

Vindmofor-
&

Vindmdor nn 25127
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Med Rich's kaffeerstatning fik man helt till977 "samlemærker", som kunne sættes i album. I serien 6rVort flittige folk"
fra 1939 var der bl.a. disse to med gårde fra Vendsyssel . Her var vindmøllerne stadig en vigtig del af landbruget.

Mere end 200 af Holstebro Jernstøberi's "Vindmotor-
byggesæf'blev mellem 1911 og 1920 leveret til40 lokale
smede og møllebyggere i det vestjyske område. Resten
af møllen med tårn og vinger var traditionelt smedear-

bejde, som de selv kunne klare og træklapperme kunne
fremstilles lokalt. På denne måde fik mange lokale hånd-
værkere også del i det første danske "vindmølleeventyr".

Vindmøllerne overlevede
For 100 år siden havde Nord- og Vestjylland altså ikke
bare mange vindmøller. Der var også opbygget en vind-
mølleindustri med 15-20 større og mindre virksomheder,
og kendskabet til vindkraften var spredt til landbruget og
mange lokale håndværkere.

Da det store vindmølle-boom sluttede omkring 1920 gik
det ganske vist som da det senere danske "vindmølle-
eventyr" i Californien stoppede brat i 1986. Mange fab-
rikker lukkede eller stillede om til anden produktion. Men
der blev stadig produceret og solgt vindmøller - og der
opstod også et stort marked for brugte vindmøller.

Ved den tredie landsdækkkende "maskintælling" i 1936
var der stadig 15.514 vindmøller i landbruget - eller
kun ca. 1.100 færre endi 1923. Og i det nordligste Jyl-
land (Hjøning, Aalborg og Thisted Amter) var antallet af
møller faktisk steget fra ca. 6.800 til 8.200.

I de mellemliggende år havde mange gårde installeret
elekhicitet eller anskaffet en dieselmotor, men vind-
kraften var stadig et godt supplement, når der skulle
spares på dyr strøm og dieselolie.

Det var den også wtder 2. Verdenskrig i 1939-45, da

der igen blev knaphed på importeret energi. I 1944 var
antallet af vindmøller på gårdene dog faldet til 10.571.
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Annonce fra 1951

Både under og efter krigen var der i perioder meget høje
priser på jernskrot - og det gjorde det fristende at skille
sig med af de gamle møller. Nogle af gårdmøllerne

overlevede alligevel og da den første oliekrise i 1973

skabte fornyet interesse for vindkraften kunne man stadig
se klapsejlere i landskabet - ikke mindst i Vendsyssel, i
Thy og på Mors.

lnspiration til nye vindmøllepionerer

Når man skal forklare, hvorfor det netop blev Danmark,
der tog førertrøjenpä, da vindkraften blev genopdaget i
1970'erne, nævner man først og fremmest Poul la Cour's
indsats i starten af 1900-tallet og Johannes Juul, der
løftede arven fra ham i 1960'erne.

Deres pionérindsats skal heller ikke underkendes, men en

del afforklaringen er også, at vindkraften ganske vist
hørte en fiern fortid til, set fra de ministerielle kontorer



i København, der tog sig af den officielle energiplanlæg-
ning. Men i Nord- og Vestjylland var der smede og andre
håndværkere,der stadig havde praktiske erfaringer med at
reparere og vedligeholde de gamle gårdmøller.

Og for flere generationer af landmænd på de kanter
havde vindkraften været et nyttigt supplement til de mere
brændstofkrævende energikilder. Hvis de havde glemt
historien kunne de læse om den i "Maskinbogen", der
stod hos mange af dem. Og nogle af møllerne stod der jo
også endnu. Flere af dem var oven i købet stadig i brug.

Det var derfor ikke så mærkeligt, at mange af de nye
eksperimenter med vindkraften startede netop i den ende
af landet. Og da en af de nye vindmøllepionerer, Christian
Riisager fra Skærbæk ved Heming var i gang med sine
første vindmøller i 1976 henvendte han sig til Holstebro
Jernstøberi for athøre, om de kunne levere nogle afde
støberjernsdele, han havde brug for.

Men det eneste, de nu kunne levere, var nogle dårlige
fotokopier af katalogmaterialet om de byggesæt, der
omtales på side 5-6. Støbemodellerne til vindmøllegodset
var forlængst kasseret.

Så Riisager og de øvrige nye vindmøllebyggere måtte
i stedet starte forfra og finde deres komponenter hos
autoophuggeren eller skrothandleren. De måtte også tage
ny teknologi og nye materialer i brug. Men noget af
inspirationen kunne de hente i de gamle møller.

Også af den grund er historien om gårdmøllerne vigtig
at bevare.

Den sidste gårdmølle, der stod på det oprindelige sted var
denne 6-vingede klapsejler på Sø Hovedgård på det nor-
dlige Mors. Den blev leveret i 1933 af D,M, Heide og den 60
år gamle mølle var i 1990erne stadig i brug til maling af
grutning til foderbrug.

Efter i nogle år at have været ude af drift måtte møllen
tages ned i november 2008. (Foto: Flemming Hagensen)

Den trevingede mølle. der her ligger klar til at blive rejst op, blev bygget af en gruppe unge vindmølle-interesserede i det
østlige Vendsyssel i 1975-76. Teknikken i møllen var ny - ikke mindst de amerikansk inspirerede "sailwings". (I)e tre vinger
ligger nu hos DVS i Lem). Men en del af inspirationen til at give sig i kast med vindkraften kom fra de klapsejlere, der
dengang stadig stod i Vendsyssel. En af dem ses i baggrunden. (Foto leveret af Flemming llvidbak)
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Bevaring af gårdmøllernes historie
Selv om gårdmøllernes historie overordnet set er meget
godt belyst, bl.a. gennem det omfattende statistiske mate-
riale - er der stadig masser af spørgsmål, der ikke er
besvaret. Tallene i statistikken fortæller for eksempel
ikke noget om de enkelte mølletypers udbredelse.

Desuden er der mangel på basal viden om mange af de

større og mindre virksomheder, der var involveret i vind-
mølleproduktion for 100-120 år siden. Nogle af disse
oplysninger kan muligvis stadig skaffes - men det er på

høje tid, hvis den viden ikke skal gå tabt.

Nogle af delene fra de nu forslundne gärdmøller findes
også på lokale museer (fx på Fur og Mors), i Danmarks
Vindkrafthistoriske Samling og hos private. Men der
savnes også her et samlet overblik.

I2007 forsøgte Energimuseet (dengang Elmuseet) og
Danmarks Vindkrafthistoriske Samling at skaffe midler
fra Kulturarvstyrelsen til en landsdækkende registrering

*:

s...sr;{
Dele fra klapsejler, bygget af D.M. Heide, Mors (Danmarks
Vindkrafthistoriske samling)

I

Kortet med placeringen af
de 107 stokmøller (med sort)
var vist i en artikel i'oFra
egnens fortid" i 1998. De 84
vindroser er markeret (med
rødt) og de 14 klapsejlere
(med grønt) af Johannes
Nielsson i en korrespon-
dance med DVS i 2000.

af bevarede vindmølledele og materiale om de virksom-
heder, der bl.a. fremstillede gårdmølleme. Det lykkedes
desværre ikke. Til gengæld arrangerede vi sammen med
museet i forbindelse med "Industrimiljøets år" udstillin-
gen "Industrien og Vindmøllerne. Den viste, hvad vi nu
ved om de 130 års udvikling, der er baggrunden for
Danmarks nuværende position på vindmølleområdet.

Gårdmøllerne udgjorde talmæssigt en vigtig del af denne
udvikling - og dem forsøger vi nu igen i DVS at samle

mere dokumentation omkring. For at gØre opgaven mere
overskuelig vil vi denne gang koncentrere indsatsen om
Nord- og Vestjylland, hvor 15%o af møllerne stod, da der
var flest af dem.

Vi håber på et frugtbart samarbejde med områdets museer
og ikke mindst med de lokalhistoriske arkiver, der ligger
med et meget stort materiale, der netop nu er ved at blive
mere tilgængelige gennem digitalisering.

I den ofñcielle historieskrivning har gârdmøllerne ikke
sat sig mange spor, men på det lokale niveau ligger der
meget værdifuld viden, som gennem årene er samlet af
engagerede medarbejdere i lokalarkiverne.

Flere steder er der allerede gjort et stort arbejde med
kortlægning af områdernes vindrnøller. Johannes Nilsson
fra lokalarkivet i Tversted foretog for20 år siden en
kortlægning af over 200 møIIer i tre nordve stjyske sogne

ved gennemgang af ejendommenes brandforsikringspro-
tokoller. En tilsvarende kortlægning er senere foretaget i
Bjergby og Mygdal sogne - lidt længere mod syd - af
Hans Højlund-Carlsen fra den lokalhistoriske forening.

Undersøgelser af den art kan give vigtig ny viden om
de enkelte mølletypers geografiske udbredelse og om de

virksomheder, der leverede møllerne. Og alene de mange
billeder, der ligger i arkiverne kan - når de ses på tværs -
kaste n1t lys over historien.

84
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Gennemgang af de lokale
bran dforsikringsprotokoller
viste, at der havde været ialt
205 gårdmøller i Tversted,
Tuen og Uggerby sogne.
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Mange af de gamle fotos af gårdmøller, der findes i lokalarkiverne er af meget høj kvalitet - og kan gøre det muligt at
identiflcere leverandøren af ú'vindmotoren". På billedet fra 1918 af 'oHoubaþård" I Bjergby-Mygdal lokalhistoriskeArkiv
tyder både mølletårnet og vindrosens udformning på, at vindmøllen er bygget af Henning Kragh, Hjørring.

Yind=
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Yærtsted.

Fcrlmg Tilbuü og Pris.

llenning frag,t,
fliørring.

Annonce i Vendsyssel Historiske Arkiv. Virksomheden er en
af de mange, der ikke er særligt mange oplysninger om.

2016 som "Gårdmøllernes år"?

Med den nationale forkærlighed for "mærkedage" og

"mærkeår" var det måske overvejelse værd at gøre 2076
til "Gårdmøllernes år". Under alle omstændigheder vil
der blive satset på, at resultaterne afarbejdet bliver pub-
liceret så bredt som muligt.

En af mulighederne er at afslutte i2016 med en udstilling,
der for alvor bringer gårdmøllerne og deres historie frem
i lyset. Vi håber, at et lokalt museum eller andet udstil-
lingssted indenfor det område, undersøgelsen dækker, vil
være med på ideen.

Undervejs vil projekfet kunne følges på vores hjem-
meside, der netop nu er under omlægning. Om mogle
måneder vil man her kunne man hente mere information
på www.vindhistorie.dk. Museerne og lokalarkiverne vil
blive kontakfeliløbet af foråret.

Tre fotos af ejendommen ó6Steensminde" i Bjergby-Mygdal
Lokalhistoriske Arkiv. På det øverste fra 19L0 er der en
stokmølle på ladetaget. På det næste foto fra 1920 er den
blevet erstattet afen yindrosemotor (opstillet i 1914) og på
luftfotoet fra 1950 står 66vindmotoren" stadig på laden.

I

,l*f
i



Fra forsØgsmØlle til museum og læringssted
Povl-Otto Nissen, PouI lø Cour Museet

f
---__iJ

Fornylig blev der fundet et notat, hvor Poul
la Cours efterfølger som leder af Forsøgsmøl-
len og senere forstander for Askov Højskole
fortæller om Forsøgsmøllens ejerforhold.

ã_Jil.
¡lt

TÉ
Notatet føjer nye detaljer til historien om Poul
la Cour Museets baggrund og bygningen i

Askov.
(Akvarel af P.V. Jensen Klint)

Forsøgsmøllen blev bygget i 1897 for en bevilling påfinansloven på 27.000 kn I maskinsalen blev de første forsøg
over víndkrøften udført, og her føndt PouI Ia Cour de første grundlæggende love for den aerodynumßke videnskøb.
Forsøgsmøllen vør det første arbejde, som P.V Jensen Klint udførte som arkitekt Grundnigskirken blev det sidste.

P, la Cour fik en årlig støtsstøtte til forsøgene, først 12000 kr senere 6000, der bortfaldt ved høns død i 1908.
ForsøgsmøIlen blev bygget i la Cours have, men han betrøglede den som støtsejendom- Det blev nu opgøven øtfå
virksomheden til øt hvile økonomísk í síg selu. Det lykkedes ved at udbygge el-værket og at opørhejde Forsøgsmøllens
mekanßke værlrsted til en ret stor virksomhed Qa Cour nøglen) øt holde det hele gående. Dønsk Vindelektrìcìtets-
selskab (DVES), der blev stiftet i 1903, høvde til huse på Forsøgsmøllen håde med konsulentvirksomhed og kursus,
indtil dø hlev ophævet i 1916 og kurserne m-u hlev overtsget af Forsøgsmøllen

Dø møllen brændte i 1929 kom der en krße, idet stuten har sin egen brøndþrsikring og embedsmændene mente ikke
dervar grundtil øt udhetøle erstatning, daforsøgenejo vør øfsluttede. Detlykkedes dog-takketvære døværende
handelsminßter C.N. Ilaage, der vør gL Askovelev * øt få erstøtning for ødelagte maskiner m.m. Den brændte mølle
kanne ikkc genrejses. Den billigere og mere rationelle jernmølle kom ì stedeL Forsøgsmøllen blev ledet som en
selvejende institution, og regnskøbet blev hvert år indsendt til ministerict Imidlertid blev finønsudvalget ked af at
se Forsøgsmøllenfigarere på Statens regnskøb hvert ån Der var jo hverken udgifter eller indtægter. Jeg blev derþr
indkøIdt tilfinansudvølget, hvßforunand den gang var klitinspektør V Pinholt Da jeg havde i en årrække været
en slags uofficíel støtskonsulent vedrørende landhrugets elefuríficeríng, havde ledet ret omfattende víndmølleþrsøg
i tyverne og været ønsvørligfor Forsøgsmøllens drift siden lø Cours død - ølt sammen uden vederlag, så kunne
jeg nu bestemme eller i hvertfaldforeslå, hvordan møllens forhold skulle ordnes. feg søgde, øt da det vør
højskolens folk, der havde oprettet og ledet virlesomheden, og højskolen høvde brugfor lokøler til elevernes fysiske
Iøborúorteørbejde, og at højskolen bedst kunne værne om og bevøre dette smukke minde om Poul la Cours virke, så
ville jeg foreslå, øt Støten forærede Forsøgsmøllen til Askov Højskole. Dette vøndt enstemmig tilslutning.

Imidlertid meddeltefinønsmínisteriet senere, at selvfinønsudvalget íkke kunneforære Statens ejendomme væk De
kunne kun sælges. Der måttefastsættes en sølgssum af en uvildig søgþndig vurderingsmand, men jeg måtte selv
udvælge høm- Jeg vøIgte direfuørenfor Sønderjyllands Højspændingsværlc Jeg vidste han ønskede øt lægge Askov
ind ander sítforsyningsområde. Han vurderede hele herligheden til 15000 kr. Højskolen høvde ikke så mange
penge, s,å jeg måtte selv betale beløbet, menfik det efterhånden refunderet øf MøIlen, så højskolen høvde ingen
udgifier i den ønledning, men havde denfordel øtfå el-strømmen til en særlig billþ pris. Så længe el-værket

fungerede havde højskolen kunfordele - ingen udgifter af Forsøgsmøllen

Det var egentlig min pløn at nedtøge møllen så snørt dens funktion vør endt og ønbringe observúortet i dens sted,
men dø Knudsen vat så ulykkelig ved tønken om, øt møllen skulle rtves ned, lod jeg være. Kikkerten og den lille
bygoiog i Knudsens hsve er bekostet øf Forsøgsmøllen

ForsøgsmøIlen er altså både en gøve og en opgøve til Askov Højskole og dßpositionerne må træffes i overensstem-
melse hermed"

J. TlLArnfred
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, ¡ Fiß. 2. En permanent Þlestcskomagner IÍ. \. ian dreje sig
om Pinolerne O., saa ¿t dcns Poler kan bevæge sig frem og tíl-
bage mcllcm Polernc af 2 hrsteskofornredc Elektro:nagnctcr-
Disse har 2 Sæt Vindinger: Voltvindingerne rned tynd og tang
Traad ss og Amperevindingerne med tvk og kort Tr¿¿d SS. I
fast Forbindelse med Magnetcn er anbragt en Kobhersiang som
cr bøjcl i E¡derne K I og K 2 sa¿lcdesatK I beslandig befin-
dcr sig neddyppet i en Skaal med Kvik.çøìv. mecie¡.s K 2 hen-
holdsvis løflcs op af cller dyppes ned i sin Kvíksølvskaat. ef¡er
som Magn€tpolerne drages tÍl højre riler lil venstre.

Mcd Klemskruerne A og B biivcr ApÞararer nu indskudt i
de¡ cnc af de lo Lcdningcr, der forbínder Dvnamo og Batierí,
og * som Strømskemael viser -- beiinder Voltvindingerne sig

da stadig indskudlq naar ove¡ftovedct cn Hoved¡ogle,'som bc-
finder sig i samme Ledning, er sluttet.

Slrømrctningen er nu saadan, at K 2 vil slaa ned ¡ Kv¡k-
sølvet, naar Dynamoens Spænding bliver hajerc end Baüeriets
Saasnarl detlc er slsel er de¡ Forùindclse mcd ubc$rdclþ Mod-
stand ad Vejen A K I K 2 SS I og Ladningcn fortgaar saa-
ledes. *

Der som der imod Vinden stuldc støje, saa al Strsmmen
førsl rlor hen og der næst vilde begynde at gaa i modsat Rel-
ning fra Battcriel tíl Dynamoen, vil den wag{ begyndende Mod-
strøm i Ampcrcvindingernc tsrc Magnelcn til modsol Side og
br_vde dcn gode Ledning ved K 2, sa¡ at kun Lcdningen genaem
Voltvindingernc ss bibeholdcs. D¿ Atbrydctscn altid skcr vcd
megel svag Strøm, er den uskadelig for Kviksølvkonl¿tlcn.

Noglen \oster (r. lO0 for Spendlng lndtil lãO Volt.
r-øgier ril højere Spænding * efter Overslag.

Cornelius Knudsen,
15, Købmagergade 15. København K.
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Installator af elekhisk

Som én af Forsøgsmøllens indtægtskilde nævnerArnfred
la Cour Nøglen. Det er en automatisk kontakt/afbryder
for ladestrømmen. I dag ville vi nok kalde den et relæ.
Den virker ved to magnetisk set modsat rettede kredsløb.
Når ladespændingen fra møllen er højere end batteri-
spændingen, er kontakfen sluttet ved at en krogformet
leder dypper ned i et lille bæger med kviksølv. Når
møllen kører for langsomt vil magnetismen fra batteris-
trømmen afbryde ved at trække lederen op.

lruaflodere opsntto$ og pTores.

I begyndelsen blev nøglen lavet i København og
markedsført af instrumentmager Cornelius Knudsen
(som man kan se af prospekfet herover). Mærkeligt
nokpatenterede la Cour ikke opfindelsen selv. Senere
overtog mølleværkstedet i Askov selv fremstillingen og
udviklede nyere modeller, som dog blev patenteret og
en integreret del af installationen - sammen med den
modificerede kratostat vippeforlaget - på de af DVES
anbefalede gårdmøller.
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Arnfred hæfter sig blandt andet ved den krise, der opstod,
damøllenbrændte. Man mener, at branden sþldtes
selvantændelse i nogle fernisklude. Vi har et billede, der

viser bygningen efter branden, og flere billeder, der viser,
hvad man derefter gjorde:

Som man ser var der ikke ret meget andet end muren, det
stod tilbage. Dog ser sidebygningen ud til atvære blevet
reddet. Efter er del diskussion blev man enige om at sætte

en mølle op af en hel anden type, den somArnfred kalder
jernmøllen. Den blev leveret af Lykkegaards Maskinfa-
brik i Ferritslev på Fyn. Som f,rndament for møllens git-
tertårn støbte man oven på den genopførte bygning et

ottekantet rum, hvor dynamoen kunne stå.

I

Man fortæller, at det vistnok var fru Arnfreds indflydelse,
at gittertårnet blev buet i stedet for lige. Niels Hansen,

der havde etableret Lykkegaards Maskinfabrik, var en

god bekendt af la Cour. Han var én af vinderne, dala
Cour i år 1900 udskrev en konkurrence om, hvem der
kunne bygge den ideale mølle i overensstemmelse med la
Cows indvundne aerodynamiske forskningsresultater. Så

det kunne ikke gøres bedre. Den nye mølle kunne da også

levere knap tre gange så stor en effekt som den gamle.

î¡
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Den nye 'Jernmølle" (der dog som Lykkegaards øvrige klapsejlere havde vingebjælker af træ) var med til at levere
strøm til Askov by i 30 år (fra 1928 till958). Her ses den (med et par defekte klapper) før nedtagningen i 1968.

Midt på den nederste kant af luftfotoet skal man lægge mærke til en lille rund kuppel. Det er observatoriet, som
Arnfred omtaler. Møllebestyrer Knud Kludsen boede med sin familie i huset med tilnavnet Møllehynen. Han var
selv med på det første vindelektrikerhold i 1904 og fik så sin livsgerning som møllebestyrer og værkstedsleder ved
Forsøgsmøllen. Knudsens søn, Frede Vinther Knudsen, fortæller, at Arnfred og Knudsen havde en fælles interesse
for astronomi, hvilket førte úl bygningen af observatoriet, som vi nu ved blev betalt af Forsøgsmøllens indtægter.
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Efter at Askov Højskole, som beskrevet af Arnfred, fik
overdraget Forsøgsmøllen i begyndelsen af 1930erne,
blev den hurtigt tageti anvendelse til fysiske laboratorie-
forsøg, og senere også til undervisning i en lang række
praktisk-musiske aktiviteter som værming, træsløjd, træ-
drejning, bogbinding og keramik. Den blev jo stadig
drevet som el-værk frem til 1958, hvortil møllen ved
vindstille blev suppleret af,en petroleumsmotor, muligvis
en gasmotor først og en større dieselmotor senere.

Arnfred nævner, athan ikke kunne nænne at afinontere
Lykkegaardsmøllen så længe møllebestyrer Knudsen
levede. Derfor blev den først taget ned i 1968 og observa-
toriet fra haven blev sat op på møllebygningen.

Det hører med til historien, at Arnfred selv gennemførte
nogle forsøg med møller, der blev rejst på Melvangvej
vest for hans egen bolig, Møllehuset.

I forbindelse med oliekrisen i 70eme blev der interesse
for vindenergi på mange danske højskoler, inspireret af
Tvind-møllen. Også påAskov Højskole fik højskolelærer
H.C. Hansen skabt interesse for bygning af en 55 kW
møLte, som blev rejst 1981-82tætvedvejen sydpå mod
Skibelund med indsats fra flere af højskolens elevhold.

Museets etablering

Hen i mod är 2000 var der hårde tider for højskolerne
generelt med nedgang i elevtallene. Forsøgsmøllen blev
en klods om benet for højskolen i Askov, både hvad
angår vedligeholdelse og vedrørende opvarmningen til
relativt ñ keramiktimer. Den blev sat til salg med et beløb
svarende til prisen på et parcelhus i Askov. Der var en
vis interesse fra privat side for at indrette den til bolig.
Men i Askov Bylaug med ingeniør Bjarke Thomassen i
spidsen var der interesse for at aßøge mulighederne for
at indrette bygningerne til et museum for Poul la Cour
og hans forskning. Man fik en bevilling fra Ribe Amt
til at lave et prospekt. Det viste sig vanskeligere end
ventet at skafle de nødvendige midler. En ansøgning til
Vindmølleindustrien blev i første omgang afüist.

I maj 2000 skulle afgørelsen tages. Det kom Vindmøl-
leindustriens daværende dkekfø4 Søren Krohn, for øre, at
man var lige ved at opgive planerne. Så kom der fart i
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tingene. Det lykkedes Søren Krohn at skaffe halvdelen af
købesummen blandt Vindmølleindustriens medlemmer.

En time før afgørelsen om salget til privat side skulle
afgøres på Højskolens bestyrelsesmøde, var grundlaget
for et fremtidigt museum på plads. Vindmølleindustrien
hjalp også med det juridiske omkring dannelsen af en
selvejende institution, Poul la Cour Fonden. Resten af
beløbet ville blive frigivet, såfremt vi inden for et år
kunne vise, at der var basis for atkøre videre som
museum.

Der blev travlhed. Støtteforeningen Poul la Cour Museets
Venner blev stiftet 16. juni 2000 med seminarielektor
Povl-Otto Nissen som formand. Højskolens samling af
gamle fysikapparater blev doneret til museet, da højs-
kolen efter sin udvidelse med en efterskole havde brug for
at indrette fysiklokalet til et datalokale.

En stor ting var det, at højskolen også ville overlade
flere tusinde dokumenter fra la Cours tid til museet. Disse
havde dannet baggrund for højskolelæreq cand. scient.
H.C. Hansens doktorafhandling Poul la Cour, grundni-
gianer, opfinder ogfolkeoplyser, som blev udgivet 1985.
Denne bog med H.C.Hansens registrant var et værdifuldt
redskab til at finde rundt i de mange dokumenter og til
fremdragelse af de mest spektakulære ting til åbningen af
museets første udstilling, 16. juni 2001.

Efter Bjarke Thomassens åbningstaletale antændte Søren
Krohn en gul ballon indeholdende en hensigtsmæssig
blanding af ilt og brint. Så Poul la Cour Museet blev
indviet med et brag af knaldgas, og restbeløbet blev fri-
givet fra Vindmølleindustrien. En stor þ'ælp var det, at vi
kom med i et EU-sponsoreret møllerestaureringsprojelt
sammen med et þsk og et Østrigsk projekt. De 39.000
euro over tre år gjorde, at vi kume ansætte håndværkere
til den første renovering og få lavet videofilmen "Poul la
Cour - Danmarlcs Edison."



En af de umiddelbart største udfordringer var atfataget
gjort tæt. For at kunne gøre det, blev vi îødttil at

fierne observatoriet, - også fordi det mekaniske var rustet
så meget, at kuplen hverken kunne drejes, åbnes eller
lukkes. Siden er langt det meste af restaureringsarbejdet
foregået ved frivillig arbej dskraft finansieret af sponsorer,

Det ottekantede rum i det tidligere møllefundament er nu
indrettet som mødelokale med det runde bord centreret
om den lodrette aksel, der gik fra møllen ned til gearet og
d¡mamoen. På væggene er der 24 plancher, der viser de

sidste 150 års vindmølleudvikling. Plancheserien blev i
2011 lavet af Jytte Thorndahl fra Energimuseet og Benny
Christensen fra Danmarks Vindkrafthistoriske Samling.

Fremtiden
Vedrørende museumsindholdet stod det klart fra starten,
at vi ikke bare ville lave et mausuleum for, hvad der skete
for 100 år siden. Men i forlængelse af traditionen skulle
stedet være et center for udbredelse afviden om den for-
nybare energis nutidige muligheder og problemstillinger
samt medvirke til at styrke unge menneskers interesse for
naturvidenskaben.

En stor ting var det, at vi i 2004 kunne indvi rekonstruk-
tioner af kratostaten, vindtunnelerne og la Cours unikke
vindtrykmåler. Det har gjort det muligt for os at forbinde
det nutidige med det historiske. Rigtig mange skolek-
lasser har besøgt os siden starten og ñet deres første
viden om vindenergi, sidst i forbindelse med skolerefor-
men, hvor der i højere grad er åbnet for elevernes læring
uden for skolen.

Lige nu er vores muligheder på undervisningsområdet
blevet udvidet med et bølgeenergirum og en udendørs

vindtunnel. Og i Iøbet af 2075 indvier vi en udstilling
om udviklingen af de moderne vindmøller, illustreret med
plancher, modeller og møllekomponenter.

I november 2014 ankom en af de første genstande til
den nye udstilling. Det var mølletoppen fra en tidlig 10

kWNordtank-mølle, der udlånes fra Danmarks Vindkraft-
historiske Samling i Lem.

NOTER:

J.TH. Arnfred, hvis notat har darmet udgangspunkt for denne

artikel, levede fra 1882 til1977

En mere detaljeret fortælling om, hvordan han kom til Askov
kan findes på hjemmesiden www.poullacour.dk> Arkiv > Lit-
teratur. Den er et sammendrag af bogen "Arnfred" af Poul
Dam, Gads Forlag,1982.

Amfreds egne vindmølleforsøg, der omtales på side 12, er
beskrevet indgående afarkitekt Steffen M Søndergård i 100 ars
jubilænmsskrift fra Ribe Amt 2002 (ffis i særtryk).

Hele Forsøgsmøllens historie er beskrevet af H.C. Hansen i
bogen"Forsøgsmøllen i Askov", Dansk Udsyns Forlag, ISBN
87 7020 0807.
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Kraftværkernes havm ølleparker
2004-2013
Mus eumsinsp ektør Jytte Thornduhl, E nergimus eet
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I årskriftetfra 2014 omtaltes bygningen
af Danmarks to første store havmøl-
leparker ved Horns Rev og Rødsand.
Det var de første af de 5 planlagte
havmølleparker i energi- og miljøminister
Sved Aukens ambitiøse udbygningsplan
fra 1997 . De øvrige tre blev stoppet, da
VK-regeringen under Anders Fogh
Rasmussen kom til i 2001.

Først nogle år efter blev udbygningen
genoptaget via en energiaftale mellem
regeringen og oppositionen 29. marts
2004. De næste to havmølleparker,
Horns Rev 2 og Rødsand 2 var færdige i

2009 og 2010 og 12013 kom Danmarks
hidtil største havmøllepark til ved Anholt.

Den2. júi2004 udsendte Energistyrelsen udbud af et
areal ved Horns Rev til videre udbygning, og den 15.

november blev der også truffet beslutning om at udbyde
arealet ved Rødsand syd for Lolland vest for havmøl-
leparken ved Nysted.

Med elforsyningens liberalisering og af hensyn til
EU skulle projekter som vindmølleparker nu sendes i
offentligt udbud. De danske elselskaber havde altså ikke
længere monopol på at drive elforsyning i Danmark.

Regeringen valgte at udbyde de to havmølleparker ved
Rødsand og Horns Rev i konkunence med hinanden for
at få de lavest mulige omkostninger. Ved tidligere vind-
mølleparker havde man sat en fast pris for afregning
af vindmøllestrøm, og på den måde havde elselskaberne
vidst, hvad de kunne regne med fra starten.

Rødsand 2 med udenlandske ejere
Det blev et konsortium bestående af det danske DONG
og den svenske filial af det tyske elselskab E.ON, som
i foråret 2006 vandtudbuddet om vindmølleparken Rød-
sand 2. DONG ejede 80 o/o af konsortiet, mens E.ON
ejede 20 o/o.Men i maj måned 2007 meddelte DONG,
at man opgav at deltage i opførelsen af den nye vindmøl-
lepark ved Rødsand. DONG mente, at en afregningspris
pä 49,9 øre pr. kilowatltime ikke var tilstrækkelig høj
til at forrente investeringeme. "Vífår dobbelt så meget
i afregningspris for strømmen i England iforhold til
i Danmark" sagde koncerndirekfør Niels Berg-Hansen.
Derefter stod E.ON alene tilbage, og det endte med at
det blev E.ON Vind Sverige AB, som fik bevillingen
til at drive elproduktion fra Rødsand 2, dogmed en
højere afregningsp ris pä 62,9 øre pr. kilowatftime. Eft er
mølleparkens etablering solgte E.ON dog ved årsskiftet
2013-14 80 % af vindmølleparkens ejerandele til det
danske energiselskab SEAS -NVE.

Havudsigt, fug letræk og fiskeriinteresser

Projekfet blev mødt med protester fra Danmarks Natur-
fredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening samt 3
privatpersoner. De så gerne, at man enten helt undlod
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Placeringen af Rødsand 2 sydfor Lolland. (E ON)

at opføre parken eller placerede den længere ud bag
Nysted havmølleparken. Først og fremmest ville havmøl-
leparken forstyrre havudsigten samt forstyrre livet for
de fastboende og trækkende fugle. Men på grund af
sejladssikkerheden kunne det ikke lade sig gøre atflytle
parken længere ud.

Danmarks Fiskeriforening mente, at havmølleparken ville
have indflydelse på snurrevods- og bundgarnsfiskeri og
krævede, at man indledte forhandlinger med fiskerne.
Der blev gennemført samme miljømæssige undersøgelser
som for Nysted parken og Horns Rev 1. Dog gennem-
førte man ikke denne gang en sociologisk undersøgelse.

I undersøgelsen henviste man også til de meget omfat-
tende flerårige undersøgelse, man havde foretaget både

før, under og efter idriftsættelsen af Nysted havmøllepark.
Møllerne blev opsat mellem 2009 og20l0.

Den 12. oktober 2010 kunne E.ON indvie havmøl-
leparken Rødsand 2. Parken bestod af 90 2,3 MW vind-
mø7ler leveret af Siemens Windpower, som også havde
leveret møllerne til Nysted-parken. Møllerne var placeret
på sænkekasser afbeton på vanddybder, der varierede
mellem 6 til 12 meter. Parken har en samlet effel<tpä2}1
MW. Ligesom ved Nysted-parken blev vindmøllenacellen
med de tre vinger samlet på havnen i Nyborg og fragtet
med A2SEAs skib "Seapo\ryer" til Rødsand, hvor de blev
kranet på plads på betonfundamenterne. Skibet kunne
fragte 3 vindmøller ad gangen. Det systemansvarlige sel-

skab Energinet.dk sørgede for transformeren, hvor strøm-
men fra vindmøllerne blev transformeret op til 150 kV og

for det kabel, som førte strømmen i land.

Horns Rev 2: DONG Energy bliver
førende på hawindmøller

Den 2juli 2004 sendte Energistyrelsen også havmøl-
leparken Horns Rev 2 i udbud, men først hen på efteråret,
den29. oktober, blev betingelserne for udbuddet udsendt.
Tre forskellige selskaber indgav bud, da fristen udløb
4. januar 2005. Det drejede sig om ELSAM KraftA/S,
Energi E2 (der var et dansk energiselskab, der blev
etableret i 2000 og som ejede og drev Sjællands største
kraftværker) samt konsortiet Horns Rev II A/S. Kon-
sortiet var sammensat af 7 forskellige udviklings- og

investeringsselskaber, der havde erfaring med drift af
større vindmølleproj ekter.

Oprindeligt havde DONG også budt ind, men selskabet

havde trukket sig, da de lå i forhandlinger om en fusion
med ELSAM KraftA/S. Energistyrelsen kunne den 30.
juni 2005 udpege vinderen. Det blev Energi 82, der havde
afgivet det tilbud, der havde den laveste afregningspris.
Prisen blev sat til 51,8 øre pr kWh for 50.000 fuldlast-
timer, hvilket svarede til 12 Fns elproduktion med vind-
møllerne.

Inden forundersøgelserne var færdige havde EU-kommis-
sionen dog godkendt den store fusion mellem DONG,
ELSAM, Energi E2 ogNESA samt de dele af Frederiks-
berg Forsyning og Københavns Energi, der havde med
el at gøre.I efteråret 2006 var det nye samlede selskab

klar med navnet DONG Energy. Det var derfor DONG
Energy, der sendte den endelige ansøgning om tilladelse
til at opføre og drive havmølleparken Horns Rev 2.

En lang række af de medarbejdere i ELSAM og Energi
F,2, der tidligere havde arbejdet med hawindmøller,
fulgte med til DONG Energy, der efter fusionen stod
med en stor talentmasse af mennesker med kompetencer
indenfor hal.¡¿indmølleområdet. Det blev i løbet af fa är

verdens førende selskab for etablering af havmølleparker.

Denne position blev bl.a. forstærket efter gaskrisen i vin-
teren 2008-09 omkring russiske gasleverancer samt et

nedbrud af et engelsk gaslager, som betød at engelske
politikere valgte at satse mere på vedvarende energi fra
bl.a. vindmøller. DONG Energy indgik efterfølgende en

række kontrakter med engelske elselskaber om opsætning
af flere store hawindmølleparker i Storbritannien

DON G Energy's klimapartnerskaber
For at sikre det økonomiske fundament for opførelsen
af Horns Rev 2 satte DONG Energy gangi et helt ny't
projekt med at indgå klimapartnerskaber med en række
virksomheder, kommuner og organisationer. Formålet var
i første række at få de involverede partnere til at reducere
deres energiforbrug, og så kunne partnerne i den forbin-
delse også indgå aftaler om at indkøbe vedvarende energi
for de penge, de havde sparet på energiregningen.Montage af Siemens 2,3 MW mølle på Rødsand 2

17



12007 indgik DONG Energy sit første klimapartnerskab
med Novo Nordisk. Novo Nordisk havde det mål, at
virksomhedens udledningaf CO2 i2014 skulle være
nedsat med 10 70. Novo Nordisk skulle først gennemføre
en række energibesparelser, og i takt med energibespa-
relserne havde Novo Nordisk forpligtet sig til at købe
strøm fra havmølleparken Horns Rev 2.

På den måde var Novo Nordisk med til at sikre
det økonomiske fundament for havmølleparken. DONG
Energy har siden indgået klimapartnerskaber med en
række virksomheder, kommuner og organisationer - bl.a.
Novozymes, Rockwool, Albertslund Kommune, Frederi-
cia Kommune, Ballerup Kommune, Kalundborg Kom-
mune, Toms, Ingeniørforeningen IDA, Codan Forsikring
og DGI-Byen.

DONG Energys partnere var villige til at betale en
lidt højere pris for vindmøllestrønìmen end den gængse
markedspris. Til gengæld kunne de også bruge investe-
ringerne i energibesparelser og indkøb af vindmøllestrøm
i reklameøjemed og profilere sig som et selskab med en
'grøn profil'.

Horns Rev 2 og m¡¡jøet

DONG Energy gennemførte iløbetaf 2007 den lange
række af miljøundersøgelser, som var krævet med hensyn
til fisk, fugle, bundforhold, råstofinteresser, militære
interesser, sej ladsforhold, fi skeri, visuelle forhold m.m.
Generelt inddrog man i vidt omfang de mange analyser,
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der var blevet foretaget omkring Horns Rev 1. Man
foretog også visualiseringsprojekter, men forventede ikke
de store indsigelser, da havmølleparken nu kom til at
ligge 30 km ude i vandet, så der var godt 14 km. mellem
den yderste nærmeste vindmølle fra Horns Rev I til den
nærmeste vindmølle i Horns Rev 2.

Fiskerne protesterede over havmøllernes placering med
henvisning til tab af fiskefangster i området. Tabet ville
bl.a. gælde tobis og hesterejer. Efter en dialog med
fiskerne valgte DONG Energy at friholde den nordlige
del af det undersøgte område for møller, hvilket ville
give bedre forhold for rejefiskeriet. De sydligste møIler
blev ligeledes flyttet mod nord for at komme fri af revet,
hvor der blev fisket efter industrif,sk som tobis. Der blev
ligeledes foretaget undersøgelser af fugle og havpattedyr,
som bl.a. viste, at marsvinene forsvandt, når monopælene
blev hamret ned i havbunden, men at de vendte tilbage 1

til2 døgn efter, når sføjenvar væk. De mange trækfugle
blev også observeret, og det viste sig, at både større og
mindre fugle undveg havmølleparken og fløj uden om.

Fundamenter og møller
Hawindmøller skulle nu for første gang opføres langt fra

þsten og på vanddybder mellem 9 tll 17 meter. Hvert
fundament skulle fabrikeres, så det netop tog højde for
vanddybden, hvor møllen skulle placeres. I alt skulle der
opstilles 91 vindmøller, som skulle stå i en vifteform.
Møllerne var Siemens vindmøller med en effekf på 2,3
MW. Parkens samlede effekf var altså på 209 MW.
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Vingediameteren var pä93 meter, og med et tårn på
68 meter kom møllerne til at rage 1,74,5 meter op over
havets overffade. Dertil kom så fundamentet til tårnene,
der nåede ned til 30-40 meter under vandoverfladen.

Som fundamenter blev der valgt monopæle af stål,

som skulle hamres ned i havbunden. Fundamentspælene
vejede mellem 150 og 200 tons. Ovenpå de nedbankede
pæle blev der anbragt et mellemstykke, der stak op over
vandet med landingsplads til en båd og stiger op til en
arbejdsplatform, der befandt sig l3 meter over havets
overflade.

Vindmølledelene blev sendt til havnen i Esbjerg, hvor
man ligesom ved Horns Rev 1 samlede vinúnøllerne,
før de blev sejlet de godt 70 km. ud på havet med et
afA2SEA's specielle skibe, der var blevet bygget til
at rejse havmøller. Først blev tårnet og møllehatten mon-
teret, herefter selve navet med de he møllevinger. Hver
vindmølle havde sit eget anlægtil styring, regulering
og overvågning. På den måde kunne man uafhængigt
af de andre mølle følge den enkelte mølles tilstand.
Møllerne var også fors¡met med sit eget lP-nummer,
som gjorde det muligt at kommunikere med hver
enkelt mø7le lra land eller fra den beboelsesplatform,
der blev opsat permanent ved siden af transformeren.

Transformer og beboelsesplatform
Ligesom havmølleparken RødsandZ var Horns Rev 2
så stor, at tilslutningen krævede sin egen transformer-
platform. Selskabet Energinet.dk var ansvarlige for at
etablere transformerplatformen samt for at føre søkablet i
land ved Blåvand. Desuden skulle Energinet.dk sørge for
tilslutning til det eksisterende ledningsnet i land. Søkablet
var 42 km langt med en spænding på 150 kV. Det blev
lagt på havbunden i okfober 2008 og siden spulet ned
i havbunden, så det var beskyttet mod ankre og fiske-
redskaber.
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Vedligeholdelsesarbejde på Horns Rev 2.
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Transþrmerstation og beboelsesplatform til Horns Rev 2
(Foto: DONG Energ,,)

Som noget helt nyt fik DONG Energy også bygget en
beboelsesplatform, der blev placeret ved siden af trans-
formerstationen, så man via en ydre gangbro kunne
gå mellem dem. Beboelsesplatformen blev sejlet op og
anbr agt på en særlig monopæl-platform. Møller på Horns Rev 2 (Foto: DONG Energ,,)
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Status for Danmarks havvindmølleudbygning
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Med beboelsesplatformen kunne man have de ansatte,
der beskæftigede sig med montage, vedligehold og repa-
ration, boende over en længere periode, så man slap for
den daglige rejsetid fra ha'men i Esbjerg. Beboelsesplat-
formen var på 3 etager og kunne rumme 24 personer ad
gangen.

Den officielle indvielse af Horns Rev 2 fandt sted den 17.
september 2009.

2008: beslutning om Anholt
vindmøllepark på 400 MW

I februar 2008 blev der indgået et nyt politisk forlig
om den danske energipolitik for 2008-2011, hvor man
besluttede, at der skulle bygges en stor havmøllepark
mellem Grenå og Anholt ude i Kattegat. Det var nu
op til Energistyrelsen at udfærdige udbudsmaterialet til
Anholt-parken. Denne gang blev reglerne, som havde
være for de tidligere udbudsrunder ændret. Nu skulle
WM-redegørelsen og relevante havbundsundersøgelser
foreligge, før projektet kom i udbud. Det blev pâiagt det
statslige selskab Energinet.dk at gennemføre og udarbe-
jde WM-redegørelsen.

Energistyrelsen sendte parken i udbud 30. april 2009.
Udbudsbetingelser var ret krævende. Bl.a. krævedes det,
at den første vindmølle skulle være oppe at køre inden
udgangen af2012, og at hele parken skulle køre i2073.
Hvis man ikke levede op til det første krav kunne man fä
helt op til 600 millioner kroner i bøde, og hvis den sidste
mølle ikke kørte ved udgangen af 2013, ville der komme
yderligere en bøde på 400 millioner kroner.

DONG alene om at byde
DONG Energy endte med atvære det eneste selskab,

der bød på kontrakten og fik den tildelt 2. juli2010.
Måske fordi kravene og bøderne var så store, at det var
forbundet med en meget stor økonomisk risiko. Flem-
ming Thomsen fra DONG Energy, der var projektchef på
parken fortæller:

"Med den stramme tidsplan var vi nødsaget îil at kontra-
here inden kontrakten var underskrevet, ellers kunne vi
ikke nå det. Der var også usikkerhed omþrholdene på
lokaliteten, da vi skulle byde. .....Vi valgte at tage risikoen
og begynde med at udarbejde udbudsbetingelserne, før
kontrakten var underskrevet. På den måde havde vi en

betinget ordre med Siemens, inden vi gav bud i april
2010. Så uden det var vi ikke blevetfærdige til tiden.
Kender man ikke møllen, kan man ikke designefun-
damenter osv.......1 Dong Energt valgte vi at tage de

risici, der var Telcnisk ogfinansielt mente vi, at kunne
håndtere de udþrdringe4 der var. Vores afkastønsker var
de samme som ved andre projekter. På den måde var der
ingen rabat. Men det var lidt af et sats. "

DONG Energy var sikret en betaling på 105,1 øre pr.
kWh for de første 20 TWh - det svarer til ca.12 års

produktion. Herefter sælges elekhiciteten på markeds-
vilkår uden støtte.
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Økonomisk ejer DONG Energy 50o/o afhavmølleparken,
mens Pension Danmark ejer 30 % og PKA ejer 20

%. Pension Danmark er et forbrugerejet pensionsselskab
med mere end 600.000 medlemmer, mens PKA adminis-
trerer arbejdsmarkedspension for 8 forskellige pensions-
fonde med ia1t245.000 medlemmer, fortrinsvis kvinder.
Da DONG Energy jo er et hovedsageligt statsejet selskab
kan man på sin vis sige, at vindmølleparken vedAnholt i
høj gîad er en folkeejet vindmøllepark.

I Miljøforhold omkring Anholt-parken

Energinet.dk's WM redegørelse lå klar i januar 2010, og
indeholdt den samme type undersøgelser, som man havde
gennemført på Horns Rev 1 og 2 samtved Nysted og
Rødsand. I området, hvor mølleparken skulle anlægges
fandtes der både større og mindre forekomster af havpat-
tedyr som spættet sæl og marsvin. De ville blive stærkest
berørt i anlægsperioden, ligesom fiskene i området ville
blive det. Men man regnede dog med, at fiskene og
havpattedyrene ville vende tilbage til området, när anlæg-
sperioden med den store akfivitet var overstået.

Men hensyn til trækkende fugle var der en trækkorridor
for store fugle tværs gennem parken. Men man vurderede,
at mulighederne for kollision ville være minimale. Dog
ville det i 'oworst case" -scenarier være alvorligt for
fuglearterne med kollisioner i forhold til størrelsen af de
bercrte arter. Flere af de trækkende fuglearter er med
på listen i Anneks i EF Fuglebesþttelsesdirektiv. Hav-
vindmølleparken ville også kunne fortrænge lommerne
fra området, men her ville der dog kun være tale om et
begrænset tab i forhold til den totale bestand af lommer.

Geologi og fundamenter

I juli 2010 pånegyndte DONG Energy geologiske under-
søgelser, så man kendte til bundforholdene inden man
begyndte at banke fundamentspæle ned i havbunden. Man
skulle have placeret i alt 111 vindmøller i et område
20 km fra Grenå og 15 km fraAnholt. Nogle steder
måtte man fierne mange store sten, og man måtte også
tagehøjdefo¡ at der midt ned gennem området gik
en meget gammel smeltevandsdal. Yderligere var der en
række områder indenfor det felt, der var blevet afsat til
møllerne, hvor undergrunden var meget blød, så det slet
ikke kunne lade sig gøre at banke fundamentspæle ned
på de steder. Vanddybden i området var pä mellem 14 og
20 meter. Man valgte at opstille møllerne således, at der
yderst står en række møller med mellemrum på ca. 600
meter mellem hver, og hvor møllerne inde i selve feltet
står mere spredt med mellem 900 til 1300 meter mellem
hver mølle.

Fundamentspæle og overgangsstykker mellem fundament
og mølle blev fabrikeret af Bladt Industries i Aalborg,
som også havde leveret til de to foregående mølleparker.
Monopælene var forsynet med kroge, så man kunne hale

Anho I t T7 ansfor mat o r s t at i o n

dem op igen, hvis man stødte på ukendte store sten i
undergrunden. I januar 2012 úartede man med at banke
de første pæle ned. Det foregik med HLV (Heavy Lift
Vessel) Svanen, som kom fra Ballast Nedam Offshore
Energy i Holland. Svanen blev oprindeligt designet og
bygget i forbindelse med opførelsen af Storebæltsbroen.

Monopælene vejede omkring 600 tons stykket og blev
banket mellem 20-30 meter ned i havbunden. Herefter
blev overgangsstykkerne sejlet ud og kranet på plads. Det
foregik med et særligt skib, Jumbo Javelin, der var hyret
af et hollandsk selskab.

Da fundamentspælene var päplads, begyndte man at
lægge kabler ned på havbunden fra møllerne og frem
til den transformerstation, hvorfra strømmen skulle føres
i land med et220 kV vekselstrømskabel. Kablet blev
førtilandnord for Grenå ogført frem i en ny tracé
til den eksisterende transformerstation ved Trige nord for
Århus. Der var en hel del protester mod, at Energinet.dk
skulle fremføre et nyt kabel tværs over Djursland og
ekspropriere ved 9landejendomme. Søkablerne blev lagt
fra juni til september 2012 og i samme periode bleltrans-
formerstationen bygget op. Det vil sige, at der var
fuemført kabler til alle vindmøller, da man begyndte at
installere vindmøllerne .

Opstilling af møllerne
Arbejdet med at opsætte vindmøllerne forløb fra septem-
ber 2012 til maj 2013. Der var valgt mølIer fra Siemens

Windpower på hver 3,6 MW og rotordiameteren var
pãI20 meter. Havnen i Grenå var blevet udvidet til
arbejdet med vindmøllerne, og Siemens, som selv stod for
samling og montage, havde et haweareal på over 130.000
mztil rådighed. Her samlede man dele af møllerne.I
alt 90 personer arbejdede med montage og opsætning.
Vindmøllerne blev sejlet ud med fire forskellige fartøjer,
som alle kom fraA2SEA, som ejes af DONG Energy og
Siemens Windpower i fællesskab
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Montageskibet A2SEA og hotelskibet i Grenå havn

I perioder var der op til 3 fartøjer i gang på samme tid.
Hvert skib havde sin egen faste besætning, som havde
erfaring med at manøvrere skib og kraner. Det er meget
dyrtathave skibene liggende, hvis vejret er dårligt eller
leverancen fra fabrikken ikke er nået frem i tide. I følge
projektchef Flemming Thomsen blev møllerne rejst på
rekordtid og inden for den planlagte tidsramme og bud-
getramme. Den første vindmøllestrøm fra parken kom
i land i okfober 20I2.Den sidste vindmølle blev rejst
i pinsen 2013, og godt en måned efter var alle vind-
møllerne tilsluttet, så man kunne overføre den fulde kapa-
citet af vindm øllestr øm.

Hotelskib til montørerne
I stedet for dagligt at sejle montørerne ud til mølleparken
valgte Siemens at leje et hollandsk hotelskib, som lå ude
på arbejdsstedet 10-12 dage i træk. Her kunne montørerne
overnatte og spise. Skibet var også forsynet med fitness
rum og biografer. Skibet hentede forsyninger i Grenå
havn og sejlede også ind, hvis der var varsel om dårligt
vejr. På den måde sparede man2 timers sejlads mellem
Grenå og møllerne hver dag.

DONG Energy havde på skibsværftet i Hvide Sande fäet
fabrikeret tre specialfartøjer som servicebåde til Anholt
Havmøllepark. Bådene havde særlige anordninger, som
gjorde, at de kunne sejle i hård søgang, så bevægelsen
i båden minimeredes. Derved var der mindre risiko for,
at mandskabet som skulle sejles ud blev søsyge, og at
de bedre var i stand til at arbejde, så snart de er ude
ved møllerne. Servicebådene blev efterfølgende liggende
i Grenå Haw, hvor der er ansat et fast team på 70 per-
soner, der skal tage sig af at servicere vindmøllerne.

Ifølge Flemming Thomsen er der fi danskere, der har
været klar over, at havmølleparken vedAnholt var Dan-
marks største byggeplads. Det gjaldt både den fysiske
udstrækning med en byggeplads på 5 x 20 kilometer, i
alt 105 fartøjer og mere end 3.000 beskæftigede personer.

Når der var flest i gang, var der omkring 1000 på en
gang.

Nogle medarbejdere blev hyret lokalt, men andre rejste
frafra sted til sted som fortidens jernbanebørster. Omkring

halvdelen af det hold, som var med vedAnholt var
danskere, som havde hele Nordeuropa som arbejdsplads,
mens resten er af forskellig nationalitet. Dertil skal man
så lægge de godt 8.000 personer, som var været beskæft-
iget med at levere alt det, som man skulle bruge for at

bygge parken.

Lokalt engagement og etablering af
klyngefællesskaber

Da det i 2008 blev besluttet, atAnholt Havmøllepark
skulle anlægges, begyndte Grenaa Havn at fokusere på,

hvad man lokalt kunne byde ind med og have interesse

i. Man besluttede først at udvide havnen, så man med
hensyn til kajplads og vanddybde kunne leve op til de
krav, som der blev stillet. Samtidig begyndte Norddjws
Kommune at udvikle en idé om at samle lokale virksom-
heder i et samarbejde, så man var bedre rustet til at kunne
pãtage sig opgaver lokalt. I efteråret 2009 inviterede
Norddjurs Kommune og Grenaa Havn til et introduk-
tionsmøde for lokale virksomheder med henblik på, at
man kunne gå i dialog med hinanden og samarbejde

omkring den store udbygning med vindmøller på havet ud
for Grenaa. Der mødte 70 virksomheder op, og man ned-
satte en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag
til, hvordan man kunne oprette et klyngefællesskab.

Den21.januar 2010 blev det afholdt stiftende general-
forsamling i klyngefællesskabet Djurs Windpower. Det
skulle via Djurs Windpower være nemt for leverandører
underleverandører m.m. at hente lokal ekspertise, service
og varer. Djurs Windpower oprettede et halvtidsbemandet
sekretariat. Her arbejdede de med at opbygge kompe-
tencer, arrangere workshops og studieture for at forberede
de involverede virksomheders medarbejdere på, hvad
kravene var til forskellige opgaver.

Allerede i efteråret 2010 indgår DONG Energy den første
kontrakt med Djurs Windpower, idet et lokalt tømrerfirma
fär kontrakt på istandsættelse og løbende vedligehold
af DONG Energys bygninger på havnen. Tilsammen fik
Djurs Windpower ordrer for over 220 millioner kroner, og
der blev skabt 50 ordinære nyejobs.
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I juni 2013 oprettede Djurs V/indpower et lokalt kontor
på havnen i Esbjerg for at kunne byde ind, når havrnøl-
leparken Horns Rev 3 skal sættes op.

Forberedelser til nye hawindmølleparker
I Hvide Sande, hvor der hidtil har ligget en stor og
moderne fiskerihavn, afsluttede man i juni 2013 en stor
havneudvidelse, så rnan i dag står klar med en kaj på 150
meter, som kan bære 10 tons pr. kvadratmeter, samt en

helt ny kajgade med et areal på over 20.000 m2 .Det
betyder, at havnen nu kan modtage meget store bulkvarer
som sten, træ, korn og foderstoffer og ikke mindst møll-
edele.

Havneudvidelsen er bl.a. gennemførtmedtanke på de
kommende havmølleparker i Nordsøen Horns Rev 3 samt
de kystnære parker, der er planlagt lige nord for Hvide
Sande. Samtidig er der sket en udbygning af vejnettet
mellem Ringkøbing og Hvide Sande, så større og længere
gods kan transporteres uhindret, som f. eks. vindmøl-
levinger op til 80 meters længde. Havneudvidelsen er
bl.a. betalt af overskuddet fra tre store vindmøller, som
Hvide Sande by opsatte for nogle år siden.

I Hvide Sande har 31 af byens virksomheder også stiftet
et klyngefælleskab, Hvide Sande Service Group (HSSG),
som står til rådighed for nye akører på havneområdet
indenfor transport og ofßhore vindmøller. Man stiller sig

til rådighed med kraner, stevedoring, slæbebåde, trucks
og gummigeder. Man kan servicere coastere med provian-
tering, brændstof, forplejning og alle former for maritimt
håndværk. Værftet i Hvide Sande har som tidligere nævnt
bygget servicebåde for DONG Energy.

I fabrikantforeningen for vindmøller og underleveran-
dører, Vindmølleindustrien, vil man gøre meget for at
stØtte oprettelsen af klyngesamarbejde som i Djurs Wind-
po\ /er og Hvide Sande Service Group. Vindmølleindus-
trien er derfor gået ind i et nyt projekt "Offshore Wind
Denmark", der skal trjælpe danske virksomheder i den
tiltagende konkurrence om udbygningen og udviklingen
af mølIer på havet.

Man vil gerne sikre, at Danmark fortsat har en førerposi-
tion inden for udbygningen og udviklingen af vindmøller
på havet. Offshore havmøller tdgør i2013 ca.25 o/o af
omsætningen i hele branchen, hvor 640/o af alle solgte
møller blev eksporteret.

Danmark førende med havvindm øller

Når Danmark er blevet førende med etablering af hav-
vindmølleparker skyldes det flere forhold. En grøn
energipolitik, som har satset på vindkraft og som har
skaffet finansieringen gennem bl.a. forhøjede elpriser, har
været aafgørende for udviklingen af hawindmøller. Dertil
kommer:

l) at nogle af de sÍørste producenter af vindmøller er
bosiddende i Danmark,
2) at Danmark var þrst til at installere og gøre erfaring
med bygning og drift afvindmølleparker,
3) at elselskabernefra slutningen af 1990'erne loyalt med
dygtige ingeniører implementerede energipolitikken med
hensyn til hawindmøller
4) at der var en tiltagende folkelig opbalcning til hav-
vindmøller
5) atfusionen af elselskaberne 82, Elsam og Dong i
2006 førte til, at et stort antal ansatte med kompetencer
indenfor etablering af hawindmølleparker blev samlet
og gjorde selskabet markedsførende globalt set,

6) at StorbriÍannien i vinteren 2008/09 oplevede en ener-
gikrise med manglende gas og høje priser og derfor
omlagde energipolitikken, så den kom til at indeholde en

s tor s ats ning p å haw indmø ll ekr aft,

7) at Danmark havde en række virksomheder og
leverandører som bidrog til at produktudvikle og opbygge
et fælles koncept þr konstruktionen af hawindmøl-
leparker.

En række begivenheder og forhold som tilsammen gav
momentum til hawindmøllerne, og som gjorde, at pro-
cessen med etablering og drift blev industrialiseret,
således at prisen på etablering og drift af hawindmøl-
leparker er faldet betydeligt.

I Hvide Sande sîår tre Vestas 3 MW møller på stranden
nordfor havnen og man er ifuld gang med atforberede
sig til fremtidens havmølleparker Hvide Sande Skibs- og
Bådebyggeri hor leveret 3 servicebåde til Anholt-parken.
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H usstandsvind mØllerne vender tilbage. . .

Preben Møegøørd og Jøne Kruse, Nordisk Folkecenlerfor Vedvurende Energi

Vindmøller, der kan forsyne den enkelte husstand med varme og el, er ikke nogen ny
opfindelse. Det var møller i den størrelse, der gav folkeligt engagement i vindkraften
for ca. 40 àr siden,. og flere af de nye "Husstandsm Øller" bygger videre på teknologien
fra dengang. Samtidig eksperimenteres der - især i udlandet - med ukonventionelle
tekniske løsninger, der giver udnyttelsen af vindkraften helt nye dimensioner.

De første vindmøller, der kom på markedet efter energi-
krisen i I974 må karakieriseres som husstandsvindmøller.
Størrelsesmæssigt var de fra nogle fä kW til 22 kW. De
var ejet afen enkelt husstand, som blev de egentlige
brugerpionerer, der var parate til atlØbe risikoen med at
købe helt nye, ikke kendte ogafprøvede produkter. De
skabte grundlaget for et dansk eventyr som verdens
førende vindkraftland.

HusstandsmØller har vi prØvelÍØr

I de følgende år bliver der stilhed om den type vind-
møller, der egner sig for den enkelte husstand. Der er en
del, der arbejder med dem i "baghaven", men der er ingen
vilje til at opstille rammebetingelser for den slags møller
fra statens side frem tll1993-94.

Ligesom der skal være købere til vindmøllerne, skal der
også være nogle der udvikler og fremstiller dem. Riis-
ageq SJ Windpower, Adolphsen, Herborg, NIVE, Smede-
mestrene, Odder, Kramsbjerg, Kongsted og en del flere
var hurtigt fremme på det nye marked for vedvarende
energianlæg til den enkelte husstand. I 1978 var der
således 18 producenter af vindmøller, hvoraf kun 2 var
leveringsdygtige, da vi når frem til 1982. Det viser, at
der var en enorm omstilling blandt virksomhederne i de
pågældende år.

Det er i samme periode de senere kendte producenter
som Nordtank, Vestas, Bonus, WindMatic med flere intro-
ducerer sig med 22 til30 kV/ husstandsvindmøller. De er
alle, hvad man kan kalde "komponentvindmøller",hvor
der er eksternelevenndører af de mest vitale dele.

Undtagen Wind Matic benper de 5 meter vingen fra
Økær Yindenergi, som snart også kommer med en 7,5

meter vinge, der bruges i de navnkundige 55 kW vind-
møller. Her er produktionen imidlertid over 100.000 kwh
om året og er derfor for stor til den enkelte husstand.
Dermed bliver fælles- eller laugsmøllerne skabt; 3 fami-
lier eller flere går sammen om at opstille en vindmølle.
Samtidig rykker de mindre og ikke så økonomiskepã22
kW i baggrunden.

En ny energiminister, Jann Sjursen, finder det på det
tidspunkt som den naturligste ting, at den enkelte familie
skal kunne forsyne sig selv med energi fra solen og
vinden. De ret ñ producenter blev organiseret i en ny
forening for små vindmøller, som skulle fremme sagen
overfor offentligheden. Den koordinerende lraft var Lars
Yde, dengang ingeniør på Folkecenteret.

Men der var også barrierer. Den ene af denne artikels
forfattere husker fra sin tid som medlem af Styregruppen
for Vedvarende Energi, at et andet medlem, Ove Dietrich,
kontorchef i Energiministeriet og senere direktør for

T)ernes pionermøller laverede typisk strøm eller varme til en enkelt husstand. Her det det i midten den varmeproducer-
ende "Frederilrsltavnermølle" SJ Windpowerflankeret af elproducerende møllerfra Adolphsen og Kongsted. (Fotos:
Flemming Hagensen)
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el-selskabet SEAS, fandt planerne om husstandsvindmøller som noget
pjat. Det havde været prøvet, mente han. Den tid med små vindmøller
var forbi. Jo, hvis Vestas eller Bonus ville gå ind på området, så var det
en anden sag; de havdejo forstand på vindenergi...

På det tidspunkt var det endnu ikke synligt, at selv om de alle havde
vinden som drivkilde, så var husstandsvindmøller et helt andet produkt
end en produkfionsmølle,ligesom en onshore vindmølle er noget
andet end en offshore vindmølle. For at bruge en analogi er en stor
lastbil også et helt andet produkt end en varevogn, selv om de begge

har gummihjul.

Pionererne indenfor de små vindmøller

Der var ikke så mange, der på det tidspunkt var fremme på arenaen.
Nævnes kan Thymøllen og Claus Nybroes Windflower, ligesom der
var opmærksomhed om vandbremse-vindmøllerne til varmeproduk-
tion, hvor Gosmer og brødrene Svaneborg var godt fremme. Særlig
kendt blev den tovingede Calorius, som ikke lavede elektricitet, men
havde en vandbremse, der var anbragt i nacellen. Der blev opstillet
34 Calorius vindmøller i perioden 1993-2000. Desværre var de blevet
godkendt uden krav om luftbremser, hvilket førteúI flere havarier.

På Folkecenteret har vi i hele perioden fra midt i 1980erne og frem til
nutiden haft en lang række små vindmøller opstillet, danske såvel som
udenlandske, ligesom der blev og bliver leveret rådgivning og teknisk
support til virksomheder og forbrugere. Nogle af vindmøllerne var
centerets egenudvikling. Foruden at beskæftige sig med testning og

demonstration af mindre vindmøller har Folkecenteret hvert år besøg

af 6.000 til 10.000 særligt motiverede besøgende. De stiller ofte
spørgsmål om, hvorfor man ikke i Danmark, som er vindkraftens
vugge, kan købe og opstille en lille vindmølle til forsyning af sit eget

ln;(ilù¡¡i

Claus Nybroe b små "Winffiower "møller
(herover) var langt forud þr deres tid - så der
blev blev desværre aldrig bygget ret mange af
dem. (Fotos: Flemming Hagensen)

Den varmeproducerende Calorius -vindmølle.
(Foto : Flemming Hagens en)
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hus med el og varme? Svaret var altid enslydende:
Hvis I kender et folketingsmedlem, så ring op og stil
spørgsmålet til vedkommende!

En af demonstrationsmøllerne, en skotsk Proven, som er
en del af et standalone-anlæg med inverter og batterilager,
kom i 15 är til at tjene som eksempel og reference for, at
små møller kan være robuste og velfungerende. Den var
stadig velfungerende, da der igen kom større interesse for
husttandsmøllerne i 201 0.

Nye husstandsmøller på markedet

I en artikel i 8. Årgang afdette årsskrift (l)blev der
gjort status for udviklingen frem til2013. Siden da er der
kommet flere danske og udenlandske husstandsmøller på
markedet. De danske vindmøller Thymøllen, Viking og
den nye Solid Wind følger i store træk det danske koncept
fra l970erne med 3 vinger, asynkron generator, gear, fast
omdrejningstal og stallregulering.

For de udenlandske møller er der tale om mange for-
skellige koncepter. De fleste bruger en enklere konstruk-
tion med syntrongenerator, så gearet kan undværes, og
mange har møllevingerne placeret bag tårnet/masten, så

de automatisk indstiller sig efter vinden. Også vertikal-
akslede møller er på markedet - især i de mindste vind-
møllestørrelser.

Thymøllen produceres idag i både 6 kW og 10 kW
udgaver. (Foto herover). De to billeder til venstre viser
en tidlig udgave of Thymøllen og den 7,5 kW mølle med
trævinger, der blev produceret i 1985-BB. (Beggefotos:
Flemming Hagensen)
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Sammen med World Wind EnergyAssociation, WWEA,
og Chinese Wind EnergyAssociation, CWEA, udgav
Folkecentereti2014 denT. ãrgang af et engelsksproget
katalog over små vindmøller med beslrivelse og daâaf
347 typer vindmøller op til 50 kW fra 126 producenter i
31 lande.

Siden sidste udgave fua20I2 er der antallet af mølletyper
vokset med20 og antallet af producenter med 4. Hvor
fremstillingen af store vindmøller kun sker i nogle få
lande og af retfaproducenter, er der ingen dominerende
producenter indenfor husstandsvindmøller. Kataloget er
for første gang i 4-farvettryk, og er det eneste af den type
katalog globalt set.

De politiske rammer for husstandsmøller

I et energiforlig i Folketinget fra februar 2008 var det
blevet aftalt, at der skulle skabes rammebetingelser for
små energianlæg til egenforqming af elektricitet med
vind, sol og biomasse. I foråret 2010 kom der omsider
energipolitiske forhand-linger i gang om udmøntning af
forliget fra 2008. Blandt politikeme blev der forbavsende
hurtigt forståelse for at lave særlige ordninger for ener-
gianlæg til den enkelte husstand. Medvirkende hertil var,
forlød det, at de involverede politikere i årenes løb havde
fået mange henvendelser fra borgere, der var interesseret i
solceller og små vindmøller.

4. juni 2010 blev loven om nettoafregning (elmåleren
løberbaglæns, når anlægget producerer) vedtaget. En
vigtig baggrund for loven var at gøre familier i land-

distrikterne selvforsynende, så de kunne blive forsynet
med energi til en pris nogenlunde svarende til, hvad de

fleste byboer betaler. De ñr jo ofte billig og effekfiv
forsyning fra kraftvarme og f ernvarme. Desuden ville
små anlæg baseret på vedvarende energi kunne være med
til at udfase ca. 300.000 oliefyr.

Egenforsyning blev defineret som max. 6 kW effekt.
Derure regel kom til at gælde for vind, sol, brint og bio-
masse som eneleverandør eller kombineret med en samlet
kapacitet på max 6 kW el-produltionskapacitet. Anlæg
større end 6 kW (op til max. 25 kV/) skulle betragtes som
produkfionsenheder med andre afregningsregler.

Maksimalhøjden for husstandsmøller er fastsat t1I25 mtll
vingespids og der er rammer for det bestrøgne areal. Der
er tillige fastsat en række tekniske krav for opnåelse af
godkendelse. I januar 2015 vn 13 typer husttandsmøller
godkendt i D anrnark. ( 2 )

Ordningen var ubureaukratisk og rigtigt designet til den

enkelte husstand. Hvis solcelleanlægget eller vindmøllen
på årsbasis producerede, hvad der svarede til husstandens

elforbrug, så viste elmåleren nul forbrug, hvorved hver
kilowatttime havde en værdi pä ca.2,70 kroner.

Denne 25 kll møllefra Solid Wind Power i Ringkøbing er
et af de nyeste danske bud på en husstandsmølle. Den har
en rotordiameter på 14 m.
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Det var, hvad der skulle til for at gøre det overskueligt
og attrakfilt at anskaffe sit eget energianlæg. At det var
til egenforsyning og ikke til produktion viste sig ved, at

oversþdende kilowatt-timer blev betalt med en meget
lav pris. Ordningen byggede på helt andre principper,
end der var gængse indenfor energiområdet; den blev en

strålende succes og fik da også en kort levetid. Ordningen
blev afskaffet i november 2012.I jarr;uar 2015, hvor dette

kapitel skrives, er der ikke kommet en afløserordning,
som dog er under forberedelse.

Loven fra 2010 blev startskuddet for en ny generation

af husstandsvindmøller i Danmark. Inden for to år fra
2010 til 20l2blev der genskabt en bred offentlig inter-
esse for små vindmøller, som er blevet til en ny selvstæn-

dig industri med størrelsesmæssig afgrænsning, regler for
afprøvning og godkendelse af vindmølleme, opnåelse af
byggetilladelse, tilslutning til elnettet og værdisættelse af
energiproduktionen.

Energiforsyning som led i en livsstil

Med nettomåleordningen kom der fomuftig økonomi i
husstandsvindmølle¡ som har tilsþndet mange borgere
til at gøre energi selvforsyning til et livsstilsspørgsmåI.
Flere og flere individuelle brugere foretrækker at produ-
cere deres egen elektricitet fra små vindmøller, solcel-
leanlæg eller en kombination af begge dele, frem for at

købe energi fra det nationale elnet.

Fra2010 tll2013 blev der opstillet ca. 900 husstandsvin-
dmøller og 94.000 solcelleanlæg. Familiens prioriteringer
er vigtig. Økonomisk set kan man vælge at anskaffe en

lille vindmølle i stedet for bil nummer to, en båd eller et
n1t køkken. Mennesker, der bor i landdistrikterne, ser

ofte en økologisk livsstil som en fordel og nogle vælger
en husstandsvindmølle.

For at opnå tilladelse til at installere en lille vindmølle
kræver de lokale myndigheder godkendelse med produk-
tionstest, holdbarhedstest, og akustisk test (støj). Der
er også regler for afstand til eksisterende bygninger,
herunder hensyntagen til naboerne.

Thymølle ved ejendom nær Grurup i Thy, juni 2014.

Det er samtidig innovativ teknologi til en overkommelig
pris. Med en tilbagebetalingstid 6 til 10 år, hvor vindfor-
holdene er gunstige, vil man hverken blive betegnet som
idealist eller som spekulant. Husstandsvindmølleejere
bliver fortalere for energibesparelser i lokalsamfrrndet og
forbedrer den lokale økonomi.

Besvær med godkendelser ved opstilling
af husstandsmøller
Det er et krav, at en husstandsvindmølle skal opstilles
i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse,
hvilket i praksis ofte er en afstand fra bygninger på

25 meter. Derfor ser man ikke nutidens små vindmøller
spredt i landskabet, således som tilfældet var for nogle
årtier siden, hvor små vindmøller blev opstillet, hvor
vindforholdene var bedst.

Eftersom en husstandsvindmølle står tæt ved bebyggelse,
vil det være ejeren af vindmøllen, som primært stiller
krav om ekstremt lav støj; det kan meget vel være, at

den er opstillet fä meter fra soveværelset. Det har indu-
strien tilpasset sig. Der findes husstandsvindmøller, som
ingenlunde er de billigste, men som har vundet betydelige
markedsandele, fordi de er så lydsvage, at det end ikke
har kunnet lade sig gøre at lave støjmålinger.

Det er kommunerne, som skal udstede byggetilladelse
til en husstandsmølle. I praksis er det ret forskelligt,
hvorledes kommunerne tolker lovgivningen, som ofte
opleves unødigt restrikfiv. De små vindmøllers ind-
virkning på landskabet bliver ofte opfattet, som om de var
MW-vindmøller - uanset deres diminutive størrelse.

Således er den grundlæggende opfattelse i planlægningen,

at selv en husstandsvindmølle er et negativt element i
landskabet, hvor man ud fra et klimapolitisk synspunkt
skulle hilse så mange VE-anlæg som muligt velkomne.

(1): Preben Maegaard: "Husstandsmøller - en ny slags vedva-

rende energi". Kapitler af Vindlcraftens Historie i Danmark, 8.

årgang, marts 2013, s. 22-27.
(2): Liste over godkendte husstandsvindmøller kanfindes på
www. v indm o el I e g o dkendel s e. dk/dk/Go dkendt e ; m al I _WT. htm

Miljøvenlig energiþrsyning med solceller og en varme-
producerende Calorius -vindmølle, etableret i I 9 9 )erne.
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Utraditionelle små vindm øller i udlandet

Små lodretakslede vindmøller pä udstillingen "New Energy Husum", der i de seneste ärhar udviklet sig til en

af verdens vigtigste messer for små vindmøller. I2014 var der 72 udstillere fra 12lande.
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10 kW "Windtree" opstillet i en erhvervspark. Kan fuldstændig ændre opfattelsen af,hvad en vindmølle er. Vil
Danmarks Naturfredningsforening kunne få sig selv til at modsætte sig opstilling af denne type vindmøller...?

I Frankrig, der ellers ikke har gjort sig særligt bemærket på det nye marked for små vindmøller, er dette
"vindlræ" netop blevet lanceret. Hver af de små grønne drejelige "Aeroleaf's i plast på træets grene er en
lille vindturbine med en peÍnanent magnet generator indstøbt i bunden. Der er planer om at markedsføre
"vindtræet" i Frankring og nabolandene i 2016. Senere vil man også levere grupper med 5 eller 10 "Aeroleaf's
til montage på altaner og hustage. Det støjsvage møllekoncept, der kan producere el ved vindhastigheder ned til
ca.2 m/s, er især beregnet på anvendelse i bymiljøet.
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