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Elmuseet Poul la Gour Museet
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Danmarks Vindkrafthistoriske Samling
December 2005

ELMUSEET - Danmarks museum for elektricitetens fysik,
teknologi og kulturhistorie.
Elmuseet åbnede for publikum i 1985 og ligger i et naturskønt område et par kilometer fra
Bjerringbro ved den store kunstige Tange sØ, der forsyner Danmarks største vandkraftværk med
vand. Muséets udstilling rurnmer alt fra materiel fra gamle elværker til hjémmets husholdrtingsapparater. Der er en,stor udendørs udstilling om vedvarende energi og en permanent udstilling
om vindkraftens historie i Danmark. Danmarks fØrste moderne vindmølle, Gedsermøllen fra
1957, er udstillet udendørs sammen med en Rissagermplle,.der snurrer, når vinden blæser.
Skoler og grupper kan bestille rundvisninger og undervisning, som var€tages af museets
skoletjeneste. Museet rummer også bibliotek og arkiv.

Á,bningstider: Fra påske til31.10.: Hver dag fra 10-17.
Åbningstider i vintersæsonen for skoleklasser: se hjemmesiden.

Elmuseet, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro. Ttf. 86 68 42 tl.www.elmus.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
100 år siden. Museet blev indviet i juni 2001. Bag museet står:
Poul la Cour Museets Venner, v. Povl-Otto Nissen, tlf.75 42 39 33.
www.povlonis.dkÆlcþlcmus.htm og Poul la Cour Fonden, ved Bjarke
Thomassen, tlf. 75 36 10 36;

Museet har åbent fra kl. 10 til 15, første tørdag i hver måned eller
efter nærmere aftale.
Medlemskab af Poul la Cour Museets venner! 150 kr. for enkelt,
200 kr. for dobbelt.

Poul la Cour Museet, MØllevej 21, Askov, 6600 Vejen
E-mail: plc@poullacour.dk l{iemmeside: wrryw.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
forspg, og hvor viden og erfaringer gøres alment tilgængelige i en form, der rette
sig mod kommerciel udnyttelse.
Folkecenteret har en stØrre samling af historiske vindmØller og mþlledele, der
bl.a omfatter tidlige Riisager, Sonebjerg, Bonus og SmedemestermØller og ca. 50
vinger i glasfiber, træ og stål, der viser den teknologiske udvikling på områdel

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, P.O.Box 208, Kammersgaardsvej 1.6, Sdr. Ydby. 7760 Hurup Thy. www.folkecenter.dk
Tlf.: 97 95 66 00, Fax:97 95 65 65, E-mail: energy@folkecenter.dk

Danmarks Vindkrafthistoriske Samling (DVS)
DVS er en privat forening, der blev stiftet i 1997. DVS arbejder for
at bevare de sidste 150 års vindmøllehistorie fra de første gårdmgller
til de møller, der var baggrunden for den moderne danske vindmølleindustri. DVS indsamler oplysninger og dokumentationsmateriale,
bevarede mØlledele og komplette vindmøller. DVS har ingen permanent udstiling. men arrangerer udstillinger i samarbejde med andre
interesserede organisationer og institutionér.
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om året. Nye MedlemmermodMedlemskab af DVS koster 100
tager et eksemplar af publikationen "Mindre danske vindmøller
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DVS, Smed Hansens Vej 11,6940 Lem St.

Formand: Kurt Ganer-TolsØ9 flf.97 341289.
e-mail: info@vindhistorie.dk, web: www.vindhistorie.dk

Udstilling, Hjerl Hede 2003

INDHOLD:
Den tidlige danske vindmølleindustri I876-1920
Side 2

Vindmøllerne og den industrielle kulturarv
2007 er udnævnt til industrikulturens år. Kulturarvsstyrelsen og de danske
museer med Nationalmuseet i spidsen vil her sætte fokus på den industrielle
kulturarv gennem udstillinger og andre arrangementer. En række projekter er
allerede igang og flere vil komme til i løbet af 2006.

Vindmølleme er en del af den industrielle kulturarv, men det er en forholdsvis glemt og upåagtet del. Nogle af de projekter, der allerede er igangsat som
forberedelse ril2007 kan måske også levere ny information om vindkraftens
historie. Flere steder i landet har man for eksempel startet projekter omkring
jernstøberieme. Og de har spillet en central rolle i den tidlige udvikling af
den danske vindmølleindustri. Mange jemstøberier leverede dele til lokale
mølleproducenter, og deres arkiver er derfor en vigtig kilde til viden om,
hvem der producerede vindmøllerne.

Kratostaten - en opfindelse af
Poul la Cour
Side 9

Gedsermøllen - banebrydende
dansk vindmølleteknologi i 1957
Side 15

Vingerne er kernen i det hele
Side 22
Udgivet december 2005 af Elmuseet, Poul la
Cour Museet, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og Danmarks Vindkrafthistoriske Samling.
Redaktion og lay-out; Benny Christensen

Nogle vindmølleproducenter kender vi allerede. I begyndelsen af 19O0-tallet
oplevede Danmark sit første store "vindmølleeventyr". Der blev produceret
14-15.000 møller iløbe| af knapt 20 år. Danske møller blev eksporteret og
bygget på licens i udlandet. Der var mindst 10 store vindmøllefabrikker og
mange små og mellemstore producenter, men mange af dem ved vi indtil
videre meget lidt om.

Oplag: 2400 eksemplarer

TRYK: ØKO-Wk,Videbæk
ISBN 87-989008-4-6

KAPITL RAF
Vindkraften spillede også en anden vigtig rolle i den tidlige industrielle
udvikling. Sidst i 180O=tallet var elektriciteten endnu ikke inde i billedet,
og et stykke på den anden side af 1900 var den mest forbeholdt de store
byer. I den periode var der mange vindmøller, der leverede drivkraft til
maskinerne i håndværksvirksomhederne og den begyndende industri i de
mindre bysamfund.

HISTORIE

MARK

Vindmøllerne på landet huskes, fordi de fleste af dem var synlige i landskabet i mange år. En del var der stadig efter Anden Verdenskrig. Byernes
vindmøller forsvandt, når der kom andre energikilder på banen. De kom
hurtigt til at stå i vejen for virksomhedens eller byens udvikling. Derfor er
denne del af vindkraftens historie er næsten glemt. Måske kan arbejdet med
industrikulturen i de kommende år kaste mere lys over den.
Ligesom sidste års "Kapitler af vindkraftens historie i Danmark" giver
også denne ärgang et længdesnit gennem vindmøllehistorien. Kulturarven
og bevaring af den handler nemlig ikke blot om det besværlige arbejde med
at redde de sidste spor af den udvikling, der skete for mere end 100 år siden.
Men også om i tide at sikre historien om de vindmøller, der for 50 år siden
satte en ny dagsorden for mølleudviklingen, og det pionérarbejde, der skabte
grundlaget for de danske vindmøllers globale succes i de sidste 20 år.
Benny Christensen,
D anmarks Vindkrafthistoris ke S amling
Billedet øverst på siden er fra Grindsted i begyndelsen af 1900{allet. Der var dengang to 6-vingede
klapsejlere og en vindrose ved virksomheder i byen. (Billede i Grindsted Lokalhistoriske Arkiv)

Elmusegl Poul la Cour Museêt
Nord¡sk FolkecenterforVedvarende Enorgi
Danmarks Vl¡dk¡afthistor¡6ke Samling
Decombor 2004

Første årgang af "Kapitler af vindkraftens
historie i Danmark" indeholder bl.a. artikler
om: Vindmøllen på Skjem station - La Cours
vindtunneller - Rekonstruktion af en klapsejler i Nymindegab - Lokal vindmøllepro-

duktion i VestjyllanC 1900-1920 - Kuriantmøllen - Det integrerede vindmøllegear.
Kan stadig købes hos udgiverne (adresser på
siden overfor) , 28 siCer - 40 kr.

Den tidtige danske vindmølleindustri 1876 - L920
Der blev produceret næsten 20.000 vindmøller i Danmark i de sidste årtier af 1800-tallet
og i tiden op til og under 1. verdenskrig. Her skete samtidig skiftet fra en traditionel
møIlebygger-tradition med vægt på tømmer og træ til industriel fremstilling af møller,
hvor jernstøberierne og de nye maskinfabrikker kom til at spille en vigtig rolle.
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Esbjerg-virksomheden begyndte med en smedie, der blev
etableret afFranlzMøller i 1868 ved det store havnebyggeri. I 1876 trädte N. J. Poulsen ind i firmaet. Han var
også smed og søn af en møllebygger på Samsø - og med
ham blev vindmøllerne en vigtig del af produktionen,
som han fortsatte efterFrantz Møllers død i 1883. N. J.
Poulsen var hurtig til at opfange de nye tekniske signaler
fra USA og fik patenter på de tre vigtigste principper, der
blev brugt i de amerikanske møller
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Billedet og teksten herover blev bragt i ugebladet "Husvennen" den 18.juni 1880 under overskriften "En ejendommelig vindmøIle".
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Måske var det første gang, man i Danmark kunne læse
noget om de nye amerikanske vindmøller, der sikkefi
så meget "ejendommelige" ud sammenlignet med de traditionelle, danske fire-vingede møller..

Forside afprislístefra ca. 1886 ( Esbjerg ByhisÍoriske Arkiv).
I gården arbejdes med montage af en stor mølle af Halladaytypen med 24 bladsektioner i to koncentriske ringe. En tilsvarende mølle leverer en del af energien

til virksomheden.

"Husvennen" er måske også den oprindelige kilde, når det
i flere senere danske artikler om vindmøllernes historie
nævnes, at "vindroserne" fØrste gang blev præsenteret på
verdensudstillingen i Philadelfia i 1878. Nogle steder står
der endda, at vindrosen blev "opfundet" i 1878.
De første vindroser blev faktisk bygget mere end 20 år
før, og var allerede i 1860-erne synlige i landskabet.
Vindmøllepionéren Daniel Halladay leverede her over 70
store vindmølIer til at sørge for vandforsyningen på stationerne langs den nye jembane tværs over USA.

N.J. Poulsen og Esbjerg-møllerne
PUM PER

til Danmark før 1880.
Esbjerg Jernstøberi & Maskinfabrik startede produktion af dem i I87 6 og lagde dermed grunden til den første

ndustriolle Anl

De nye mølletyper var også nået

egentlige danske vindmølleindustri.
2

SKI BSARB EIDER n.m.

fr a års s kift et I I 9 9 / I 9 0 0, der v is e r
starten med Frantz Møllers smedie i 1868.
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fik han patent på en vindrose med drejelige blade
- en mølletype, der senere blev almindelig i Danmark 1881

og i 1883 på en sektionsopdelt mølle efter det princip,
som før 1860 var lanceret af Daniel Halladay i USA. Det
var møller efter disse to principper, der blev produceret
på fabrikken i Esbjerg, men der er ikke bevaret mange
billeder af dem. Til gengæld findes der i Esbjerg Byhistoriske Arkiv en udførlig tegningsfortegnelse, der dækker
perioden efter 1883.
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Den viser, at "Esbjerg-Vindmotorerne" blev solgt over
hele landet og til mange forskellige formåI. Mange blev
leveret til afvandings- og landvindingsprojekter og trak
vandsnegle. Andre blev benyttet til drift af maskiner i
landbruget, hvor de var væsentligt mere effektive end de

fire-vingede "husmøller". Der blev også leveret møller
til virksomheder som uldspinderier og teglværker og til
vandværker - f.eks. på DSB's stationer.(1)
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Chr. Sørensens patenterede vindmotor blev
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lB9}-erne solgt i l0
slørrelser med diame-

rerfra I0-60fod (ca
3 -18 m). De mindste
slørrelser havde vind-

fane (som møllen på
tegningen). De største
havde tværstillede
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På tre af hans senere
møller der blev opsÍillet ved Lammefiorden i u,
1905 (t.h.) er keglefor- ..,._--s._
men mere moderat end
på 9)-ernes møller.
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To afdefå bevarede billeder af "Esbjerg-vindmotorerne". Til
venstre en 27-fods (8,5) mvindrose med 50 drejelige blade,
leveret til en gårdi VrigstedvedJuelsminde i 1892. Til højre en
2L-fods (6,5 m) mølle af Halladay-typen,leveret til P Nyborgs
Uldspinderi i Ulftorg i Vestjylland i 1889. I 1896, da spinderiet
fik en dampmaskine, blev møllenflyttet til et karetmagerværksted i byen, hvor den var i brug til 1907. (Fotos i privateje)

Import og eksport
Tegningsfortegnelsen viser også, at Esbjerg-mølleme blev
eksporteret til både Norge og Sverige. Men eksporten
gik også den anden vej. I 1880-erne solgte flere svenske
producenter - bl.a. Ystad Jämgjuteri - vindroser med faste
blade og vindfane på det danske marked. I salgsmaterialet
blev den robuste konstruktion med færre bevægelige dele
fremhævet

Af det materiale, der er bevaret i Esbjerg Byhistoriske
Arkiv fremgår, at N.J. Poulsen var meget interesseret i
de mere simpelt opbyggede svenske møller, og måske var
det inspiration fra dem, der førte til, at han i 1888 også
tog patent på en vindmølle med faste blade og vindfane.
Det er dog usikkert, om Esbjerg-fabrikken nogen sinde
fremstillede møller af denne type.

1896 solgte N.J. Poulsen virksomheden til to af sine
medarbejdere, der videreførte den under betegnelsen
ooJensen
& Olsen". Der blev stadig produceret vindmøller,
men eksperimentemes tid var forbi og andre produkter
blev dominerende i fabrikkens produktion.

Chr. Sørensen, Skanderborg Vindmotorfabrik
I mellemtiden var en anden af vindkraftpionereme fra
slutningen af 180O-tallet, Chr. Sørensen, kommet på
banen. Mens Esbjerg-møllerne var inspireret fra USA tog
Sørensen aßæt i den danske vindmølle-tradition.

Han havde etableret en maskinfabrik i Skanderborg og
opførte i 1881 en stor vindmøIle, der skulle drive maskinerne. Et enkelt bevaret fotografi viser, at den havde et
højt, lukket täm,6 vinger med klapper og en tværstillet
krøjerotor som på de nyeste hollandske møller.

I

1881

fik Chr. Sørensen næringsbrev som møllebyggeÍ,

og byggede i årene efter hollandske møller. Men hans
vigtigste indsats var udviklingen af den mølletype, der
senere blev kendt som "klapsejleten" og blev en dansk
specialitet. I Sørensens "keglevindmotor" havde vingeme
en kraftig krumning, der skulle bevirke, at de bedre kunne
"faîge" vinden, men ellers havde Sørensens møller de
træk, der blev karakteristisk for flere tusinde af de danske
møller, der blev produceret i de følgende 30-40 år: Vinger
J

Selv orn mange af møllerne fra de nye fabrikker lignede
hinanden var der stadig plads til eksperimenter. Smeden
Anders Jensen fra Saltum i Vendsyssel var en af dem,
der eksperimenterede. I 1896 var han flyttet til Nøresundby, hvor han havde stafiet produktion af vindmøller
og landbrugsmaskiner sammen ned maskinfabrikant C.S
Sørensen.

I1902 fik han patent på et "automatisk regulerende vindhjul" - en vindrose, hvor de drejelige blade var delt i to,
der kunne bevæges i forhold til hinanden. Virksomheden
blev til "4. Jensen & Sønnero'og vindroserne fra den
var let kendelige på bladenes karakteristiske "knækkede"
Hurup Jernstøberi & Maskinfabrik (efter postkort)

med drejelige klapper og en mølletop, der automatisk
drejede efter vinden ved hjælp af en vindfane eller to

tværstillede "krøjerotorer".
Der blev i 1986-98 solgt over 100 "keglevindmotorer",
og Skanderborg Vindmotorfabrik havde flere underleverandører af mølledele. Møllerne blev også bygget på
licens af Reuter & Schumann i Kiel og i Tyskland blev en
klapsejler ofte simpelthen kaldt en "SöÍensen-Motor".

Nye vindmølleproducenter i 1890-erne
N.J. Poulsens "vindroset" og Chr. Sørensens "klapsejlere", der efter 1900 fik mere moderat kegleform, blev
modeller for de nye danske møller, men det blev meget
hurtigt andre leverandører, der dominerede markedet.

udseende.

Virksomheden leverede også et "regulerende forlagstgj"
der skulle udjævne vindmøllens uregelmæssige træk til de
maskiner, der skulle drives. Altså en konkurrent til den
"Kratostat", som Poul la Cour udviklede, og som er omtalt
i artiklen side 8.

To vindmøllefabrikker på Skive-egnen

I

1896 - samme år som Anders Jensen startede sin virksomhed i Nørresundby - kom hans (næsten) navnefælle
Anders Nørgaard Jensen til Skals. Han var født i Boddum i
Thy, var udlært møllebygger hos N.C. Pedersen i Uglev på
Thyholm i 1892 og havde siden arbejde som montør med
opstilling af møller for Hurup Jernstøberi og Maskinfa-

brik.

Landbruget var den vigtigste aftager. Omstilling fra korndyrkning til kvægbrug skabte behov for energi til drift
af maskiner som kværn, hakkelsesmaskine og roerasper.
Elektriciteten var endnu forbeholdt byerne og vindkraften
var et økonomisk fordelagtigt altemativ eller supplement
til petroleumsmotoren og dyrt, importeret brændstof.
Det var ikke mindst i Nord- og Vestjylland, man tog
vindkraften i brug. 70-75 % af gfudmøllerne stod i denne
del aflandet og det var derfor også naturligt at nogle af
de første og største vindmøllevirksomheder opstod her.

Hurup Jernstøberi & Maskinfabrik leverede de første
møller omkring 1888. Indehaveren Poul Kristian Pedersen havde først etableret sig i 1882 i Ginnerup lidt uden
for Hurup, men flyttede senere ind til stationsbyen, hvor
virksomheden hurtigt blev en af landets største vindmølleproducenter. I1907 var der 50 ansatte. Produktionen omfattede både 6- og 8-vingede klapsejlere og
vindroser med drejelige blade.
En anden af de tidlige mølleproducenter, D.M. Heide i
Galtrup på Mors specialiserede sig til gengæld i klapsejlere og startede produktionen omkring 1895. Heides
møller blev også solgt gennem flere forhandlere i andre
dele af landet, bl.a. Jens Bjenegaard i Vejen.

4

Maskinvcerkstedet hos A. Jensen & Sønner (postkortfra 1909)
og virksomhedens støberi (foto ca. 19 I 8) (Begge i SundbysamI ingerne, Nørresundby)
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Skals Maskinfabrik, som den udviklede sigfra 1903 til 1910. Detførste vcerksted var indrettet i knapt en trediedel af beboelsen
ftuset med de to skorstene t.h.). Billedet længst t.v. viser denfritliggende værkstedsbygning, der blev opført i 1903 og den S-vingede
klapsejler, der leverede drivkraft til båndsav og afretter I 1905 (midterste billede) blev værlcstedsbygningenforlænget og der kom
fiere maskiner til. Samtidig blev der opført en lagerbygning i to etager (t.v. for møllen). Det sidste billede viser fabriklcen, som den
så ud i 1910. Den havde nufået en ny, større 6-vinget vindmølle og en petroleumsmotor. I 1910fik Skals by elektricitetsværk og
vindmøllen og petroleumsmotorenfungerede nu kun som reserve- og hjælpekraft. På det tidspunkt beskæftigede virksomheden ca. 25
mand. (Illustrationerfra jubilæumsskrift 1896-1946 i arkivet hos Lokalhistorisk Foreningfor Skals og Omegn)

Han etablerede et lille værksted i huset, han havde købt
i Skals og leverede i 1896 flere 4-vingede klapsejlere.
I de følgende år udviklede værkstedet sig til "Skals
Maskin- og Motorfabrikoo, der ud over møllerne også
fremstillede de tærskeværker, hakkelsesmaskiner, kvæme
og valseværker, som vindmøllerne kunne drive.

Inspiration fra Poul la Cour

Fabrikken i Skals specialiserede sig i klapsejlere.Ifølge
en prisliste fra l92l omfattede programmet 5-vingede
møller med 18-30 fods (5,6-9,4 m) diarneter og 6-vingede
møller med32 og 34 fods (10 og 10,6 m) diameter. Større
møller kunne leveres efter ønske. I samme prisliste viser
en liste med referencer til næsten 500 solgte møller, at70
%o af dem blev solgt i det daværende Viborg amt,16 Vn
i Aalborg amt, 5 % i Ringkøbing amt og9 %o i resten af
landet. Det sidste omfattede både Sjælland og Fyn.

Han var den tredie af epokens danske vindmølle-pionerer
og havde kontakt til de to andre, N.J. Poulsen leverede
la Cours første forsøgsmølle i 1891 og Chr. Sørensen
byggede den store mølle i 1897. Det var også hans ønske
om at få afprøveÍ sit "keglevindfang", der satte gang i la
Cours vindtunnelforøg i 1896. Til Chr. Sørensens store
ærgrelse påviste la Cour dog, at den "ideelle" mØl\e havde
fire vinger uden antydning af kegleform.

Den nye danske vindmgllebranches udvikling i slutningen
af 1800-tallet gav nok inspiration til Poul la Cours fors6g
med vindkraften på Askov Hgjskole. Og hans virksomheds satte også spor i branchen.

Til

En anden virksomhed, der specialiserede sig i klapsejlere
blev etableret i 1894 af P.H. Boll i Hem ved Skive. Hem
Maskinfabrik. Den beskæftigede på et tidspunkt 60-70
ansatte, og har altså også været en afde større fabrikker.

\\
Wndroserne fra A.
Jensen & Sønner i

Nørresundby blev
også eksporteret.
Denne mølle blev
19l0 leveret til et
vandværk i Riga.

i

Anders Jensen var
selv med ved opstilling og aflevering af
møllen og står som
nr. 2 fra højre på billedet.

(Foto i Sundby SamIingerne, Nr. Sundby)

gengæld blev la Cours "idealmø7le" og den priskonkurrence om den praktiske udformning af den, han
udskrev i 1901, udgangspunktet for en anden afdefølgende års vigtige Mølleproducenter. En af vindeme i
konkurrencen var Niels Hansen i Ferritslev på Fyn. Han
havde allerede i 1886 bygget en vindrose med 12 alens
(7,5 m) diameter til at drive maskinerne i sit værksted og
senere enkelte andre vindroser og klapsejlere.

Niels Hansen byggede i 1903 en firevinget klapsejler på
Vallekilde Højskole - den første elproducerende mølle
i Danmark ud over forsøgsmøllen i Askov. Det blev
udgangspunktet for Lykkegaards Vindmotorfabrik i
Fenitslev, der helt frem til 1956 producerede 4-vingede
klapsejlere efter la Cours forskrifter.
Mens de fleste andre klapsejlere havde vingebjælker af
profiljern havde de 4 vinger på Lykkegaard-mølleme
kraftige firkantede træbjælker som det bærende
element.Også andre - bl.a. Hurup Jernstøberi & Maskinfabrik - byggede 4-vingede "la Cours klapsejlere". A/S
Konstantin Hansen & Schrøder i Kolding, der fremstillede la Cours "kratostat", leverede også møller til
flere af de nye "vind-elektricitetsværker" i begyndelsen af
1900-tallet.
5

Flere vindmøllefabrikker efter 1900
Efter århundredeskiftet kom der flere nye vindmølleproducenter til. I Hjørring begyndte en af byens gamle
virksomheder. A.F. Heidemann jun, Jernstøberi &
Maskinfabrik at fremstille 4-vingede klapsejlere, men i
1906 skiftede man til produktion af vindroser med drejelige blade - den vindmølletype, der i de følgende 25 ân
blev et af virksomhedens vigtige produkter.

"Dandy"- vindrosen Amerikansk nyhedfra
1888 - i danskudgave

fra
Holbæk Motorfabrik. Illustrcttionen, der er hentetfra virksomhedens brevhoved, viser, at montagen afde store dele her ligesom på de øvrige møllefabrikker - måtteforegå udendørs.

Frederik Dahlgaard, der var udlært hos D.M. Heide på
Mors, etablerede i 1905 Holbæk Motorfabrik, der både
fremstillede vindroser og klapsejlere. Og i begyndelsen af
1900{allet blev Hurup Jernstøberi & Maskinfabrik solgt
til et aktieselskab, der videreførte vindmølleproduktionen.
Det gjorde grundlæggeren Poul Jeppesen også, men nu fra
en fabrik i Næstved med navnet P.K. Jeppesen & Søn.
Programmet var det samme som på fabrikken i Hurup.

Vandpumpemøller - især fra SjæIland

I

1888 præsenterede "The Aermotor Company" i Chicago
en vindrose med faste, krumme stålblade og vindfane.
Fire år efter lanceringen var produktionen oppe på 60.000
om året.og nogle år senere dækkede firmaet 50 Yo af

det amerikanske marked for vindmøller. Som de fleste
amerikanske møller var Aermotor'en beregnet til vandpumpning med en lodret stempelpumpe, der blev drevet
et krumptap- eller excenterdrev i mølletoppen.

af

Den nye mølletype inspirerede fabrikker over hele verden
- og i Danmark startede Hans L. Larsens Fabrik i
ooDandy"-vindmotoren
Frederikssund i 1902 produktion af
efter sammen princip som den nye mølle fra USA.

"Dandy" blev fremstillet med 2-3 m diameter til private
vandværker og i 4-5 m diameter til "landsbyvandværker"
Møllen blev også eksporteret, og i salgsmaterialet blev
det fremhævet, at den var kraftigere dimensioneret end
produkteme fra de amerikanske konkurrenter.
6

Også flere andre danske fabrikker tog den nye mølletype
op. Flere af dem 1å - til forskel fra de fleste andre vindmøllefabrikker - på Sjælland. Der var nemlig forskel på,

hvad vindkraften blev brugt

Der begyndte nu også at blive produceret vindmøller på
Sjælland, men de to største fabrikker havde rødder i det
nordvestj yske vindmølle-milj ø.

1902.

til i Jylland

og på Sjælland.

I de "maskintællinger" i landbruget. der blev gennemført
af Danmarks Statistik i 1907, 1923 og 1936 ç21, er der
tal for, hvor mange vindmøller, der var i forskellige dele
af landet. Der er kun i den sidste angivet, hvor mange
møller, der blev brugt til vandpumpning og hvor mange,
der drev gårdens maskiner. Men tendensen fra 1936har
nok været der langt tidligere:
Anvendelse af vindmøller

i

1936 (antal og

Møller til landbrugsarbejde:
Møller til vandløftning

%o

Jylland
11,246 (9,2)
1.535 (1,2)

af ejendomme)

Sjælland
656 (1,6)
1,157 (2,9)

De jyske møller blev mest brugt til drift af maskiner, men
på Sjælland var der især møller "til vandløftning" (d.v.s.
afvandingsprojekter og vandværker). På Sjælland tilbød
også MaskinfabrikkenAktiv i Ringsted (med pumpevindmotoren ooFylla" ) , Schrøder & Jørgensen's Eftf.

og Ludvigsen & Hermann i København vindmøller
vandforsyningsanlæg.

til

Tal på udviklingen

|

1907 var der ca. 4.600 vindmøller i landbruget.Langt
de fleste af dem var stadig "gëtrdrnøller", bygget af lokale

eller omrejsende møllebyggere. Der var langtfærre af
de nye, "industrielt fremstillede" mØllen De første pionérvirksomheder producerede ikke ret mange. I en aruronce

fra 1909 for Esbjerg Jemstøberi & Maskinfabrik angives,
at der er "225 anlægi drift". Der er ingen tal fra Skanderborg Vindmotorfabrik, men de har nok været af samme
størrelsesorden. Og de nye fabrikker fra 1890'eme var
nok endnu ikke nået op på tre-cifrede produktionstal.

Ved maskintællingen i 1923 var der 16.600 møller. Nettotilvæksten på de 16 år var altså 12.000 - men da en del
af de gamle møller nok var væk og da der også var produ-

7A

60

ceret møller til.vandværker og mindre elektricitetsværker

50

har vindmølleproduktion i perioden nok nærmere været
13-14.000 - eller i gennemsnit 8-900 møller om året.

40
30

Bevarede notesbøger fra Heide på Mors tyder pã, at

produktionen kulminerede i årene før ogunder Første
Verdenskrig. Det bekræftes af tal for anmeldelser til Arbejds- og Fabrikstilsynet for perioden l9I5-22 (over 5000
møller ialt). Her er tallet i 1916 helt oppe pä I3l7 møller,
mens det efter krigen faldt til 2-300 møller årligt.
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Årlig levering af vindmøllerfra D. M Heide 1903 - 1934.
Optælling v. Flemming Hagensen, DVS på basis af Heides
notesbøger (opbevares nu på Morsø Museum)

Mange producenter
For nogle af fabrikkerne findes samlede (mere eller
mindre præcise) produktionstal:
Heidemann: 1800 (1906-30), Hem: 1300 (indtil 1928), Skals:
1432 (1900-30), Heide: over 700,4. Jensen & Sønner: over
800, "Dandy": over 1000 (1904-19) og Holbæk Motorfabrik:
over 1200.

I Jensen & $snner

Største

?o

1912, dø vindmøllesalget var på vej op, men endnu ikke
havde kulmineret, gjorde trefabrikker i deres annoncer krqv
på at være Danmarks største. De bevarede produktionstal er
for ufuldstændige og usikre til at man kan afgøre, hvem der
havde ret. Men hver aftrefabrikker havde sandsynligvß på det
tidspunkt leveret mellem 500 og 1000 vindmøller

Efter tallene producerede disse syv fabrikker over 8000
møLler og da der mangler tal fra tre andre (Hurup, Jeppesen & Søn og Lykkegaard) tyder detpå, at omkring 10
virksomheder har leveret de fleste (over 10.000) af møller
i den danske vindmølleindustris første store periode.
Men der var også mange små og mellemstore fabrikker,
og flere nåede op pà af fremstille nogle hundrede møller
ialt. Nogle kan der sættes navn på. Der var Brødrene Bast
i Løkken, Chr. Thomsen i Vrå, P. Buaas i Aalborg, L. og

(fra 1916 M. Jørgensen) i Fjenitslev og Søren
Vilsgaard på Mors. Længere nede i Jylland var der Roslev
Vindmotorfabrik ved Skive og Herning Maskinfabrik og
på Sjælland Københavns Vindmotorfabrik og Bukh & Gyr
iHørve. Men for mange af dem er det meget sparsomme
Jørgensen

oplysninger, der er bevaret.
Der blev også fremstillet møller af lokale smede og møllebyggere. De mange jernstøberier, der var etableret iløbet
af 1800{a11et havde "vindmøllegods'? som katalogvarer
og kunne levere de nødvendige mekaniske dele. I hvert
fald ét jernstøberi (i Holstebro) leverede ligefrem færdige
"vindmotorsæt" til over 40 lokale producenter. (3)

Der var altså mange leverandører og hård konkurrence
på vindmøllemarkedet, og i virksomhedernes salgsmateriale nøjedes men heller ikke med at anbefale sine egne
produkter. Der var også af og til et par kontante ord om,
hvordan man så på nogle af konkurrenterne. I sit katalog
advarede Hurup Maskinfabrik f.eks. mod "taruelige efter-

ligninger" og "fuskere ifaget"
7

Fire af de vindmøller der i I 92 t -2 3 blev afprøvet af Statens Redskabsprøver: Den firevingede Lykkegaard-klapseiler med I 6
m vingediameter, der blev opstillet i Askov, Hammerum Elektrictetsværks mølle med sa.mme hovedmå|, bygget af i Herning
Maskinfabrik i 1917, 7,6 m vindrosen i Askov, leveret af M. Jørgensen, Fjerritslev og yderst til højre en 12,5'm Agricco-mølle med
aerodynamiske vinger, opsÍillet i 192 I i Dalby ved Kerteminde.

Noget var der måske om snakken, for i "36. Beretning
fra Statens Redskabsprøver om Arbejdsprøve med VindmøIler m.v.1921-24" nævnes det i forordet, at "mange af
de i Krigstiden byggede Møller var udførte af ulEndige
Folk og var saavel fra Konstruktionens som Udførelsens
Side behæftede med adskillige Mangler. " Det nævnes
også, at " Fors ikrings s elskaberne, som p aatager sig
Stormskader, fortrinsvis ønsker at forsikre nye Møller
de gamle anerkendte Firmaetr hvor man har 20

Års erfar-

ing eller mere med ltensyn til Bygning af Møller."

Afprøvning af møller

af

@)

192'/.,-23

Aþrøvningen af vindmøller, du blev planlagti 1920
skulle først have omfattet et bredt udsnit af vindmøller på
markedet. der kunne afprøves 2-3 af gangen på et areal
ved forsøgsmøllen i Askov. Men da kun 4-5 af de mange
producenter og forhandlere i branchen, man henvendte
sig til, ønskede at stille møller til rådighed, blev der i
stedet kun opstillet to møller i Askov. Den ene var en
Lykkegaard-klapsejler med 16 m vingefang, den anden en
7,6 m vindrose fra M. Jørgensen i Fjenitslev.
Målingerne på de to møller viste, som Poul la Cours
modelforsøg i Askov 25 ãn tidligere, at den 4-vingede
klapsejler var langt mere effektiv end vindrosen, der med
samme bestrøgne areal gav 30-40 % så meget energi. Til
gengæld startede vindrosen ved lavere vindhastigheder.
Desuden blev der foretaget en række målinger pâmøller,
der allerede var i drift. De omfattede bl.a. to 4-vingede
og tre 6-vingede klapsejlere. Resultaterne tydede på, at
de 6-vingede møller havde egenskaber, der 1å mellem de
4-vingede klapsejlere og vindroserne.
Beretningen havde udførlige speciflkationer for de mølle4
der var målt på. De viser, at til trods for at der var stor
ensartethed, når det handlede om selve mølletyperne, var
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der stor forskel på møllerne, når det gjaldt dimensionering
og materialer. Det kan måske have haft konsekvenser for
møllemes ydelser og pålidelighed.

Afprøvingen omfattede også tre af de nyeAgricco-møller
med aerodynamiske vinger, der fra 1919 blev produceret
af Hans L. Larsens Maskinfabrik i Frederikssund,
Målingerne viste, at denne mølletype kunne give 50 %
støne produktion end de bedste klapsejlere, samtidig med
at de - ligesom vindroserne - kunne udnlte de lave vindhastigheder. Altså et godt bud på en ny møllegeneration.
Desværre kom den nye mølle på markedetpãet tidpunkt,
hvor interessen for vindkraften var pâ et lavpunkt. fordi
der igen vâr adgang til importeret brændstof. Produktionen afAgricco-møllerne stoppede allerede i 1926.
Også mange andre vindmøllefabrikker lukkede eller
omstillede til andre produkter i begyndelsen af 1920'eme.
Det første danske "vindmølleevent¡/r" var slut. Det varede
ca.20 år - og der gik også omkringZ} är, før manunder

Anden Verdenskrig igen havde brug for vindkraften...

IIENVISNINGER:
1: I "Fra husmøller

til Havmøller" (DVS 2002) s.4-7

og

"Vinden som vestjysk energikilde" (DVS 2003) s. 4-5 er der
mere om N.J. Poulsen og Esbjerg-mølleme.
2: Resultaterne fra maskintællingerne findes i Statistiske Meddelelser 4.rk. 3 4. bd. Z.hæfte ( 1 9 I 0), 4. rk. 7 2.bd. 3. hæfte
(1925) og 4.rk. 106. bd. 3. hæfte (1938)
3: Lokal mølleproduktion i Vestjylland 1900-1920. "Kapitler af
Vimdkraftens historie i Danmark", I ãrgang,2004, s. 8-12.

4: Statens Redskabsprøver. 36. Beretning. Arbejdsprøve med
Vindmøller og med enkelte Vandløftningsredskaber I92l -24.

Kratostaten - en opfindelse af Poul la Cour
Povl-Otto Nissen, formandfor Poul la Cour Museets Venner
Da Poul la Cour i 1891 havde fäet stillet støtte fra staten i udsigt til at
indlede forsøg med udnyttelsen af vindenergien, skrev han i en artikel i bladet
"Ingeniøren" den 17 . december bl.a. følgende:
"Beskæftiget med atfinde Methoder til bedre Udnyttelse af Wndkraften har
jegførst stillet mig den Opgave: at tilvejebringe en Regulering, uden hvilken
Wnden næppe nogensinde vil kunnefå nogen synderlig Værdi som Drivlcraft,
da der erfaa Maskiner, der kan taale den Lunefuldhed, endnufærre, derkunne
arbejde tilfredsîillende med dens Drift. Det er ved disse Bestræbelser lykkedes
mig at konstruere et Apparat, som efter Forslag af Prof. Christiansen er bleven
kaldt "Kratostat" i Analogi med Reostat, Heliostat o.1..."

Allerede i januar 1891 skrev Poul la Cour til sin otte år ældre bror Jørgen la
Cour (1838-98) om mølleidéen. Han havde på det tidspunkt været lærer på
højskolen i 12 ãr og havde tumlet med idéen et stykke tid. Der var to problemer
ved projektet, som Poul la Cour nu mente at have fundet løsningen på. Det
ene var atlagre vindenergien, så den kunne bruges hen over vindstille perioder.
Det andet var aL gøre mølletrækket så jævnt, at det kunne trække en dynamo,
uden at den tog skade.
Jørgen Carl la Cour havde oprettet en Landboskole i Kgs. Lyngby. hvor Poul i
perioder under sine studier havde virket som lærer. De to havde et godt forhold
til hinanden, så det var naturligt for Poul at sØge råd hos ham. Jørgen Carl, der
også bestred en betydende stilling i det Kgl. Landhusholdnings Selskab, havde
gode forbindelser til embedsværket såvel som til regeringen. Da han så, at Poul
havde løst lagringsproblemet ved at lade møllestrømmen adskille vand til ilt og
brint, blev han straks û. og flamme og kontaktede en embedsmand, han kendte.
Denne kontaktede straks indenrigsministeren, som også kunne se mulighedeme.
Resultatet blev, at der i hast kom en ekstrabevilling på finansloven: "4000 kr til
højskolelærer Poul la Cour til støttefor en opfindelse".Dethar nok hjulpet, at

Poul la Cours første forsøgsmølle fra
1891, bygget af N.J. Poulsen, Esbjerg.
I bygningen under møllen er kratostat
og dynamo anbragt. I den store bygning bagved var lagertanke til brint og

Poul la Cour i forvejen var kendt som opfinder i offentligheden.
Om pengene i virkeligheden blev brugt til at bygge den første strømproducerende mølle, som stod færdig allerede i maj 1891, vides ikke. Men den
opfindelse, som pengene lidt uklart blev givet til, er senere blevet udpeget som
kratostaten.

Forsøgsmøllen o. 1900.
blev brugt til at sikre jævn drift af de
to vindtunneller i den store mølle.

Lagringsproblemet
Det, der bar bevillingen igennem, var naturligvis den gode idé med at gemme
energien til vindstille perioder i form af adskilt vand. Man kendte på det
tidspunkt godt teknologien med atlagre elektrisk energi i blyakkumulatorer.
Men de var for dyre dengang. Nu øjnede man imidlertid en langt billigere
metode til lagring af energien, nemlig i form af vandaskillelse til ilt og brint.
Luftarterne udvikles i forholdet l:2 og kaldes i sammenblandet tilstand for
knaldluft, fordi blandingen er meget eksplosionsfarlig. Processen har Poul la
Cour formentlig allerede set, da han i 1874-75 var på rekreation i nærheden
af Neapel, hvor man brugte brinten for at opnå høje temperaturer i forbindelse
med smedning af våben. Brinten kunne godt fremstilles kemisk, f.eks. med zink
i svovlsyre og det er uklart, hvornår man har taget elektrolysen i brug. Men
Artiklens forfauer ved den rekonstruerede kratostat
det er helt klart, at idéen med at bruge vindmøllestrøm til processen er Poul
på Poul la Cour Museet iAskov. (Foto: Bent Sørenla Cours.
sen, Energitjeneslen)
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1891 kontakter Poul la Cour den italienske firmaindehaver Pompeo Garuti og får lavet en aftale om et

udviklingssamarbejde, hvor Poul la Cour får rettighederne
for Danmark mod at delagtiggøre Garuti i sine forskningsresultater. De første elektrolysekar er baseret på bly og
svovlsyre, men senere går man over til kar og elektroder
afjern og med en natriumhydroxyd-opløsning som elektrolyt. De to luftarter førtes iblyrør frem til højskolen,
hvor de blev brugt som belysningsgas i særlige lamper fra
1895

ril

1902.

til
ilt og brint, som blev benyîtet i Askov.

Elektrolysekar til adskillelse af vand

Karrets forreste væg er fiernet. Strømmen føres via de to stcenger i siderne
til to scet plader adskilt af skillevægge
inde i kassen og de to luftarter ledes
vcek gennem rØrene i toppen af de to
!

;

r I I I t.

"pyramider".

Historien om udviklingen af brint-teknologien kunne
nemt blive en artikel for sig. I denne artikel drejer det sig
imidlertid om det andet problem, nemlig at få den ujævne
møllegang jævnet ud til et konstant træk på dynamoen.
Hertil var det, at Poul la Cour opfandt Kratostaten. Han
beskriver formål og virkemåde i en artikel i "Hjemlandet"

i

1899 således:

"Når man iagttager Vindstyrken paq et Anemometer, ser
man denforandre sig hvert Øjeblik. I et og sqmme
Minut stiger Vindens Hastighed ofte til det dobbelte,
og da er dens Arbejdsevne steget til det B-dobbelte
(nemlig 2x2x2).Man har bødet noget derpaa derved, at
man har bygget Wngerne af Klapper (Jalousier), som
holdes lukkede af en Trækstang, paavirket af et Lod. Dette
kan tjene til afdæmpning af de værste Wndstød, under
hvilke Klapperne aabne sig, idet Loddet løftes; men nogen
egentlig Regulering opnaas ikke ad denne Vei.

Sådan fungerer kratostaten:
forkluret med Poul lø Coars egne ord i "Anvisning på
Indretning og Opstilling øf en Krutostøt tíI Wnd-, Vand eller
Hestekraft. " (Askov, December I 892)
-

;l

o

Fig.1 angiver Grundtrcpkkene af Kratostaten. A og B er lo Snorskiver med faste
Axellejer og med en "Snor uden Ende", i hvis to Sløjfea der hænger et Par
løse Tridser, a og b. a bærer et mindre lod M, b et større L. På Bs Axel er
anbragt et Vindfang, mens As brprer en Remskive R, der drives rundt af Møllen
ved Drivremmen r i den angivne Retning. Herved vil Snoren slræbe efter at
løfte Tridsen med Loddet L; men samme Snors Trækvil drive B og Vindfanget
rundt i Pilens Retning.
Voxer nu Hastigheden, vil Luften mod Vindfanget giøre størue og større Modstand og så at sige holde an i Snoren, saa at A vil komme til at løfte Loddet
L ogfra det Øjeblik, da L er kommet op at hænge, vil B med I4ndfanget løbe
med en uforanderlig Hastighed, bestemt ved Loddets Støwelse eller rettere ved
dets Overvægt over M, hvis Bestemmelse det er at holde Orden på Snoren og
at hindre den i at glide på B og A. Der afuikles nu i hvert Sekund lige meget
Snor af B, og hvis man nu kan give A en sådan Hastighed, at L holdes svævende
nogenlunde i samme Højde, må A jusÍ vikle ligeså megen Snor op, som B vikler
af og altså gå med ligeså uforanderlig Hastighed som B.

B
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L

Fig.
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Hvorledes dette kan nåes, ses af Fig 2. Et Forlag ståer ved
Remme i Forbindelse, dels med Møllen ("Ujævn Motor"),
dels med Kratostaten og dels med Arbejdsmaskinen ("Centrifuge"). Forlagets Forbindelse med Møllen er imidlertid
en Rem M, der kan slappes eller strammes, f. Ex. ved Stramrullens; og Forlaget behøver altså ikke absolut atfølge
Møllen, men tages mere eller mindre med, eftersom Stramrullen trækkes mere eller mindre til. Stramrullen bevæges af
regulersnoren t, somfra det store Lodføres over Tridser,
således, qt når Loddet er nede, strammer s Remmen M; men
eftersom Loddet hæves, vil M blive slappere og slappere og
glide mere og mere. Forlaget og dermed Arbeidsmaskinen vil
således kommet til at gå med jævn Hastighed.
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Opmærlrsomheden maatte derfor først rettes på dette

Punkt, og det lykkedes at konstruere et Apparat, som
kal d e s Kr at o s t at en, hv o rv e d en fu I dko mm en Re gul er ing
kanfinde sted. Princippet i Kratostaten erfølgende: Et
Lod driver ved sin Vægt stadig et hndfang jævnt rundt
Iigesom ved Slagværket i et Ur eller Løbeværket i et
Telegrafanlæg. Loddet vil derved synke ned, men et Hjul
af Møllens regulerede del trækker det stadig op. Dersom
nu Optrælcningen er netop ligesaa hurtig som Nedsynkningen, maa den Alcsel, der besørger Optrælcningen, gaa
med en Hastighed, der svarer til Wndfangets jævne
Hastighed. Men enhver Tilbøjelioghed til at gaa hurtigere
vil bringe Loddet til at stige, og enhver Tilbøjelighed til at
gaa langsommere vil lade Loddet dale. Nu kan imidlertid
den Drivrem, derforbinder den regulerede og den ikke

regulerede Del af Møllen, slappes eller strammes efter
Behag. Dersom den slappes, vil remmen tit dels glide.
Denne Slapning og Stramning besørges nu af det nævnte

Lod saaledes, at naar Loddet stiger lidt, fordi den regulerede Del gaar lidtfor hurtigt, saa slappes Remmen,
denne glider og driver saq den regulerede Del mindre
hurtigt. Pqa den Maade sørges der automatiskfor at den
regulerede Del af Møllen altid har den Hastighed, som
Lod og Wndfang har bestemt.
Naar man nu først har skaffet denne del af Møllen en
absolut ensartet Bevægelse, hvor hurtigt og uregelmæssigt end Wngerne og den øversle Del af Mølten bevæger
sig, kan manfaa enhver Maskine jævnt drevet."
Dette sidste blev udmøntet ved, at Kratostaten også foruden at drive dynamoer - blev taget i brug på mange
mejerier til at udjævne trækket på centrifuger med et
bedre result aT til følge. Kratostaten kurure også anvendes
ved træk fravandmøller og hestegang. Der blev endda
udviklet en særlig kratostat til installation i dampskibe,

Den praktiske udførelse:
'"rr

I

anvisninge

n fra lSg2beskriver Poul la Cour

også en

A

f

praktisk udførelse afKratostaten, som er prøvet ved vindforsøgene i Askov og som i grundtrækkene følger tegningen til højre, der viser en kratostat, der blev leveret til
Gudhjem Mølle ( bortset fra at de to snoreskiver A og B
på tegningen er betegnet

M og N):

f9¡

Y

t"F\

7r,

Stativet er dqnnet af en længere og en kortere Planke
med 3 mellemskudteforbindende Træstykkeri hvoraf det
nederste rager udenfor til begge Sidea ogforbundne med
Slcruebolte, som kgningen viser

P

Træskiven A (20" i Diam.) og B (8" i Diam.) har en
Indskjering, der er så skarp, at den kan tage Tbuget med,
men ikke mere endfornødent, da Touget ellers klemmer
sigfor dybt ind, bliver varmt og slides for stærkt. I de løse
Tridser skal Tbuget slet ikke spænde sigfast, så at disse
kun skal have en haldrund udskæring ligesom Tridser i
Almindelighed.

A

x

Skiverne A og B ere ved Jernbeslag godtfæstnede til
Axlerne og disse dreje sig i Lejer anbragt i Plankerne.
Af Hensyn til gnidningsmodstanden må Axlerne, navnlig
Bs, og ligeledes Wndfangets ikke værefor tykke; og de
må være indrettede til automatisk Smøring med olie. Det
har nemlig vist sig, at Consistensfedt ikke smører tilstrækkeligt ens. der må endvidere anvendes god Olie.

Da Vindfanget må hove

Touget - helst 4-løbet - bør splidses således, at der ikke er
nogen videre Fortykkelse på et enkelt Sted afdet.

end det er hensigtsmæssigt at give B, sidder hndfanget på
en selvstændig Aksel med en lille Remskive, der drives af
en større remskive på B-akslen.

Hvert lod hænger i en Jernstang, der som en Krog igjen
hænger i de løse Tridsers Axelgaffel. Nederst på hver
Jernstangfas.tslcrues Loddet, der kan være af Støbejern,
og ovenpå dette kan lægges efter Behagflere ellerfærce

Vindfanget må helst anbringes noget afsides, oppe under
Loftet eller nede i en Krog ved Gulvet, og bør navnlig
i sidste Tilfælde omsluttes af et lidet Tremmehus eller
Bræddehus (der dog ikke må være lukket), at man ikke

Skivelodder.

uforttarende skal komme til Skade ved det.

en større Omdrejningshastighed,
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hvor den kunne jævne trækket på skibsskruen og dæmpe
belastningen, når skruen ibølgegang til tider kom op
over vandoverfladen. Det var også kratostatens evne til at
levere en konstant rotation, der senere var basis for Poul
la Cours præcise målinger af møllerotorers arbejdsevne
med sine vindtunneler. Med sit stemmegaffelstyrede tonehjul brugt som tidsmåler, kunne man måle, at den konstante rotations afvigelser 1å under en promille.

har indrettet sig på at levere såvel hele Kratostater som
Dele heraf og i denne Anledning har forfærdiget Modeller
m.m. - Angående Prisen har Firmqet endnu ikke opført
detaillerede Angivelse4 men det agter at levere qlt til
normale, gangbare Prise4 hvad der ogsåfølger af, at
Forfærdigelsen under de nævnte Omstændigheder står
åbenfor enhyer."

ooDampkratostaten"

Til fri rådighed for alle
Alleredc i løbet af 1891 var kratostaten udviklet. Der blev
oprettet et selskab "La Cours Kratostat I/S" , bestående
af la Cour, Jacob Appel (1866-1931), Konstantin Hansen
(1860-1934) og Jens Schrøder (1864-1934). De to sidstnævnte havde tilsammen en maskinfabrik i Kolding, og
de fik overdraget produktionen afkratostaten. Lidt afet
familieforetagende: Jens Schrøder var søn afforstanderpanet Ludvig og Charlotte Schrøder. Både Jacob Appel
og Konstantin Hansen var forstanderparrets svigers@nner.
Det nye selskab havde dog ikke eneret på fremstillingen.
Poul la Cour slutter sin vejledning fra 1892 således:
"Medens undertegnede har erholdt Patenter på Kratostaten, stilles det af Hensyn til Finanslovsbevillingerne
til Vindþrsøg frit for enhver i kongeriget Dqnmqrk at
forfærdige og ladeforfærdige - men ikke udþre af Landet
- Kratostater til Wnd- Vand- og Hestekraft. Dog må der
til legitimering på eller ved hver Kratostat anbringes
en Mærkeplade, som fåes udleveret ved Højskolelærer J.
Appel, Askov ved Vejen St., for en Krone, der sendes ved
Postanvisning eller tages ved Postopkrævning.

For så vidt man imidlertid vil være sikker på en god
Udførelse af Apparatet, gjøres man opmærksom på,
at Firmaet Konstantin Hqnsen & Schrøder i Kolding,
der har udvist meget Dygtighed ved Konstruktioner til
Forøgsmøllen, og som således erfortrolig med sagen,

Som det fremgår af illustrationen i la Cours vejledning.
lanceres kratostaten også som anvendelig til regulering af
centrifugers rotationshastighed. På mejerierne brugte man
ellers dampmaskiner til at trække centrifugerne, men de
gik også for ujævnt, og centrifugeringen kunne forbedres
ved hjælp af kratostatprincippet.

Iløbet af året 1892 blev "Dampkratostaten" - en særlig
udgave af kratostaten - derfor aþrøvet på Kolding
Andelsmejeri og Vejstrup-Hejls Andelsmejeri. Det viste
sig at udbyttet af smørproduktionen blev øget ved brug
af den i forhold til andre dampregulatorer. Herunder ses
et par af de anbefalinger, der kom fra mejeribestyrere. De
findes trykt i en brochure fra firmaet Konstantin Hansen

&

Schrøder.

I)hrr. Koxsr.rxr¡x I{À¡¡sex .t Scunounn, Kolding.

'llei er mig eu Fornøjelse at kunne lnetìtlele Dem min
U ¡¡¡¿s Tilfred,sbed meil K¡atostateno der s-vnes at arbejde betlre Dag''efter Däg. Forbruget af .lfælk til 1Pd.
Smo¡ er dalet nròd 0.S0 Pd., clen,skunrn¡ede ìt¡elk biirer
berltc kogt nu end for, ligesorn alle Dele i }lejeriet'hnr
en ensÍutet Gaug hele Ti¿len untler Årbejdet.
îobol.llejerl, Toboi pr. Holsted, den í, JuIi tsftit.
lfed rrcrdelee Ågtelse

.

)tossena.

¡¡-ernred cr det mig en stor Glæile at uiltale min'store
II Tilfredshed mcd Opstiltingen af Kr.r,tostaten. Den
reguleier altleles nnjagtigt, s¿a at lfaskinen ganr ens til
enhrer TirI¡ enten der er litlt eller tnegct at lrække. I
Ilaatr om, at Ðe ¡rian opstille nìflnge af de ttilnrærk¿ile
Åppualer, tegner jeg mig metl stor Taknemligherl
Ulkiæi lfejeri, dên ¡rfs lSS3.

llejeriìlest-rrer N¡cr^s trhnr srses.

Til Dhrr. Ko¡..sl,txrrs H*ssgr tt

ScHnooEâ,

Kolding-

¡1et er nrig

herred en Glætle at hunne ndtale, at tle¡¡
o¡ Deur for ca. et Fjerdingaar sitlen opstilleile l{ratostat.hà¡ vist sig at r-i¡ke sæ¡¿leles tilf¡edsstillende, Den
regulerer sa¿ fultlstænclig llaskinens Gang, at' Omdrejningsforskjel ikhe kar tælles. selv i det Tilftælde hvor qi
sætte Kiærner eller Ccntrifuger fra aller til, og at Íi paa
Orunrl af den jrevne Hastigheil har bait et foroget Smørndbytte, er f¡rktisk.
Krat¡rstaien har i tlet Hele overtruflet nrine dristigste
Forveulninger. Ilermed ¡nia bcdsle Tak for samme.
rebjerg, i Jr¡ni,rsl3.
t-îåiJ[iä:-r'
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Maskinhallen på den store forsøgsmølle i Askov. Kratostaten
ses på væggen til højrefor døren med snorehjulene A og B
og de to lodder M og L. Vindfanget er anbragt på gulvet bag
vindtunnelen til højre i billedet med remtrækfra hjul B.

L2

.

A

(Jdseende er skematiskvist på Figuren. Tonehiulet dreier
sig med en praktisk tøget absolut ievn Hastighed under
Paavirlcning af en af en stadigt vibrerende Stemmegaffel
taktsat elektrisk Strøm. Gør Hjuletf.Ex. 100 omdrejninger
i Minutten og har det 30 Tænder, saa at der passerer
3000 Tænder i Minutten, kan man selufølgelig ikke se de
enkelte sorte Tænder; men ser man gennem disse ned paa
en lys Baggrund, viser Tænder og Mellemrum en graa

R

Cirkelring.
Paa den anden side males Motorens Aksel eller påklines
en Papirstrimmel saaledes, at man mellem Tonehiulets
Tænder kan se ned mod et Stykke Cylinder (Axel) med
lige brede sorte og hvide Striber malede som Frembringere. Striberne males i et saadant antal, at der ogsaa
af sorte Striber passerer 3000 pr minut, nemlig lige så
mange som antallet af passerende Tonehjulstænder Stemmer dette ikke ganske, kan man ved Stemmegaflens Slrydelodder variere Tbnen saa meget, saa at Tonehjulet lader
nøjagtig ligesaa mange Tænder passere, som Motoren
lader Striber passere.

I

"damplcratostaten" var snore og snoreskiver erstattet af kæder og kædehjul. Wndfanget, der ses bagest til venstre, drives
afet snekkedrevfra kædehjulet B

Dampkratostaten blev også kaldt en kædekratostat (grunden til det fremgår af billedet herover). I en "Oversigt
over Forsøgsmøllens Korrespondance" skriver Poul la
Cours assistent Jacob Appel, juni 1894, at de respektive
typer af kratostaten er taget i anvendelse pä24 mejerier,

Tonehjulet sætte nu i Gang i saadan retning (det kan
nemlig lige let gaø begge Veje), at de af deß Tænder,
man ser igennem, gaa modsat Vej af de Stribet: man
;er paa. Umiddelbart betragtet vise Axlens Striber selufølgelig ogsaa graat i graat; men ser man dem nu gennem
det bevægede Tonehjuls Tænde4 ser man Vaterstribeli
som påfiguren, der staafuldstændig stille, hvis Motoren
lader lige saa mange malede Striber passere, som Tbne-

9 vindmøller,2 vandmøller og I hestegang. Jacob Appel
blev iøvrigt senere forstander påAskov Højskole og var
også Danmarks undervisningsminister i to perioder.

hjulet lader Tænder passere.

Kratostatens nøjagtighed
Dette spørgsmål har la Cour beskæftiget sig med i et
afsnit af artiklen "Kratostaten" i "Ingeniøren" 17. december 1892. Her skriver han:

"Til Undersøgelse af Motorens Gang har jeg ikke nøjedes
med et almindeligt Tælleværk, hvorved smaaþrbigaaende Afvigelserfra Normglgang havde kunnet unddrage
sig Opmærlrsomheden. Men jeg har hertil brugt Tbnehjulet, ved Hjælp af hvilket enhver ringe Afvigelse fra
Normalgang kqn ses ligesaa tydeligt, som man køn se et
ellers hvilende Tandhjul þretage smaa Bevægelser.

'

Det er denne Tilstand, der opsøges ved Afstemning af
Gafien; og naar den er tilvejebragt, vil man derefter let
og umiddelbart se enhver Afvigelse af Motorenfra denne
Normølgang. Gaar nemlig Motoren hurtigere vil Vaterstriberne glide til den Side, hvor Motoren dreje4 og naar
Motoren gaar langsommere end normalt, ville Vaterstriberne glide i modsat Retning - des hurtigere jo større
Afvigelsen er"
o'Vater-

Det, der her med en gammel betegnelse kaldes
striber" er et optisk fænomen, som øjet opfatter i den
omtalte situation. Poul la Cours beskrivelse af det er et
13

godt eksempel på han evne til at forklare et lidt kompliceret fænomen på en klar og overskuelig måde. I nyere
tid har metoden været anvendt til at kontrollere, om grammofoner løb med det konekte omdrejningstal, hhv. 33,45
eller 78 omdrejninger pr. minut.

t
I

l.
'1

På denne måde kunne Poul la Cour konstatere, at afuigelserne fra den konstante rotation, som kratostaten frem-

bragte ved hjælp af luftbremsen og differensen mellem de
to vægtlodder, lå indenfor én promille. Den egenskab blev
også grundlaget for de senere nøjagtige målinger med
vindtunnel og vindtrykmåler, som førteilPoul la Cours
gennembrud i forståelsen af de aerodynamiske forhold
omkring møllevinger.

Da forsøgsmøllen i 1902 blev omdannet til et kommercielt vindkraftværk, der leverede strøm til andre forbrugere, blev kratostaten modificeret til det såkaldte
"vippeforlag". Det er en langt enklere mekanisme, som
stort set - saÍrmen med "la Cour Nøglen" - kunne passe
sig selv under opladningen af det akkumulatorbatteri, som
der nu var blevet råd til.

Rekonstruktion af kratostaten
Den25. september 2004 indviede Poul la Cour Museet en
rekonstruktion af kratostaten i fuld størrelse. Rekonstruk-

Troels Thomsen demonstrerer kratostatenþr en gruppe
Vestas, der besøger Poul la Cour Museet.

ingeniørerfra

tionen er sponsoreret af Margrethe og Johannes F. la
Cours Fond samt af Poul la Cour Museets Venner. I stedet
for det manglende træk fra møllen, trækkes kratostaten af
en frekvensreguleret motor under loftet. Konstruktionen
er foretaget af ingeniør Troels Thomsen, som er medlem
af Poul la Cour Fondens bestyrelse. Arbejdet er udført
med assistance fra Lykkegaards Maskinfabrik, Ferritslev,
Fyn og smedemester Knud Overgaard Pedersen, Kongsted. Kørsel med kratostaten, som trækker den ligeledes
rekonstruerede vindtunnel, indgår nu som en selvfølgelig
del af rundvisningen på museet.
Referencer:
Der er hentet informationer, citater og indscanninger fra:
Poul la Cour: "K¡atostaten". Artikel i "Ingeniøren" 17. december 1892.
Rapportbogen "Brint og llt" fra 1894 (4H3.604).
Poul la Cour: "Forsøgsmøllen i Askov". Artikel i "Hjemlandet"
r 899.
Poul la Cour: "Anvisning på Indretning og Opstilling af en
Kratostat til Vnd-, Vand- eller Hestekraft. 1892
En grafik fra "Steam-Kratostate" - en brochure på engelsk
omhandlende dampkratostaten.
"Anbefalinger for la Cours kratostat". Brochure fra Konstantin
Hansen & Schrøder, kolding 1893.
H.C. Hansen: "Poul la Cour - grundtvigianer, opfinder og folke-

oplyser", Askov 1985
Povl-Otto Nissen: "Poul la Cour og vindmøllerne", Polyteknisk
Forlag 2003.
Der er desuden anvendt fotos, hvor originalerne dels flndes i
Poul la Cour Arkivet, dels findes i glaspladearkivet for Askovfotografeme.

Troels Thomsen ved den rekonstruerede lcratostat
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Gedsermøllen - banebrydende dansk
vindmølleteknologi i 1957
Jytte Thorndahl, museumsinspektør ved Elmuseet
Efter Anden Verdenskrig var flere af verdens nationer bekymrede for udsigten til, at
verdens fossile brændstoffer ville være sluppet op inden århundredeskiftet, dv.s. år
2000. Mange lande havde haft problerner med at skaffe tilstrækkeligt brændsel til
deres kul- og oliefyrede elværker under krigen og var i årene umiddelbart herefter
gået i gang med at afprøve alternative energikilder til elforsyningen, bl.a. vindmøller.
I Danmark var ingeniør Johannes Juul, der var ansat ved elselskabet SEAS, i 1947
gået i gang med at teste vingeprofiler til en rnølle, som skulle trække en asynkron
generator og dermed fremstille vekselstrøm til elnettet. Hidtil havde vindkraften i
Danrnatk hovedsageligt været brugt som supplement til en række jævnstrømsværkers
elproduktion. Men Juul var klar ovel, at hvis vindkraften skulle have en fremtid i
Danmarks elforsyning skulle vindrnølleme producere vekselstrøm.

Det nystartede OEEC (Organisation for European Economic Development), som var
dannet i 1948 for at sikre genopbygningen afEuropa efter krigen, indkaldte i 1950

til rnøde om vindkraft i Paris og opfordrede

på mødet medlemslandene til, at hvefi
land dannede en central organisation, der kunne tage sig af vindkraften. I Danmark
nedsatte Danske Elværkers Forening et vindkraftudvalg, sorn fi'emover skulle tage
sig af vindkraftens muligheder. Udvalget kom til at bestå af to elværksdirektører,
S.M. Buhl fi'a SEAS og W. Hanning Fra Frederikshavn Elværk, to fabrikanter af
vindmøller, H. Lykkegaard fua finnaet Lykkegaard, der i mere end en menneskealder
havde bygget vindrnøller, samt Børge Vester fra F. L. Smidth & Co., der havde
bygget store vindmølle under Anden Verdenskrig, bl.a. to til Frederikshavn Elværk.
Johannes Juul fik også en plads i udvalget. Han havde netop i 1950 fået rejst sin første
vindmølle på 10 kW ved Vester Egesborg i Svinøbugten på Sydsjælland.

I1952 havde han forbedret vindmøllen ved Vester Egesborg samt forsynet et mølletårn fra 1942 pä Bogø med en trevinget møl\e pä 45 kW der trak en asynkron
generator. Efter nogle justeringer viste Juuls vindmølle päBogø sig at udnytte 53 o/o
af den målte vindenergi. Møllen viste sig også at yde ca. 3 gange støne energimængde
end gennemsnittet af de ældre vindkraftanlæg. Elselskabet SEAS ejede begge møller;
som var resultatet af Johannes Juuls eksperimenter og forbedringer.
Samme år besluttede vindkraftudvalget, at man i Danmark ville bygge en stØr:re
vindmølle på 100-200 kW med udgangspunkt i forsøgene ved Vester Egesborg
og på Bogø. Udvalget sendte allerede i maj 1952 en ansøgning til den danske
stat om økonomisk tilskud til at bygge en stor forsøgsmølle og udvidede i 1953
selve vindkraftudvalget med et underudvalg bestående af professorerne Meldahl og
Rambøll fra Danmarks tekniske Højskole. De skulle saÍrmen med ingeniørBørge
Vester projektere forsøgsmøllen. Ingeniør Juul fra SEAS arbejdede videre med sine
egne planer for et støne vindkraftanlæg. Der var bl.a. tale om en opskalering af det
trevingede mølledesign fra Bogømøllen.

I 1954 fik vindkraftudvalget bevilget 300.000 kr. fra Marshall-midlerne (penge-beløb
hensat af den danske stat svarende til værdien af modtagne gaver fi'a USA efter
krigen) til de videre forsøg med vindkraft i Danmark. De 300.000 kr. blev i 1957
suppleret med225.000 kr., så man kunne opføre målestationer forskellige steder i
Danmark og udføre målinger på den planlagte forsøgsmølle. Ialt havde den danske
stat valgt at aße 525.000 kr. til de danske vindmølleforsøg i 1950'eme, mens det
nye forskningscenter for atomkraft på Risø i 1955 fik bevilget 150 millioner kroner.
Opbygningen af store kulfyrede kraftværker og et omfattende højspændingsnet, som
krævede to-cifrede millionbeløb blev også delvis flnancieret med Marshall-midler.

Johannes Juul (1887-1969) var
i 1904 på kursus for landlige
elektrikere på Askov Udvidede
Højskole hos professor Poul la
Cour, der i 1891 havde fået økonomisk støtte fra den danske
stat til at opsætte en vindmølle,

der fremstillede elektricitet. I
l9l4 tog han installatøreksamen og startede i 1915 som
selvstændig installatør og fabrikant i Køge. ßra 1926 var han
ansat ved Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab (SEAS),
hvor han indenfor de rammer,
sorn selskabet kunne tilbyde
ham, havde lov til at foretage
selvstændig forskning. I 1934
tog han patent på et lavvoltskomfur, ogi 1947 begyndte han
at eksperimentere med vind-

møller.

Johannes Juuls Bogømølle med
tre vinger, stallregulering og
bremser i vingespidsen. Møllen
kørtefra 1952 til 1962 med en
år I ig gennems nit spro du ktion p åt
godt 80.000 kl4/h. Møllen, der
pro duc erede v eks els lrøm, ers t clttede en F.L. Smidth víndmøllefra
I 9 4 2, der frems tillede j cevn strØm
til øens forbrug. SEAS omlagde

i

I
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2 øens forsyning

til

velc,sel-

strøm.
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ermøllens vingekonstruktion med drej elig tip (herover)
og møllens hat: (l) vingea (2) nav, (3-4) hovedlejeri (S)dorn,
( 6) hy dr au I ilcfo rb i n d e I s e, (7) drej euni o n, ( I ) s ikkerh e dsv ent i l,
(9- I 0) I angsomtgående geartrin, ( I 2) mellemaks el, ( I 3 - I 4)
hurtigtgående geartrin, (15) hurtigtgående al<sel, (16) generatoa (17) håndbremse, (18) elastßk kobling og brudkobling,
( I 9 -2 0) lej ebukke, (2 I ) hydraulikstation, (2 2) bundramme,
(23) krøieleje, (24) vindfiøj, (25) stige, (26-28) målecylindre
og lasketi (29) tætning, (30) gummírør til kabler (31-32) vipperelæ.
Geds
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Gedsermøllen konstrueres
Vindkraftudvalget besluttede i 1954, at den nye forsøgsmølle skulle placeres ved Gedser, fordi personalet ved
SEAS havde erfaring med at tilse og vedligeholde selskabets to små vindmøller. Samtidig besluttede man atlade
Joharures Juul og SEAS beregne og konstruere de tre
vinger til den kommede forsøgsmølle. Ingeniør Rambøll
skulle udarbejde forslag til et betontårn.

Vindmøllen skulle have fast omdrejningstal forstået på
den måde, at ydelsen skulle stige med omdrejningstallet,
indtil en maksimal værdi blev opnået, og derefter skulle
den holde sig konstant. Den maksimale ydelse skulle være
200 kW ved en vindhastighed på 15 m/s. Hvis vindhastigheden oversteg dette tal ville ydelsen ikke stige
yderligere på grund af "afstalling". Stalling opstår, når
vindens indfaldsvinkel på vingerne bliver for stor. Luften
får derved sværere ved at komme væk fra vingen og
omdrejningstallet vil ikke blive større. Juul havde benyttet
stallingsfænomenet til regulering på de to SEAS-møller.
En meget enkel metode til at hindre overbelastning i
storm og i forhold til de udenlandske forsøg noget ganske
nyt og enestående på vindmølleområdet. Stall-reguleringen* er én af Juuls geniale reguleringsanordninger. Det
kunne være svært at beregne sig til stallingens betydning,
men gentagne forsøg med forskellige vingeprofiler og
iagttagelse af påvirkninger fra skiftende vinde gav løsningen.

*) Stall-regulering: Stalling er et fænomen, der kendes fra flyvning, hvor

Allerede i 1947 var Juul klar over, at det afgørende
ved en stabil mølle var at tilpasse møllens karakteristika
indbyrdes og til de vindforhold, der fandtes, hvor
møllen skulle stå. De stedlige vindforhold,
vingekarakteristiska,gearing og generator skulle passe til
hinanden. Det kunne ikke nytte at man f.eks. valgte en

vingeprofil og størrelse, der kunne yde mere end generatoren, og som først gik i gang ved den vindhastighed
på 10 m/s, hvis vindmåliner viste, at den gennemsnitlige
vindhastighed i området var 6 m/s.

Fra indvielsen afGedsermøllen i 1957. Johannes Juul står som

nr 5 fra venstre. Mr. E Goldingfra Englands vindmølleþrsøg
er nr. 4fra højre.

en fllvemaskine kan miste opdrift, hvis luften kommer "for skråt"
ind mod vingen. For vindmøller betyder det, at vindens indfaldsvinkel på vingeme ændres ved høje vindhastighedeg og der dannes hvirvler på
vingernes bagside. Luften fär sværere ved at passere og vindens kraft på vingerne ændres, så vingerne ikke kan overføre så meget effekt. Vinger,
generator og vindhastighed skal afstemmes meget nøje for at en vindmølle kan udnytte stalling som omdrejningsregulering.
Juul brugte som den første stall-reguleringen på sine vindmøller. Møllefabrikanter i 1990'erne benlttede også stalling til effektregulering, og
møllevingeme skal så konstrueres, så man kan styre stallingen bedst muligt , så stallingen starter inderst på vingefladen og herfra breder sig
ud til resten afvingen.

T6

Vinger og luftbremser
Gedsermøllen blev også forsynet med bremseklapper i
form af drejelige vingetipper som de to SEAS-møller.
Bremseklapperne udgjorde 12 o/o af vingearealet og var
normalt en integreret del af selve vingen. Ved hjælp
af runde stænger midt i vingen, et kulissestyr og en
hydraulisk motor kunne bremseklapperne drejes 60 grader
ud fra vingeplanet. Bremseklapperne var igen én af de
ting, der havde været afprøvet på SEAS's foregående
forsøgsmøller og et princip, Juul allerede i 1947 havde
lagt sig fast på, og stadig stadig holdt fast ved trods det,
at der ved andre vindmøller rundt om i verden brugtes

't
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andre principper.

Møllevingerne måtte nødvendigvis blive håndarbejde, og
arbejdet blev udført af medarbejdere på SEAS's værksted
i Haslev efter'Juuls tegninger. Vingerne blev opbygget
omkring en bærebjælke af stål. Til bjælken blev så fastsvejset lasker affladjern, hvorpå tværribber aftræ blev
skruet fast. Træprofiler formede vingens forkant og støttede bagkanten. På vingens træskelet blev der til sidst
med galvaniserede fladhovede træskruer skruet en række
1 mm tykke aluminiumsplader. Vingen fik et smig på 3
grader ved vingespidsen og 16 grader ved vingens start.
Det var det smig, som Juul i 1948 ved sine vingeforsøg
for, SEAS havde fundet, gjorde vingerne selvstartende
ved 5 m/s. Hvorfor man valgte atlade vingerne beklæde
med aluminiumsplader og ikke det nyfremkomne materiale glasfiber vides ikke. Muligvis anså vindkraftudvalget
glasfiber for endnu ikke at være aþrøvet tilstrækkeligt.
Men vi ved, at glasfiber har været debatteret, fordi Juul på
etmøde i udvalget i 1955 medbragte en styrthjelm i glasfiber og berettede om, at et engelsk firma ville beklæde
deres vinger med glasfiber. Vindkraftudvalgets teknikere
besluttede hereft er at lade Gedsermøllens bremseklapper
beklæde med glasfiber i stedet for aluminium, men det

Gedsermøllens vinger og det store kædehjul til det langsomtgående gear. Det lille hjul til den dobbelte rullekæde ses øverst
påforsiden af maskinkabinen. Som detfremgår af tegningen på
þregående side ligger kædetrækket udenpå selve kabinen.

i 1977. Bemærk det inderste
kædetræk til generatoren med 3-dobbelt rullekæde.
Møllehatten under renovering
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blev aldrig virkelighed.
Ved vinge- og tårnkonstruktionen blev der også taget
hensyn til trykberegninger, Ud fra gentagne beregninger
viste det sig umuligt at bygge stålvinger, der hang frit
i møllenavet uden aßtivning. Det havde også vist sig
svært ved Bogømøllen Gedsermøllens vinger blev derfor
aßtivet med stag og barduner for at optage aksialtrykket,
som ved en vindhastighed på 30 m/s ville udgøre 15 tons.
Stag og barduner var noget overdimensionerede, men Juul
ville ikke risikere, at den første storm ødelagde vingerne.
Vingens omdrejningstal blev sat til 30 omdrejninger i
minuttet, og vingespidsernes hastighed var 38 m/s.

r¡
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Maskinkabinen
Gedsermøllens maskinkabine blev bygget af ,{rhus Maskinfabrik efter udvalgets anvisnin ger. Ingeniør Højlund
Rasmussen havde foretaget beregningerne til kabinekonstruktionen, men projektet blev tydeligvis styret af Juul.

¡.å.1.Gedsermøllen med 24 m vingefang og 25 m højt betontårn.
Bremseklapperne er her aktiveret og drejet 60 grader.

L7

Møllens asyntrone 8-polede generator til750 omdrejningff i minuttet blev leveret af Thomas B. Thrige i
Odense. Gearet mellem rotor og generator havde to trin.
Det første langsomtgående trin fra rotoren bestod af
et kædetræk med 2-delte kædehjul med 2 rullekæder.
Det inderste. hurtigtgående trin havde en tredobbelt rullekæde-træk til generatoren. Oprindeligt ville man geme
have haft et tandhjulsgear, for det havde man gode erfaringer med fraBogø-møllen. Tandhjulsgearet på Bogømøllen havde F.L. Smidth konstrueret ud fta de gear,
man brugte ved de store ovne til cemenþroduktionen.
Samme gearing havde også været brugt på Vester Egesborg møllen. Men tandhjulsgearet viste sig at blive for
dyrt.

Hensyn til økonomien
Øverst: Bremseklap fra vinge under demontering i november
2004 på Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri. Nederst: Juuls
relce, som kunne bremse møllen ved rystelser i møllehøtlen.
Relceet (B) var anbragt på hovedet, så aJbryderarmen vendte
opad, når strømmen var sluttet. Til armen varfastgjort en
lille metølkugle (A), der ville falde ned, når der var rystelser.
Kuglens vægt ville trække armen ned og aJbrydefor strømmen.
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I forbindelse med møllens mekaniske udstyr var der
således taget store hensyn til økonomien. Der var tale om
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Desuden leverede maskinfabrikken krøj ering, transmissionsaksler, propelaksel, kædeskærme, drej espil til lcr øj eringen samt andre mekaniske dele. Møllens krøjeværk
blev styret afen vindfløj på toppen afkabinen, og ledningerne til generator og andre instrumenter hang frit i
tårnet på en måde som tillod kabinen at dreje 10 omdrejninger i hver retning. Krøjeringens gearing viste sig siden
som et af møllekonstruktionens svage led, og det var
årsagen tiL at møllen stoppede i maj 1967 .

18

en forsøgsmølle, hvor man kun i ringe grad tog hensyn
komponenternes evne til at tåle slid.

til

til at hvile

pã et25 mhøjttärn
af forspændt beton med tre støtteribber, omtrent som det
tåm, Bogø-møllenvar udstyret med. Professor Rambøll
udarbejdede iløbe| af 7954 forskellige skitseforslag til
tårnet. På et møde i vindkraftudvalget den 18. oktober
1955 vedtog man ét af hans forslag og begyndte at indhente tilbud fra forskellige firmaer. Ved konstruktionen
af tårnet assisterede civilingeniør B. Højlund Rasmussen.
Fra en udvendig og en indvendig stige kunne man komme
op til en betjeningsplatform. Herfraførte en stige op til
kabinen. Tårnet blev bygget af entrepenørfirmaet Larsen
& Nielsen Constructor A"/S, København.

Møllehat og vinger kom
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Juul undersøgte på en af sine møderejser til England
nogle forskellige gearmuligheder og bestilte kæder og
kædehjul hos det engelske firma E.T. Grew. Gearingen
kom til at volde nogle problemer, bl.a. fordi kæderne blev
smurt i oliebad og olien blev spredt til maskinhus og de
omliggende marker, hvilket betød ãrlige erstatninger til
landmænd for beskadigede afgrøder. I koldt vejr opstod
der også det problem, at olien blev afkølet i perioder med
for lidt vind. Afkølingen betød, atmølle havde svært ved
at gà igang igen.

Gedsermøllen var forsynet med to bremsesystemer: bremseklapper på vingerne og en mekanisk bremse. Et sindrigt
system af relæer sikrede, atmøllen kunne bremses ved
forhøjt omdrejningstal og i andre situationer, hvor der
var behov for det. Når tåmet blev udsat for voldsomme
rystelser sikrede en faldvægt, at et vipperelæ slog ud og
aktiverede aktiverede den mekaniske bremse, således at
møllen stoppede. De forskellige sikkerhedssystemer fastlåste sig selv, således atmøllen først kunne sættes igang
efter en manuel betjening. Alle sikkerheds- og relækonstruktionerne var Juuls arbejde.

G e ds ermø I I ens vinger kranes
på plads efter renoveringen i
1977, hvor møllen viste sig
at være verdens eneste store
v eks e I s
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Gedsermøllens konstruktion var et resultat af kompromisser indgået af vindkraftudvalgets medlemmer med
stærk hensyntagen til økonomien. En seriefremstilling
ville siden kunne gøre delene billigere. Der var også hensynet til de mange målinger, der skulle foretages. Dilemmaet blev opridset på et af de mange møder i udvalget.
Ville man have "en mølle konstrueret praktisk taget i sin
endelige form, og hvor man måle4 så godt det kan lade
sig gøre, eller en mølle, hvor man tilsfræber fuldkomne
målemuligheder, men hvor møllen på grund af særlige
anordninger vil afvige noget fra prototypeformen".
Udvalget valgte den sidste løsning.

Vindkraften vejet og fundet for dyr i1962
Gedsermøllen blev indviet 26. júi 1957 og den kørte frem
til 1967 .I 1962 skulle vindkraftudvalgets arbejde afsluttes
med en rapport om vindkraftens muligheder i fremtidens
Danmark. Vindmøllen havde vist sig atvære meget driftssikker og møllen havde uden problemer kunnet klare

alle de bøjnings- og vridningspåvirkninger, den havde
været udsat for. Den havde som forsøgsmølle uden problemer produceret strøm direkte til det bestående vekselstrømsnet. Men udgifterne til vindkraftelektricitet var for
høje i forhold til den konventionelle kulffrede elektricitet.
Dampkraften kostede 8-9 kroner pr. Gcal, mens vindkraftens elpris svarende fll l7-19 kroner pr. Gcal. Udvalget
så ingen grund til, atman fremover skulle beskæftige sig
med vindkraft i Danmark.

i at fremstille vindrnøller
i Danmark. Desuden var Gedsermøllen overdimensionge og eksportmæssige interesser

eret og resultatet af et kompromis mellem forskellige
anskuelser, Virkningsgraden havde vist sig af være 40 o/o.
Dette var beregnet ud fra den målte årlige vindenergi i
forhold til den gennemsnitlige årlige elproduktion; mindre
møl\er ville vise sig mere effektive. Johannes Juul var en
forsigtig mand, så Gedsermøllens vinger var sikrede på
alle måder og møllen var overdimensioneret. Det gjorde
den mindre effektiv. Allerede inef før havde Juul gjort
opmærksom på, at der var kommet et nyt amerikansk
vingeprofil, som ville betyde at Gedsermøllens effekt ville
kunne forbedres med 50 o/o og energiproduktionen med
omkring 30 %. Nye materialer som glas- og plastfibre
ville også kunne gøre fremtidens møller mere rentable.

15 år forud for sin

tid

Ingeniør Juul ville gerne have gjort rede for sin uenighed
med resten af udvalget i et appendix til den rapport, som
vindkraftudvalget publicerede i 1962, men hans indvendinger udkom i stedet i en artikel i "Elektroteknikeren"
sanìme år. Juul mente, at vindkraften ikke var tagetop for
at undersøge, om den kunne konkurrere rned dampkraftanlæg. Hovedformålet havde været at lave vindkraftanlæ9, der kunne producere vekselstrøm til elnettet i Danmark som reservekaft for udenlandsk brændsel. Og til
det formål havde møllen vist sig egnet. Man havde netop
fået løst de tekniske og praktiske problemer ved en vekselstrømsproducerende vindmølle.

Johannes Juul var stærkt uenig med de øvrige medlemmer
af udvalget med hensyn til sammenligningen mellem

I

omkostningeme mellem vindkraft og dampkraft. Han
mente, at der var både økonomiske, beskæftigelsesmæssi-

intemationale politiske forhold som f.eks. Korea-krigen,

det hele taget havde brændselspriseme mellem 1946 og
1957 varieret med mere end 100 Yo tnder indflydelse af

t9

3) Bygning af vindlcrafnærker kan ligesom landvindings -arbej de tilpas s es arbej dsmarkedet, navnlig i maskin-

branchen.
4) Der kan opnås betydelige fordele ved at lade danske
vindkraftværker arbejde sammen med norsk og svensk
vandlcraft, fordi de to forskellige naturkræfter kan supplere hinanden ved deres tidsmæssigeforekomst i årets
løb.
5) Dansk industri vil sandsynsligvis kunne opnå elcsport af
vindkrafnærker og dele til sådonne til det øvrige Europa

og

til u-landene,

Der skulle gå godt 15 âr, før det viste sig, at Juul
havde ret. Desværre døde Johannes Juul i 1969, og han
nåede aldrig at opleve, hvordan hans forskning med vindmøller kom til atbære frugt. Og det viste sig siden, at
Juuls mølledesign faktisk mere eller mindre skulle genopdages. Johannes Juuls forståelse af vindkraftens fremtidige rolle i Danmark var baseret på en anderledes bred
samfundsmæssig forståelse end det øvrige vindkraftudvalg. Danmark ville med vindkraften kunne slippe for den
store afhængighed afudlandet, hvad brændsel angår, og
vindmøller ville kunne give flere arbejdspladser og skaffe
eksportindtægter til landet.
En af Gedsermøllens vinger under renovering på Hvide Sande
Skibs- og Bådebyggeri i 2004.

hvor kulprisen steg fra 60 kr pr. tons tiI 120 kr pr. tons
(omregnet til pris pr. 6000 kcal.). Havde udvalget skulle
udføre regnskabet i f.eks. 1958 ville regnestykket have
set anderledes ud. På det tidspunkt 1å kulprisen på 100
kr. pr. tons og var netop steget på grund af Suez-krisen.
Juuls konklusioner var, at der ved vindkraft var følgende
fordele:
1) besparelser ved indkøb afudenlandsk brændsel.
2) Der opnås reservekraftþr dampkraftværkerne, når
vejret er blæsende og koldt og elþrbruget stort på grund
af rumopvarmning.

Energikrisen genopliver Gedsermøllen
Med energikrisens start i 1973 og de efterfølgende prisstigninger på kul og olie tog man igen tanken om vindmøllerne op i Danmark . I I97 4 gik man i gang med at
udregne, hvad det ville koste at bygge et antal møller
efter Gedsermølle-modellen. Det ville blive for dyrt, men
efterfølgende steg brændselspriserne med ca, 10 % om
året og i 1976 blev Danske Elsværkers Forening og det
amerikanske energiforskningsselskab ERDA enige om at
undersøge Gedsermøllen for at se, hvad der skulle til for
at få den til atkøre igen. Det ville give nye muligheder
for at foretage målinger med meget mere avanceret udstyr
end det, man rådede over i 1957. Med en række mindre
reparationer blev Gedsermøllen saf i drift igen
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Geds ermølles maskinkabine
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under transport

i lg77-79

og samtidig besluttede Handelsministeriet sammen med
elforsyningen at opføre to store forsøgsmøller ved Nibe
Bredning bl.a. med udgangspunkt i målinger fra Gedser-

møllen.
Også andre brugte Gedsermølle-konceptet som udgangspunkt for fremstilling af nye vindmøller, bl.a. Chr. Riisager. Udlandet gik over til at omtale Gedsermøllen som
"The Danish Concept": 3 vinger, asynkron generator og
stallregulering. På den i 1978 nyoprettede Prøvestation for
Vindmøller ved Risø brugte man Gedsermøllen som logo
på brevpapir og streamer, og da der i 1979 var optræk

til, at den danske vindmølleindustri ville forlade stallreguleringen til fordel for tidligere anvendte principper
som udlrøjning eller flapsregulering gjorde ansatte ved
Prøvestationen alt for at holde fast ved stall-reguleringen.

Enkelhed, sikkerhed og lav pris
Mere forskning indenfor vindmøllers teknologihistorie
har vist, at nøgleordene bag Juuls konstruktion af Gedsermøllen var enkelhed, sikkerhed og lav pris. Gedsermøllen
var en succes i forhold til samtidige ambitiøse amerikanske og tyske møllekonstruktioner, som brød sammen efter
kort tids drift. I disse lande blev vindmøllerne bygget efter
teoretiske forhold udledt af aerodynamiske love med fä
vinger, rene aerodlmamiske profiler, højt omdrejningstal
og en let konstruktion. Målet var at skabe makismal effektivitet; derfor betød omkostninger og sikkerhed mindre i
udlandet, og det viste sig at de fleste afdisse elegante
vindmøller slet ikke kunne holde. Men Juul valgte sikkerheden frem for effektivitet. Møllen repræsenterer i dag en
af de vigtigste teknologiske nyskabelser på dansk grund
efter Anden Verdenskrig

I slutningen af 1980'erne havde hovedtrækkene i "det
danske vindmøllekoncept" spredst sig over hele verden.
Langt de fleste fabrikanter foretrak en mølle med en trevinget rotor og efterlignede det danske koncept. Lidt populært kan man sige, at Gedsermøllen har spillet den
sanìme rolle for fastlæggelsen af det moderne mølledesign som DC-3'eren spillede for det moderne rutefly.

Vindmøllerne blev trods vindkraftudvalgets negative
betragtninger fra 1962 en succes i Danmark. I foråret
2005 var der opstillet 5.380 nettilsluttede vindmøller ejet
af elværker, private eller vindmøllelaug. Disse producerer
ca. 20 %o af D anrnarks samlede elforbrug. I 199 4 var over
halvdelen (53 % ) af alle verdens moderne møller dansk
producerede efter "det danske koncept", som Gedsermøllen blandt andet var udgangspunkt for. I 2005 nåede de
danske vindmøllefabrikanters andel af verdensmarkedet
lige over 40 Yo. Materialerne er anderledes - i dag bruger
man glasfiber til møllevingerne, og vingerne er blevet
smallere og har faet et andet smig. Ingeniør Juuls forudsigelse fra 1962 om, at vindmøller kunne blive en vigtig
dansk eksportvare kom til at holde stik. Gennem de sidste

Gedsermøllen på Elmuseet. Møllen er opsat i lav højde, så
gæster kan gå op på en platform og kigge ind i vindmøllens
hat. To originale vinger er monteret med stag og barduner; den
sidste vinge ligger i Elmuseets magasin. de to vinger, som er
udendørs er blevet renoveret og næste ølt originalt lærketræ
er udskiftet, da det gamle var mørnet ogfyldt med skruehuller.
herefter er de gamle aluminiumsplader skruet på. Møllens
originøle dele er blevet sqndblæst, metalliseret og malel. Flere
store bolte og skruer er blevet rekonstrueret på baggrund afde
originale. Nogle blev genanvendt efter rensning og maling.

10 år er danske vindmøllefabrikanters omsætning mere
end tidoblet;heraf udgør eksporten til udlandet mere end
90 o/o af salget. Vindmølleindustrien har gennem de sidste
20 år skabt mere end 20.000 arbejdspladser i Danmark.

Gedsermøllen på museum
Gedsermøllen endte i 1992 sine dage på Elmuseet, hvor
man i juni 2005 kunne fejre, at den nu var blevet renoveret og "kølhalet" på Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri,
så den var klar til årligt at få besøg af museets ca. 60.000
gæster. Istandsættelse og opstilling blev muliggjort af en
række fonds- og sponsonnidler fra bl.a. Energi E2 og
Energistyrelsen.

Grdsennøllrï
drr Itr.

trnlrrn

Læs mere om Johannes Juuls indsats
og om Gedsermøllen i Jytte Thorndahls
bog "Gedsermøllen - den første moderne
vindmølle", der blev udgivet af Elmuseet
i forbindelse med møllens opstilling på
museet ijuni 2005.
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100 sider. 48 kr'

Andet materiale om vindmøllehistorien, der kan købes på
Elmuseet www.elmus.dk:
VINOKüFî
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Som vinden blæser
Vindkraft i Danmarks fra la Cour til
1990'erne. Elmuseet 1993, 24 sider,
15 kr.

Vindkraft - en dansk historie
Film al'Jørgen Vestergaard, 75 min.
VHS-video, JV film & TV 130 k
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Hvad kan vi lære af
vindmøllehistorien ?
I offentHgheden

og

i megen

historieskrivning sigter man
imod de handlingslinier, der er
de sejrende, altså den "gode"

historie. Man fremhæver med
stolthed Siemens og Vestas som
den globale vindmølleindustris
flagskibe og samtidig glemmer
man eller foretrækker man at
oYerse de afgørende forudsætninger for de moderne vindmøllers historie. Den er så fyldt
med tilfældigheder, krinkelkroge
og afvigere, at medlemmer af
nutidens regeringsudvalg for
vækst, innovation eller globalise-

ring ville løbe skrigende bort,
hvis de blev bedt om at fremme
den form for tiltag, der i perioden
1975 til 1979 skabte grundlaget
for deto der senere blev til
vindmølleindustrien.

Alligevel bruges vindmølleeventyret som forbillede, når man i
disse år spiller ud med ambitiøse
visioner og planer om store nye
industrier indenfor brint, solceller, bølgekraft, brændselsceller og
biobrændsler. Man vil have
resultatet, men vil man også gå
vejen ? Det er værd at spørge

om i en regeringsperiode, hvor

forskningsbevillin ger, centralisering og højteknologi betragtes
som den eneste vej til samfundsmæssig innovation.
Vindmølleindustrien fik sit
gennembrud i de alternative
miljøer, uden store bevillinger,
uden den store industris med-

virken, uden statslig styring af
forskningen, men med masser af
modspil fra den del af samfundeto
som nu gerne vil gentage vindmølleeventyret. Også andre lande

Vingerne er kernen i det hele
Det nytter ikke noget, at man kan lave en vindmølle, men
ingen vindmøllevinger har. Heldigvis opstod der allerede i
1970-erne i Danmark uafhængige vingeproducenter, som var
parat til at levere vinger til alle, der ville bygge vindmøller. I)et
er helt afgørende at forstå dette for at finde en forklaring på,
at det lykkes i 1970-erne at skabe grundlaget for en moderne
vindmølleindustri, der skulle blive globalt førende
Preben Maegaard, forstander
Vedvarende Energi

for l{ordisk Folkecenter for

Det var for et par årtier siden relativt let at konstruere vindmøller og etablere sig som
vindmølleproducent, når man brugte standardkomponenter. Der var nemlig opstået et
begreb, komponentvindmøllen, som forfatteren til denne artikel præsenterede på et
af de allerførste vindtræf, som det nystiftede OVE, Organisationen for Vedvarende
Energi afholdt på Brandbjerg Højskole den20. november 1976.
Ordet innovation indgik ikke i sproget dengang, men den strukturelle opdeling af
en vindmølle i enkeltkomponenter var den innovation, der kom til at give Danmark
afgørende komparative fordele, når det gælder vindmølleproduktion. Det var langt
mere overkommeligt og langt billigere atkøbe komponenterne end selv at skulle
udvikle og afprøve alle delene fra bunden af, samt konstruere og bygge produktionsanlæg til alle komponenterne, herunder vingerne. Det gælder allermest for de
mange mindre virksomheder, som var grundlaget for den danske vindmølleindustri,
men også større virksomheder kom til at knække halsen på at ville det hele selv.
Ideen med den uafhængige vingeproducent dukker op første gang i en artikel i
dagbladet Information den22. marts 1976. Her udtalerlmdi Petersen fra Vestjysk
Energikontor i Tvind, at "det næste, vi vil tagefat på, bliver udviklingen af nogle helt
konlcrete modeller Eeks. kan vi lave nogleþrme, hvorifolk kanfå lavet deres vihgen
Wngerne er jo ofte det største problem. Så det går vi meget snart i gang med...Det er
helt i vindens ånd. Den kan ikke monopoliseres. Det vil vi også gerne þrhindre, at
udnyttelsen af den bliver Så der er ingen, som behøver at holde sig tilbage. Man skal
bare komme...alle erfaringer skal komme alle andre til gode,"

Tvind var i gang med for egne midler atbygge en af verdens største vindmøller,
som gik i drift i 1978. Den er stadig i drift. Men Tvind så videre og arbejdede
med sin åbenhed på samme ideologiske grundlag som den danske andelsbevægelse
i slutningen af 1800{al1et. Ved den første patentlovs vedtagelse i 1895 fik den tids
foregangsmænd gennemførf, atprocesser og teknikker vedrørende landbrug ikke
kunne patenteres. Opfindelser skulle ikke forgylde den enkelte, men være til

forsøgte at skabe en nutidig vindmølleindustri og brugte mange
flere ressourcer end vi havde til

t
1

rådighed.
Der er derfor god grirnd til med
stadig flere detaljer at fokusere
på denne del afDanmarks industrihistorie, så den på et tidspunkt kan blive stykket sammen
til en helhed, hvor de mange delelementer finder deres rette

plads.
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Denførste Tvind-vinge er tqget ud afformen 2l.februar 1977. (Tvind-foto)

rådighed for hele folket. Ikke mindst Poul la Cour omsatte
denne produktionsfilosofi i praksis. Han var ingen Bill
Gates. La Cour's koncept førte Lil tusindvis af vindmøller
på de danske gårde. Mekanisering ved vindens kraft
skabte fremgang og velstand i landdistrikteme til gavn for
hele befolkningen.

afprøvet i praksis på vindmøller og helikoptere af professor Ulrich Hütter fra Deutsche Luft- und Raumfahrt
Institut ved det tekniske universitet i Stuttgart. Hans vingeteknik var kendetegnet ved den måde, vingerne med
"glasfibertove" var fæstnet om navboltene ved vingens
rod (billedet herunder). Vingeroden er møllevingernes
svage punkt, som det iøvrigt er detaljeret beskrevet i FNkonferencerapporten New Sources of Energt fra 196I.

Tvindmøllens første vinge blev hejst op den 16. november 1977
Billedet t.v. er ligesom detforegående hentetfra "Lad 100

møller blomstre", L revideredeudgave, dec. 1977 (Forlaget
Skipper Klement). Til højre ses møllen efter 27 års drift med ny
bemaling i Jan Utzon design (Foto: DVS)
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Tvind fik hjælp fra Risø og Danmarks tekniske Højskole

til beregning af detaljeme, men
Tvinds betydning
Det er ikke politisk korrekt attillægge Tvind æren for
at have skabt grundlaget for den danske vindmølleindustri. I de skrevne historier om Tvindmøllen vil man
da også hellere pege på, at Tvind

fik professionel hjælp

fra Danmarks tekniske Højskole og Risø. Man springer
også ofte i vindmøllehistorien nogle led over og fortæller
medrivende om enkeltpersoner, der sled på mølleholdet
eller udførte vigtige beregninger for at omsætte forskning
til funktionsdygtige vindmøller.

Alligevel må man slå fast, at hvis det ikke havde været
for den forkætrede Tvind.koncern er det tvivlsomt, om
Danmark havde haft en position som verdens førende
indenfor produktion af vindmøller. Bare det, atTvind
rundhåndet investerede i udvikling af både en meget stor
og en mindre vindmølle i 1970-erne var vigtigt. Den
etablerede industri troede jo ikke på en fremtid for vindkraften. Både den store Tvindmølle pã 2000 kW og den
lille på 18 kW havde stor teknisk og symbolsk betydning
for vindmølleudviklingen. Tvindfolkene var innovative og
modige, hvilket inspirerede mange andre til aT gài gang
med at arbejde med vindkraft, som i en årrække blev en
folkelig bevægelse.

Det r6sejrende" vingekoncept
Mest afgørende for den danske mølleindustri var det koncept, der blev anvendt til Tvindmøllens 25 mlange vinger.
Amdi Petersen insisterede på, at netop den løsning skulle
anvendes og det blev den. Konceptet var tysk, udviklet og

de førende nationale labo-

ratorier foretrak helt andre vingekoncepter end Tvind.
Man finder dem i to versioner på Nibe-møllerne, på DWT
15 og265 kW møllerne og senere på Esbjerg-møllenpët
2 MW Ingen af disse konstruktioner fører - i modsætning
til Tvinds ,- frem imod det "sejrende" koncept og bliver
til et industrielt produkt. Heller ikke store udenlandske
koncerner og fremtrædende institutter, veludrustet med
forskere og hundredevis af millioner kroner til forskning
og udvikling fandt frem til et bæredygtigt koncept.
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Fr¡lbærcnde vinge, rnølle

Nibe A møllen (øverst) havde
svej sÍ navkonstruktion med
tre afstagede vinger, Nibe
B havde bærende stålbjælke
med glasfiberskaller.

Til højre ses vingeroden på
2 MW Esbierg-møllen. Stålfiange og vinger er limet og
boltet sammen.
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Det blev Tvind, der i 1976 indførte den vingeteknik,
der kom til at danne standard ogførte til det afgørende
gennembrud for danske vindmøllebyggere. Dette er enten
ikke kendt eller ikke erkendt. Også teknologisk udvikling
er fordomsfuld og offentligheden hæfter sig helst ved
Tvinds ideologier. Når det drejer sig om teknologisk fremsyn og innovation tog man irnidlertid på Tvind i de
år nogle skridt, som er så afgørende, atjeg mener, at
Tvinds grundlægger og primus motor, Amdi Petersen,
som en vindmøllernes Rudolf Dieselbvde have Dansk
Industri's eller Vindmølleindustriens initiativpris eller en
anden form for offentlig hæder,Ikke mindst aktionærerne og de ansatte i vindmøllefabrikkerne har jo meget
atvære Tvind tak skyldig for. Havde det været en privat
opfinder, en Mads Clausen, eller et institut, der havde
skabt gennembruddet, så havde man forlængst fundet
medaljerne frem. Det kaniøvrigt nås endnu.
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Komponentvindmøllen
i november 1976 kom idéen med komponentvindmØllen så et skridt videre. Der blev på træffet
nedsat en række vindgrupper, herunder en om glasflbervinger. Her foreslog jeg, "at 20 møllebyggere går
sctmmen om at investere i og bygg" enform til f.eks. en
B m vinge".I gruppen sad blandt andre Rio Ordell, Erik
Grove-Nielsen, Jens Gjerding, Claus Nybroe og Peter
Andersen. Sidstnævnte tllbød at stille vingeberegninger til
rådighed.
På vindtræffet

Jens Gjerding fra Tvind venter ikke. Her laver man
en nedskaleret 4,5 m version af den store Tvindmølles
vinger, som skal afurøves på en lille 18 kW mø71e,

der kaldes PTG-møllen Det står for Praktisk Teoretisk
Grundkursus, altså et kursus i at bygge vindmøller. Tvind
sigter ikke mod kommerciel vingeproduktion, men lader
selvbyggere få en vinge til kopiering. Fire pionerer ved
Kolding fär fremstillet en støbefoÍn, og få måneder
senere er der fremstillet 4,5 meter lange Tvindvinger.

Økær-vingerne
De bliver brugt på elinstallatør Leif Nielsens vindmølle
i Gredstedbro, men allerede i sommeren 1977 mister
møllen en vinge og interessen for selvbyggeri af glasfibervinger daler. Vingeformen køber Erik Grove-Nielsen,
Økær vedViborg og han kommercialiserer Tvind-vingen.
Det er de første vinger fra en uafhængig vingeleverandør
og dermed er komponentmøllen en realitet. Interesserede
vindmølleproducenter kan herefter i de følgende årtier
købe vinger, hvor det er vingeproducenten, der har
ophavsretten og leverer vingen. Det gør det med ét slag
meget enklere at bringe en vindmølle på markedet, men
man har samtidig forretningsmæssigt set den ulempe, at
man bruger en vinge, som andre også kan købe. Det
skærper i sig selv konkurrencen mellem vindmølleproducenterne.
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Bolteflangen på Økær's S-meter vinge og mølletoppen på den
22 kW NIVE-mølle, der benyttede deførste 5-m vinger i 1978

Det første

sæt 4,5

m Økær-vinger bliver leveret i slutnin-

af 1977 ril mekaniker SvendAdolfsen i Knudstrup
ved Viborg, som har bygget en 11 kW vindmølle med lastgen

bilbagtøj - en bagløber med aktiv krøjning. Denne mølletype får et langt liv som Kuriant-møllen, Bosted-møllen
og Genvind. 4,5 m vingen har imidlertid to afgørende
mangler. Den har ingen luftbremser, den løber hurtigt og
støjer. Det kan brugerne ikke leve med og snart er der
ingen kunder hos den nyetablerede vingeleverandør.
Det kunne være blevet afslutningen på den uafhængige
sektor for vingefremstilling, dersom Erik Grove Nielsen
havde givet op på det tidspunkt. hvor hans kapitalgrund*
lagvar yderst spinkelt. Men forskellige kræfter spillede
saÍrmen. I Thy var man i gang med at starte en lokal
produktion af 22kW vindmøller i stedet for at købe
hos Riisage r, l9'7 0' ernes vi gtigste vindmøllele v erandør.
En alliance indenfor NIVE Qrlordvestjysk Institut for Vedvarende Energi) bestående af to ingeniører, smede, lærere
på teknisk skole og interesserede brugere med mig som
koordinator, havde besluttet at konstruere en vindmølle
fra bunden af: En moderne forløber med aynkron generator, Fenner gear, elektrisk krøjning og egen udvikling af
tårn, styring og vinger.

Vi kunne lokalt konstruere og fremstille det hele - undtagen vingerne. Vi ville under ingen omstændigheder anvende de støjende 4,5 m Tvind-vinger fra Økær og derfor
gik Ian Jordan og jeg igang med på det senere Folkecenter
at bygge formen til en 5 m vinge med specifikationer
svarende til Gedsermøllen fra 1958, men nedskaleret.
Altså ingen eksperimenter. Vi havde også fundet en
erfaren glasfiberfabrikant i Vinderup, der gerne ville producere vingen. Udviklingsarbejdet var langt fremme, da vi
fik kontakt med Erik Grove-Nielsen, der høfligf og ganske
rigtigt gjorde opmærksom pâ, at der ikke var grund til at
sætte flere vingeprojekter i søen. Han kunne ikke sælge
sine produkter og havde indrettet et værksted iØkær
netop til vingeproduktion.

Vi ønskede en 5 m vinge, men der var ikke tale om,
athan skulle investere i et nyt produkt med risiko for
ikke at kunne sælge vingerne bagefter. Der blev iløbet"
afen uge skaffet faste ordrer på fem sæt vinger. Så
alt endte lykkeligt: NIVE fik sin vinge - med Tvindteknologi, når det gælder det konstruktive og J.Juulb
erfaringer med Gedser-møllen, hvad angår den optimale
vinge. Den første mølle med de nye vinger blev opstillet
øst for Thisted i 1978 og nu var det ikke vingerne, men
gearet, der støjede mest.

Demed er den del af historien på plads: Herefter er der
ingen, der behøver at holde sig tilbage. Amdi Petersens
- skulle det vise sig - industripolitiske vision skulle
give Danmarkførertrøjen indenfor den mest sejrrige af
fremtidens rene energiformer. Det var det første skridt
på en lang march. Danmark havde fået en uaflrængig
leverandør afvinger, andre kunne levere styringer altså specialiserede underleverandører, som kommende
vindmølleproducenter kunne samarbejde med. De greb

hurtigt chancen. Herborg-møllen blev en vigtig læreplads
for kommende vindmøllekonstruktører og førte direkte
til Vestas. Også Nordtank, Bonus og Smedemestrene
byggede alle deres første vindmølleproduktion op
omkring Økær's 5 m vinge, som blev en formidabel
succes. Det var det bedste, man kunne købe dengang og
fandt anvendelse på møller fra 15 til 30 kW.

Bremseproblemer og OVE's sikkerhedsudvalg
Det er ofte blevet nævnt, at Gedsermøllen er de danske
vindmøllers moder. Men på et enkelt punkt brød den
nye møllebyggergeneration med ophavet. Man ignorerede
eller glemte at sætte luftbremser på mølleme - altså
den vigtigste del af sikkerhedsudstyret. Heller ikke myndighederne stillede krav herom, selv om der med deltagelse af Risø med amerikanske midler var blevet forsket

i Cedsermøllen.

Indtil

1978 mente den nye generation af vindmøllebyggere, at det kunne lade sig gøre at lave sikre, mekaniske

bremser, som under alle forudsigelige forhold kunne

Efter en række
havarier i e/teråret
1976rtk Økær's 5
m vinger luftbremser

iform af drejelige
tipper - altså samme
princip som på Juul's
Gedser-mølle.

hindre løbskkørsel, som enhver, der arbejder med vindmøller med god grund frygter. Men flere alvorlige
havarier med Økær's 5 m vinger i 1978 satte for alvor
bremserne på dagsordenen.
Jeg var som formand for OVE anaîgØr af de halvårlige
vindtræf og på et af dem nedsatte vi i 1978 OI/E'r udvalg

for

vindmøllesikkerhed. Det

fik otte medlemmer. Heri-

blandt var der et par, Erik Grove-Nielsen og Henrik Stiesdal, som i de følgende år på afgørende måde kom til
atpræge vindkraftudviklingen i Danmark; der var også
nogle selvbyggere og et par af pionereÍìe bag Tvindmøllen. Ingen officielle instanser var repræsenteret i det
selvbestaltede udvalg, som opstillede generelle sikkerhedsmæssige retningslinier for vindmøller.
Udvalget nåede ret hurtigt frem til de afgørende principper, der blev nedfældet i en sikkerhedspj ece i 1979. Et
af de vigtigste var, at vindmøllen skal have mindst to af
hinanden uafhængige bremsesystemer, og at et af dem
skal være baseret på luftkræfter og være centrifugaludløst.
Vinge- og vindmølleproducenterne gik hurtigt igang ned
at ændre teknikken, så at møllerne svarede til OVE's
sikkerhedsregler. Vindmølleejernes organistion, Danske
Vindkraftværker, oprettef i 1978. frarådede direkte medlemmeme atkøbe vindmøller uden luftbremser - som
også blev eftermonteret på eksisterende møller.
Reglerne blev mere eller mindre overtaget som norm af
Risø i godkendelsen af vindmøllerne og var ubetinget
med til at sikre danske vindmøllers gode omdømme.

Vindmølleindustrien bliver international
Det danske vingekoncept lå nu fast, og man kunne
koncentrere sig om detailforbedringer op opbygning af
produktionskapacitet. Allerede i 1980 flyttede ØkærYindenergi til Mønsted og året efter blev der indgået licensaftale med en større glasfibervirksomhed, Coronet Boats i
Slagelse. Brandet bliver nyt. I Nordisk katalog for vind-
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Choose AeroStar First ... Or Second

L

The ultimate solution in Rotorblades
Udviklingen på det californiske marked i beg,tndelsen af
1980'erne gjorde ikke blot danske vindmøller, men også danske
vindmøllevinger til en eksportartikel. Billedet erfra en annonce
fr a I 9 8 6, der for tæll er, hv ordan udskiftningen af de original e
vinger på l2 hollandske Polenko-møller i Californien med
danske AeroStar-vinger gav 30 o,4 øget produktion.

møller fra 1983 har den samme vinge tre forskellige
navne: AeroStar, Coronet og Altemegy. I begyndelsen af
1980-erne går der hul på det califomiske marked, som
kan aftage alt, hvad der kan leveres. Selv om der var
mange vindmølleproducenter, heraf mange små, var det
masseproduktion, når det gjaldt vingerne, som der bliver
lavet i tusindvis af.
På grund af den store efterspørgsel lagde Alternegy en del
afvingeproduktionen ud til en række underleverandører.
Men der var problemer med kvalitets-styringen. Der kom
et alvorligt havaripå en 55 kW mølle i Hinnerup i novemberstormen 1981 og detførte til, at storaftageren Vestas
beluttede sig til at udskifte vingerne på 16 stk. 55 kW

møller ogtil at insource vindmølleproduktionen. Problemerne med7,4 m vingen var kroniske. Efter få års drift
blev vingeroden ofte blød og elastisk og måtte forstærkes.
Erik Grove-Nielsen viste et udpræget talent for innovation og udviklede i regi af Aeroform et helt repertoire
af vinger fra2,5 m og opefter. Især 7,4 m vingen slår
igennem. Den sad på de populære 55 kW møller fra 1980
og fremefter, som banede vejen for den moderne vindenergi og forgyldte industrien. Senere fulgte udvikling af
afendnu større vingerpä9,10, 11 og 12 m længde.
Udvikling og afprøvning forblev på hjemegnen, hvor Erik
Grove-Nielsen havde bygget et fl,ot aþr øvningscenter i
Sparkær; i grunden en offentlig opgave. Først 10 år senere
køber det statslige Risø centret efter at have lejet det i
nogle år. Det har været det officielle Danmarks service-
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organ for vingeindustrien, indtil man i 2006 åbner et
meget større sted for afprøvning af vinger ved Aalborg
havn.

MedAltemegy's 12 m vinge fra omkring 1986 var det
slut. Der blev kun lavet nogle få af dem. En af dem kom
op atkøre i Vitsø pä Ærø på en 200 kW Dencon mølle,
som Folkecentret havde konstrueret. Denne vinge var der
ikke kvalitetsproblemer med; næsten 20 ãr efler kørte
den stadig. Men krisen i vindmølle-industrien dengang
var med nedlukning af det amerikanske marked total og
alle vindmøllefabrikkerne undtagen Bonus gik konkurs,
så der var ikke kræfter til at udvikle en ny generation
af vindmøller. Nu var der også kommet andre vingeproducenter, som i tide havde sørget for effektiv kvalitetskontrol. Fremstilling af vinger havde udviklet sig til en
moden industriel sektor, hvor det blev rutine at starte nye
fabrikker op samt at udvikle stadig stØrre, lettere og mete
effektive vinger.

LM - mastodonten indenfor vinger
LM i Lunderskov entrerer meget diskret

som vingeleve-

randør i 1982. Udgangspunktetvar mange års erfaringer
med glasfiber som industrielt produkt - en baggrund, der
skulle vise sig atvære lige så vigtig som forstand på vindmøller. Man starter forsigtigt op med 7,5 og 8 m vinger,
som stort set er kompatible med det dengang dominerende
vingefabrikat. Man finder de første LM-vinger på 55 og
75 kW vindmøller fraWind-Mafic, som havde opgivet at
arbejde videre med afstagede hybridvinger, bestående af
en limtræsbjælke og glasfiberskaller, som stammede fra
samarbejdet med Chr Riisager. Man finder også dengang
en 3,5 m LM-vinge på Wind-Matics 7,5 kW FolkemøIle.
LM tilpasser sig kundens situation og leverer også til
Sonebjerg Maskinfabrik forskellige størrelser vingeskaller
til Riisager-kloner.

Derefter gik det slag i slag for LM. Vingerne voksede
i størrelse og i 1986 kunne man levere 11 m vinger til
møller på 150 kW Man flnder dem på vindmøller fra
Bonus, Vindsyssel m.fl. Det specielle ved LM's vinger
dengang vaÍ, at de var designet til atkøre mod uret,
altså venstre om. De havde luftbremser af spoilertypen på
vingens bagside, medens de andre glasfibervingerkørte
med uret og havde tipbremser ligesom Gedsermøllen.

Men LM overgav sig. Spoileme forsvandt og offentligheden kunne ikke i længden tolerere, at vindmøller
kørte forskellige veje rundt. Så fra omkring 1988 lavede
LM vinger, der drejede med uret, som historisk set i
grunden er den forkerte vej. Fortidens møllevinger af træ
kørte nemlig venstre om, fordi træets naturlige vridning
var bestemt af solens gang over himlen fra øst til vest.
Belært af andres uheldige erfaringer med glasfibervinger
lavede LM fra starten nogle enormt solide vinger. I dag
snuner der derfor stadig en mængde 8 m vinger fra LM

LM

er verdens største producent af møllevinger med syv
fabrikker i fem lande. 70%o af vingerne afsættes udenfor
Europa, som tidligere var langt det vigtigste marked. De
er blevet så store, at de er dyre og vanskelige at transportere. Det er en af årsagerne til, at man fremstiller vingeme
i opstillingslandet, når markedet er stort nok til, at en
lokalproduktion kan svare sig. Ofte er det også et krav, at
en bestemt andel af en vindmølles værdi skal fremstilles

lokalt.

LM

LM-vinge under
afprøvning
(Foto: LÀ.4)

på gamle 75 kW vindmøller, hvor vingerne har en beregnet levetid pã70 är. Der blev dog senere ændret på dimensionerne til en mere realistisk levetid.

I slutningen af 1980'erne var de danske vindmøllefabrikker stærkt svækket efter sammenbruddet på det amerikanske marked og tøvede med at udvikle nye, stØrre
vindmøller. Men hos LM var man klar til det næste skridt,
hvor størrelsen hoppede fra2001300 kW til 500 kW Det
førtetil samarbejde med Folkecenteret om specifikationer
og afprøvning af nye vinger. Således blev 17,2 m vingens
specifikationer bestemt af et 500 kW udviklingsprojekt,
som Folkecentret og den tyske vindmøllefabrik Tacke i
fælleskab havde hentet penge til i Bruxelles. Det var
i I99I kæmpemøller, en størrelse som hele branchen
derefter kunne levere med vingerne fra LM.

I

det hele taget"har en vingefabrik som

LM

sat takten

for væksten i vindmøllestørrelserne langt mere end selve
mølleproducenterne. Tøver en dansk vindmøllefabrik med
at introducere en ny type vinge, så snurrer den måske
pludselig hos en udenlandsk konkurrent. Det er konkurrencens ubønhørlige vilkår, som heller ikke den stærke
danske vindmølleindustri kan bestemme over.
Op til24 m længde voksede hver ny generation af vinger
med én meter, men fra sidst i 1990'eme, da MW-møllerne
bryder igennem, lægges der flere meter til hver ny vingetype. I2004 satte LM påny verdensrekord ved at levere
en vinge pä 6l ,5 m til en 5 MW tysk Repower vindmølle
der blev stillet op ved Elbens udløb.

er leverandør til en lang række vindmøllefabrikker
verden over. De er afhængige af en leverandør som LM,
ligesom LM er interesseret i, at der er mange aftagere
af deres vinger, som er en ofte upåagtet, men vigtig del
af den danske vindmøllesucces. Fra LM's vingefabrik

i Baoding i Kina vil man med stor sikkerhed i de
kommende år levere vinger til vindmøller af kinesisk
oprindelse, som kan blive hårde konkurrenter til den vesteuropæiske industri. Mange udviklingslande står overfor
at bruge vindkraft. For dem vil det ofte være afgørende
at skabe arbejdspladser og opbygge nye industrier, og her
vil det være i gensidsig interesse at få en virksomhed som
LM til at bygge en vingefabrik.
Vestas

vil selv bygge vinger

Det hører med til historien, at Vestas som en af de
tidligste og største brugere a|Økær's vinger som nævnt
omkring 1981 følte sig i en vanskelig situation efter flere
vingeuheld. Virksomheden tog konsekvensen og startede
egen vingeproduktion med eget design, rodsystem m.v.
Siden har Vestas været selvforsynende med vinger.
Vestas startede efter et par års tilløb med en7,5 m glasfibervinge til 55 kW møllen, som siden i to trin blev

forsynet med nogle ekstreme vingeforlængere, der ikke
var noget kønt syn. Man manglede vinger til 75 og 90
kW møllerne og derfor frk7,5 m vingen "stylter" på.
Siden har Vestas konstant ligget i forreste række, hvad
angår vingedesign og avanceret produktionsteknologi. I
maj 2000 indviede Vestas en ny stor vingefabrik i Nakskov. Den ligger i det gamle værftsområde, hvorfra det
er bekvemt at levere de meget lange vinger til fremtidens
offshore vindmølleparker. Man lagde i Nakskov ud med
vinger, der var 32 mlange. Men fremtidens vindmøller
kræver stadig større vinger.

6L5 m vinge, verdens største, forlader LM's fabrik. (Foto: LAI)
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Med overtagelsen af NEG Micon fulgte en vingefabrik på
Isle of Wight med i handelen. Her har man specialiseret
sig i træ-komposit vinger, som er under afprøvning på
en 4,5 MW vindm ølle pâ Høv søt e-pt øvestationen' I 2009
vil den blive sendt på markedet med en 120 m rotor. På
det tidspunkt vil Vestas omsider næsten være på niveau
med den størrelse vindmøller, som allerede i 2004 blev

opstillet i Tyskland med LM-vinger.
Vestas har bygget en vingefabrik i det tidligere DDR, for
herfra at kunne forsyne det tyske og centraleuropæiske
marked. Også i Kina bygger man en vingefabrik i Tianjin,
o/o
hvorved man vil kunne leve op til Kina's lr:.av om70

lokalproduktion. Selv om Vestas principielt bruger vinger
af eget fabrikat købte man i 2004 også vinger hos LM til
vindmølleparker med over 140 møller i Indien og Kina.

Tre 19,4 m LM-vinger
og tre 10 m MATvinger på stribe på
Folkecenteret.

En sjællandsk vingefabrik

Øget egenproduktion af vinger

Det var ikke blot Vestas, der

i

1980'eme viste interesse

for at producere vingerre selv, Micon havde vokset sig
stor under vindmølleeventyret i USA og gik sammen
med Ole Larsen i Ringsted og Helge Petersen om at
lave en hel serie vinger. Alliancen mednavnet MAT
Micon Airfoit Technology, var logisk nok. Micon havde
brug for vingerne, Ole Larsen var kendt for at levere
glasfiberarbejde af høj kvalitet til elværkernes store vindmøller ogHelge Petersen havde gjorl hele turen med som
vingekonstruktør fraF.L. Smidth under krigen over Tvind
til DWT, Danish Wind TechnologY.
Vingerne var af standardtypen og aerodynamisk og styrkemæssigt i orden.Finishen var perfekt, men uheldigvis
valgte man en utraditionel fotm for luftbremse. I stedet
for den velkendte drejetip, der allerede dengang var industriel standard, fik man den problematiske idé at bruge
faldskærme, som slyngedes ud fra en låge i vingetippen,
når der skulle nødbremses. Det siger sig selv, at det kan
give problemer at få sådan et stofbundt pænt genanbragt
inde i vingenparattil næste udløsning. Sådan vil en vindmøllekøber tænke. MAI forsvandt da også fra markedet
igen, men er et eksempelpä, at eti øvrigt udmærket
produkt på grund af fejlskøn ved en detalje som luftbremserne forsvinder i historiens glemsel. Idag kan MAIs
produktionsforme og vinger ses som museumsstykker på
Folkecenteret.

de seneste år, hvor møllerne er kommet op i megawatt-klassen, er flete vindmøllefabrikker begyndt at

I

insource vingeproduktionen' Hvor fabrikkerne tidligere
købte vingerne fra uafhængige leverandører, så foretrækker de store fabrikker nu at lave vingeme selv. Det er der
flere grunde til. Og den udvikling fortsætter'

Vindmølleindustrien er en dynamisk branche og de løsninger, der var rigtige for 25 är siden, er det ikke nødvendigvis i dag. Hütter's udformning af vingeroden, der var
vigtig for udviklingen af de første glasfibervinger, er nu
afløst af andre konstruktioner, der spiller bedre sammen
med nutidens materialer og produktionsteknologi. Og den
uafhængige vingeindustri, der var afgørende for hele vindmølleindustriens hurlige ekspansion både i Danmark og
udlandet, kan nu være en hæmmende faktor.
Det er blevet vigtigt at beherske hele produktionsteknologien, også vingefremstilling, når man vil ind på udenlandske markeder. Det kan være betingelsen, at 50 % eller
mere af vindmøl'lens værdi stammer fra lokal produktion.
Tænk, hvis LM ikke ønskede at etablere sig på det pâgældende marked. Denne nye markedsstrategi resulterede i,
at NEG Micon i 1998 købte en vingefabrik på Isle of
Wight, som nu er en del af Vestas-koncernen, og Bonus
byggede en helt ny vingefabrik i Aalborg' Her fremstiller
man vinger af avanceret design støbt ud i ét stykke uden
de sædvanlige limsamlinger til sine megawattmøller' Efter
at Siemens har overtaget Bonus oplyses det, at der skal
ske store udvidelser i Aalborg, som tillige med det nye
testcenter for vinger er ved at blive et vindmøllevingernes

mekka.
Kilder:

syn på de tyske motorveje: Danske vindmøllevinger på
vei. (Dette og øvrigefotos, hvor ikke andet er angivet: Jane
Kruse, Folkecenterel)

Dagtigt

28

Proceedings of the United Nations Conference on New Sources of
Energy. Róme 2l-31 August 1961, Vol 7. Wind Power. UN 1964
Vedvarende Energi i Danmark. OVE's forlag 2000
Nordisk katalog over vindmøller, Risø 1983
Diverse avisudklip, tidssklifter, notater og rapporter.

Bevaring af kulturarven - et kapløb med tiden (og produkthandleren)

Den første mølle, Danmarks Vindkrafthistoriske Samling købte i 1997, var en 7 meter
vindrose, som Fr. Dahlgaard i Holbæk for
ca. 100 år siden leverede til at drive af en
vandsnegl.på godset Rosenfeldt ved Vordingborg. I 1976 blev den købt afen sjællandsk
mØlleentusiast, der restaurerede den og fra
1988 brugte den til at drive en generator.

Museum, DVS og private. Klapsejlere fra de
gvrige fabrikker er der til gengæld ikke bevaret mange af. Fur Museum har m6lletoppen
fra en S-vinget Skals-mølle fra slutningen af
l920-eme og på Hjerl Hede står en velholdt
klapsejler, der er bygget omkring l92O af en
lokal mgllebygger på Holstebro-egnen.

Da DVS efter hans død købte mØllen var den
endnu intakt og funktionsdygtig. To montører
og en lastvogn med kran fra Vestas sørgede
for, at møllen blev taget ned og transporteret
til Jylland. Det er nok den ældste bevarede
af de industrielt fremstillede mØller fra det

I

I

Der er heller ikke meget tilbage af de store
"La Cour klapsejlere", Lykkegaard byggede
til elværker underAnden Verdenskrig (over
60 ialt). Den karakteristiSke "tandhjulskasse"
fra en af mølleme ligger på bunden af en stor
dynge skrot hos enjysk produkthandler. Og
foreløbig er 15 klapper fra en af vingerne det
mest synlige spor efter mØllen. DVS'næstformand, Flemming Hagensen, ses her med en af
de over 2 meter lange klapper. De kan nu ses i
hans samling i Roerslev g1. elværk på Fyn. (se
nærmere på DVS' hjemmeside).

første danske "vindmølleeventyr" og måske
den eneste af de store vindroser med stilbare
blade.

Den slags fund gØr man desværre ikke hver
dag. Det er meget få møller. der er bevaret fra
den periode, hvor der på 20 år blev produceret
13- 14.000 m6ller. Og flere af dem, der er der
endnu, er i farezonen. Også når det gælder
vitale mølledele, der kan være med til at vise,
hvordan datidens mØlle så ud, er det et kaplgb
med tiden - og piodukthandleren - at finde
dem og iå dem sikret for eftertideu.
Der står (eller ligger) også nogle få klapsejlere andre steder i landet, men dem, DVS har
været i nærheden af, har det ikke særlig godt.
Møllen heroverer formentlig den eneste bevarede fra Herning Maskinfabrik. Møllen er
fra ca. 1922, billedet er fra 2003, og DVS
forqØgte dengang uden held at købe mØllen.
Dens nuværende status er ukendt.

Heldigvis er der også nogle, der spØrger DVS,
fpr de ringer efter produkthandleren. Da Ole
Damgaard i Nim ved Horsens tog en vindrose
npd fra det 13 m hØje tårn, hvor den havde
siddet siden 1922, var der ikke så meget tilbage. Men han forærede DVS det, der var.
Rotornavet med tandhjulsgear og krumtapdrevet til pumpen var rustet saÍrmen, men DVSmedlem Niels Vium Nielsen brugte mange
timer på at få tingene til at fungere igen. Og
nu er det hele sat på fod og navet har fået
et håndsving, så

Mors står der stadig tre klapsejlere, der er
freinstillet af D.M. Heide. Dene ene på foderstoffirmaet Mollerup Mølle (billedet herover)
blev i 2000 totalrenoveret. De to andre mØller
På

står ved gårde på 6en og har det knapt så godt.
Desuden ligger der yderligere 4-5 mere eller

mindre komplette Heide-møller hos Morsø

De klapsejlere, der er bevaret, har 5 eller 6
vinger. For de 4-vingede klapsejlere, der blev
bygget efter la Cours anvisninger, ser det helt
galt ud. Billedet herover blev tager i I 998. På
det tidspunkt havde det endnu været muligt at
redde de vitale dele fra en "la Cour" mølle
med l1 m vingefang og vingebjælker i træ

leveret fra Hurup Jernstgberi & Maskinfabrik
til Fyn engang i I 920-erne. Delene havnede
senere hos produkthandeleren.

fremtidige udstillingsgæster

selv kan afprgve den 80 år gamle mekanik.

Foto: Flemmitrg Hagense¡, Jæ Vium Nielsen og Bemy ChristeDsen,

Fire nye kapitler af de danske vindmøllers historie
Ligesom den første årgang af "Kapitler af vindkraftens historie i Danmarko' giver årgang 2005 et
længdesnit gennem den nyere danske vindmøllehistorie.I tid spænder hæftets fire artikler over en
periode på 130 år - fra starten på den første industrielle mølleproduktion Í 1876 til de moderne
Megawatt-møller.
I)en første artikel handler om Danmarks første store "vindmølleevent¡rr" fra 1900 til f920. På de tyve år blev der
opstillet ca. 14.000 nye vindmøller i Danmark - på gårde,
håndværksvirksomhedei vandværker og elværker. Der var
mindst 10 større vindmøllefabrikker og mange flere små
og mellemstore producenter. Forudsætningeñ for denne
udvikling blev skabt i slutningen af 1800-tallet, da enkelte
pionérvirksomheder eksperimenterede med nye mølletyper.

Poul la Cour's indsats for vindkraften skete på tre områder: Han var den første
i verden, der brugte vindkraften til at spalte vand til brint og Ílt ved elektrolyse,
således at vindens energi kunne lagres til vindstille perioder. IIan foretog systematiske vindtunnel-forsØg med de nye vindmølletyper. der var kommet på marke'
det i sidste halvdel àf L800-tallet. Og han opfandt'6kratostaten", der var en vigtig
forudsætning for alt det andet. Kratostaten sikrede, at den "ujævne" ydelse fra
vindmøllen blev omsat tit et jævnt træk, der var egnet til at drive en dynamo
eller sikre præcis drift af en vindtunnel. Hæftets anden artikel handler om l'kratostaten".
Gedsermøllen fra 1957 er blevet kaldt ooalle moderne møllers
moder." Den tredie artikel handler om møllen og om dens konstruktør, Johannes Juulo der startede sin tekniske løbebane på
Poul la Cours vindkursus påAskov i 1904.I1962 pegede han
på vindkraftens fordele for forsyningssikkerhed, beskæftigelse
og eksport - men det var der ingen, der lyttede til dengang. Tit
gengæld blev hans mølle inspirationskilden for de nye møller,
da vindkraften blev "genopdaget" mere end 10 år senere.

Uden vinger kan man ikke lave vindmøller. Hæftets fierde artikel handler om glasûbervingerne og de
uafhængige vingeproducenters betydning for de danske vindmøllers udvikling. Det startede med Tvindmøllens 27 m lange vinger i1977. De blev i længde først ovçrhalet af de kommercielle vingefabrikker næsten 20
år efter. Ogi2004 var længden nået op på 6105 m (billedet herunder).

Udgivet december 2005 af Elmuseet i Tange, Poul la Cour Museet i Askov. Nordisk
Folkecenter for Védvarende Energi og Danmarks Vindkrafthistoriske Samling.
ISBN 87-989008-4-6
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