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Energimuseet - Oplevelser med energi
Energimuseet åbnede for publikum i 1985 med navnet Elmuseet, som 1. januar 2011 blev
ændret til Energimuseet. Museet ligger i et natwskønt område et par kilometer fra Bjerringbro
ved den store kunstige Tange sø, der forsyner Danmarks største vandkraftværk med vand.
Museets udstillinger rummer alt fra materiel fra gamle elværker til trjemmets husholdningsapparater samt skiftende temaudstillinger.
Der er en stor udstilling om vedvarende energi og en permanent udstilling om vindkraftens
historie i Danmark. Danmarks første moderne vindmølle, Gedsermøllenfra 1957, er udstillet
udendørs sammen med en Riisagermølle, der snurrer, når vinden blæser. Skoler og grupper kan
bestille rundvisning og undervisning, der varetages af museet skoletjeneste. Museet rummer
også bibliotek og arkiv.

Åbningstider: Fra 15. marts til3L. oktober: Åbent daglig
Åbningstider udover det for skoleklasser: Se museets hjemmeside.
Energimuseet, Bjerringbrovej 44,8850 Bjerringbro. Tlf. 8668 4211.

www.energimuseet.dk email: info@energimuseet.dk

Poul la Cour Museet
er indrettet i amestedet 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 veffier, v. Povl-Otto Nissen, tlf.7542 3933,
www.povolonis.dllplc/plcmus.htm og Poul la Cour Fonden ved Bjarke Thomassen, tlf.
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2763 7036.
Museet har kun åbent efter nærmere aftale.
Medlemskab af Poul la Cour Museets Venner: 150 kr. for enkelt, 250 kr. for dobbelt.
Poul la Cour Museet, Møllevej 21, Askov, 6600 Vejen.

www.poullacour:dk email: plc@poullacour.dk

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

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

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby,
7760

Hurup Thy. Tlf. 9795 6600, Fax: 9795 6565

www.folkecenter.

net

email: energy@folkecenter.dk

Danmarks Vindkrafthistoriske Samling (DVS)
i 1997. DVS arbejder på at bevare de sidste
150 års vindmøllehistorie fra de første gãrdmøller 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 udstilling, men arrangerer udstillinger i samarbejde med andre interesserede organisationer og
institutioner. Besøg og rundvisning i DVS'depot kan arrangeres efter nærmere aftale.
DVS er en privat forening, der blev stiftet
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Medlemskab af DVS koster 200 kr. om året. Nye medlemmer modtager et
eksemplar af bogen "Fra husmøller til havmøllet'' (2012).

DVS, Smed Hansens Vej 11, 6940 Lem St. Formand: Birger T. Madsen,
Næstform./sekretær: Kurt Ganer-Tolsøe, tlf. 2924 3228 el. 97 34 1289.
www.vindhistorie. dk email: info@vindhistorie.dk

istorie,
og turisme...
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For 10 år siden startede samarbejdet mellem de fire parter der står bag dette
årsskrift. Formålet var at sætte øget fokus på de sidste 150 års vindmølleudvikling oggffe opmærksom på en overset del af den danske kulturarv.
Når det gælder dokumentation og bevaring af mølledele har samarbejdet
givet gode resultater. Men for de historiske mølIer, der står ude i landskabet
er udviklingen fortsat gået den forkerte vej.
Det kan illustreres med et par tal: På Mors var der engang mange møIler.
De fleste var produceret lokalt af D.M.Heide. Da vindmøllernes første
"guldalder" kulminerede i lgl2-ls,leverede han ca. 50 "klapsejlere" om
året. Heide-møllerne blev solgt i hele Jylland og på Mors var der et trecifret
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på Mors nåede i løbet af 150 år
at bruge 5 generationer af vindmølleteknolo gi.
Oprindelig havde den hollandske mølle vinger
med sejl. I 1915 fik den nye vinger med klapper.
Erter en storm i 1922 blev møllehatten skiftet ud
med en 6-vinget Heide-mølle på gittertårn - og
næsten 60 år efter kom der en Riisager-mølle
på Heide-tårnet. Efter gearproblemer blev skiftet
til en HVK-nacelle - men stadig med Riisagers
vinger. Fra 1991 var der kun det ældste møllehus
tilbage. (Foto: Flemming Hagensen, DVS)
Søe Mølle

Kraftværkernes vindmølleparker - til lands
og t¡l vands
Jytte Thorndahl, Energimus eet.
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1970'eme, da vindkraften blev genopdaget, havde Limfiordsøen stadig
et tocifret antalmøller, der kunne give inspiration til den nye udvikling men derefter gik det hurtigt ned ad bakke. Da Miljøministeriet lavede en
landsdækkende optælling af vindmøller i 1992 var der 6 tilbage, da DVS
udgav sin første publikation i200I var der 3 og nu er der kun én. Af de
ca. 20.000 vinclmøller, der blev bygget fra sidst i 1800-tallet til ca. 1930 primært til anvendelse i landbruget - står der i hele landet kun 5 tilbage.

Når det gælder byguinger og historiske mindesmærker er der fredningsbestemmelser, der beskytter dem og offentlige midler og pengestærke fonde,
ft Realdania, der hjælper til at bevare dem. Når det gælder de vindmøller,
der her er tale om, er det normalt ejeren alene, der står med problemet - og
det er dyrt at vedligeholde en 100 år gammel vindmølle.
Som man kan se sidst
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i årsskriftet ligger

en stor del af den kulturarv, som
mølleme repræsenterer, "udkantdanmark" Her opstod den nyeste danske
vindmølleindustri også, og selv den stadig er her mener mange, at man i
denne del af landet ikke mindst skal leve af turisme,
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Turisteme har opdaget vindmøllerne. Der kommer både mange danske
og udenlandske turister i besøgscentret for Horns Rev havmølleparkerne
i Fyrmesterboligen ved Blåvand fyr og DFDS gennemfører 5 gange i
løbet af sommeren "MølleCruise" til Horns Rev med start fra Esbjerg havn,
udsigt til havmølleme og buffet undervejs.
Måske skulle de lokale turistforeninger i samarbejde med museer og andre
akører også sætte fokus på de historiske vindmøller på landjorden. Øget
synliggørelse ville kunne bidrage til at skabe den fomødne interesse og
økonomiske opbakning til at sikre denne del af kulturarven.

Udgivet i marts 2014 af:
Energimuseet,
Poul la Cour Museeto
Nordisk tr'olkecenter for
Vedvarende Energi,
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Redaktion og lay-out:
Benny Christensen, DVS.
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Stokm øllen i Nymindegab
Arkitekt MAA Steffen M. Søndergaurd, Askou
første årgang af "Kapitler af vindkraftens historie i Danmark" (2004) kunne man læse om
projektet til genopførelse af stokmøllen på et bådebyggeri ved museet i Nymindegab. Arkitekt
Steffen M. Søndergaard, der har projekteret det nye museum, fortæller her om møllen, der blev
sat på plads ijuni 2013.
I

Stolcnøllen i Nymindegab skal være bygget af Ole
Pedersen, kaldet Ole Gaf står der på et af de ældste
fotos af møllen i det lokalhistoriske arkiv.
Varde Museum oplyser, atmøItenblev opført nærmere
þsten (omtrent bag bageren på samme side af vejen),
hvor den blev anvendt til opskæring af indstrandettræ.
Omlaing 1900 blev møllen erhvervet af tømrerAdam
Rauhe, der flyttede den til det nuværende sted og
indrettede tømrerværksted i bygningen under den. Der
kunne kun saves, når det blæste, og vejret havde således
en direkte indflydelse på arbej dsaktiviteteme.

I 1904 opførte Adam Rauhe langs med vejen det
nuværende forhus, der ud over at rumme familiens
bolig også havde en ekstra lejlighed i den ene ende.
Niels Larsen blev udlært som tømrer omlaing 1912
efter at have stået i lære hos Adam Rauhe og fortsatte
hos ham som svend. Knap en halv snes år senere
opførte han på nabogrunden mod øst et beboelseshus
til sig og sin koneAnna. 1925-26 overtog Niels Larsen
tømrervirksomheden og dermed møllen. Virksomheden
omfattede også bådebyggeri, og Tømrer Larsens gafpramme havde et godt ry.

Møllens konstruktion

Møllebygningen efterfiernelse af møllen og aJkortning af
tømmerpyramiden i 1928. (Fotos: SMSfebruar 2002 og
Benny Christensen, DVS april2004)

I møllebygningen udgøres den store tømmerpyramides
ene ben af rundtømmer, der uden tvivl har udgjort
en del af en skibsmast, og de fire ben er boltede til
jernbeslag, der er indstøbte i store betonklodser under
terræn. Pyramiden stabiliseres af afstivende vindkryds
og to sæt krydsende, dobbelte hanebånd. I det øverste

sæt hanebånd er der en udstemning for et leje, der har
båret "stokken". Herudover kendes møllen kun fra et
par fotos, der er optagetfør 1928, hvor møllen efter
indlægning af el blev overflødig og afrigget, hvorefter
den øverste del af tømmerpyramiden blev taget ned til
hanebandshøjde, og et lavt tagpaptagblev oplagt på den

Det nærmeste hus på billedet t.v. er Adam Rauhes hus fra 1 904 og t.h. ses stolønøllen, der blevt flyttet til dette sted o. 1900.
Måske er detfamilien Rauhe, der poserer iþrgrunden. På det senere billede t.h.ses tømrer Niels Larsens hus, der er opført
efter øt han i 1923 overtog tømredorretningen. (Postkort ogfoto i Varde Museum)
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Bortsetfra noglefå postkort ogþtografier hayde møllen på toppen af bådebyggeriet i Nymindegab ikke efterladt mønge spor
Der var ingen tegninger, der viste noget om møllens indvendige konstruhion og heller ingen møller af samme type, man kunne
hente erfaringerfra. Til alt held blev der på Poul la Cour-museet i Askovfundet et billede, der viste rejsegilde på en lignende
mølle, hvor man kunne se, hvad der lå under beklædningen. (Fotos: Poul la Cour Museet og BC,)
afkortede konstruktion. Væggene i møllebygningen var
udført af spinkle trædimensioner og tynde brædder
muligvis overskydende materialer fra andre opgaver og
under alle omstændigheder udtryk for den yderste sparsommelighed. Ydervæggene var senere lappede med

-

er den øverste 'omøllehat", der drejes. Det var derfor

oplagt atsøge oplysning om detaljerne i stokmøllens
konstruktion og funktion i andre tilsvarende møller,
men selv om stokrnøllerne tidligere var ret almindelige,
lykkedes det kun at finde frem til to bevarede.

blikplader ogtagpap,

Museets baggrund
I 1993 blev grunden med møllen og de to huse solgt til
Blaabjerg Kommune med henblik på museumsetablering, og 1995-96 blev Hvalhuset opført.
I2003 udskrev den selvejende institution Nymindegabmalerne/Blaabjerg Museum en indbudt konkurrence om
et museum på stedet. Jeg vandt konkurrencen med et
forslag, der tager udgangspunkt i det oprindelige bebyggelsesmønster med grundmurede beboelseshuse langs

vejen og træbeklædte skure og udhuse længere inde på
grunden. Retablering af møIIen indgik i forslaget, der
nu er realiseret og rummer "Nymindegab Museum", der
både er et kunstmuseum og et kulturhistorisk museum.

Stokmøllen
Mølletypen har navn efter den lange, lodrette o'stok" af
kaftigt tømmer, der bærer vingeaksel og vinger og
drejes efter vinden, mens det på de gængse møller kun

De to stokmøIler, i hhv. Østerklit mellem Hirtshals og
Gl. Skagen og på Hjerl Hede, er imidlertid små møller,
der betjenes på enklere vis. Der var derfor ikke megen
information at hente her til brug ved retableringen af
den aktuelle,Iangt større stokmølle, som "krøjes"
d.v.s. drejes op mod vinden - af en vindfane og i øvrigt
bedenes indefra.

-

En helt uventet trjælp viste sig imidlertid, da der i
billedsamlingen på Poul la Cour Museet i Askov viste
sig at være et foto, optaget ved rejsegildet på en stokmølle af samme størrelse som Nymindegab-møllen.

Fotografiet stammer fra en Askov-fotografs glaspladesamling og det kan derfor ikke udelukkes, at stokmøllen
på glaspladefotografiet kan være opført af møIlebygger
Christensen iAskov, som o. 1900 havde sin savmølle
her samt den lagerbygning, der senere blev ombygget
til bolig for forfatteren Jørgen Bukdahl (og hvor dette
skrives).
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Understøbringens vandrette bom bærer desuden bundle-

jet for mølleakselen, der er placeret midt i stokken og
fortsætter igennem stokkens bundleje oven på hanebåndene. Efter tagpapdækningen blev møllens omgang
udført på inddækkede bærekonsoller. Omgangens placering i forhold til vingelængden er valgt således, at en
velnæret person kan ligge på omgangen uden at blive
ramt af roterende vinger!
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Stokmøllen med retableret tømmerpyramide (Foto SMS)

Glaspladefotografiet kom derfor til at danne grundlag
for retableringen af tømmerpyramiden og stokken: Ud
over de store vindkryds blev der derfor udført nogle
mindre under pyramidens top, hvor en jernbundet skive
fanger de fire ben. I skiven er der et leje, hvori

Den 4-delte stokfør den endelige montage Beklædningen på
den øverste del følger med stokken under møllens krøjning.
(Foto: BC, 3. juni 2013)

stokken drejer. Stokken er som påAskov-fotografiet
udført af fire tømmerstokke - i modsætning til de små
stokmøller, hvor stokken udgøres af en enkelt, større
bjælke.

Stokken under prøvemontering med øverste del afbundlejet
(ned hulfor mølleakslen).(Foto SMS juni 2007)

Prøvemontering af stokken. Tidligere var omgangen udenpå
mø llebygningen en nødvendig arb ej dsplatþrm. Nu þregår
næsten alt arbejde med kran (Foto SMS juli 2007)

Stokkens bundleje er placeret oven på hanebåndene,
som derfor er forsynet med en kraftig understøûring,
således at belastningen fra møllens bevægelige dele
føres direkte ned i terræn.
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Regulering af møllens hastighed foretages ved hjælp af
vingernes jalousier, der kaldes "klapper". (Møller med
klapper kaldtes "klapsejlere" i modsætning til "kludesejlere", som var betegnelsen for møller med den
ældrevingetype med lærredssejl, som "aÊ og påsejles"
fra møllens omgang, d.v.s. udefra). Klapsejlervinger
betjenes indefra via den såkaldte "edderkop" mellem
vingerne. Ved "påsejling" lukkes klapperne, så de
danner en flade, der kan fange vinden, og ved "aßejling" åbnes klapperne, så vinden kan passere frit.

v

Billeder fra montagen

i juni 2013
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Vinge med vingebjcelke af U-jem og drejelige træklapper
(Foto: BC, 4juni 2013)

Betjening af møllen

-

.l\A

d.v.s. regulering af klapper samt

brug af bremsen - er imidlertid kompliceret, når stokken principielt roterer hele tiden. Løsningen var velkendt for 100 år siden, da stokmøllen var en gængs
konstrukfion, men blev nu genopfundet af møllebygger
Jens Jørgensen, der har stået for og gennemført retableringen af både selve møllen og tømmerpyramiden.
Betjeningen af møllen foregår fra en platform, der er
udført oven på hanebåndene.
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Den oprindelige kraftoverførsel via remtræk til save
m.v. er undladt af sikkerhedshensyn, som ikke eksisterede tidligere, men produktionen af gafpramme er
genoptaget, og således fortsætter en afde oprindelige

funktioner

i møllen.

Denfcerdige stohnølle. (Foto: Ingo Morgner, juni 2013)

Læs mere om Nymindegab-mØllens
plads i den danske vindmøllehistorie
artiklen på de følgende sider.

i

(Fotos: BC)
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En glemt mØlletype er blevet synlig igen
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Møllen, der nu er blevet genopført på bådebyggeriet i Nymindegab kaster lys
over en glemt mølletype - og over vindmølleudviklingen i starten af den periode,
hvor der blev bygget over 15.000 vindmøller i Danmark. De tidlige gårdmøller
("stokmøllerne") blev efter 1900 afløst af industrielt producerede "vindroser" og
"klapsejlere". Men møllen i Nymindegab er både en stokmølle og en klapsejler.
gang med at søge efter spor efter tilsvarende møller
andre steder. Og det gav hurtig gevinst, da vi fandt
billeder af lignende møller i de lokalhistoriske arkiver
bl.a. Ølgod, Tistrup og Grindsted.

i

Vi kunne altså hurtigt slå fast, atmøllen på billedet
sikkert var pæredansk - og at man ikke skulle ret langt
væk fra Varde for at finde spor efter lignende møller.
Der havde i hvert fald været nogle stykker af dem i
den nordlige del af det daværende Ribe amt.

En overset mølletype
Til gengæld måtte vi også indrømme, at ikke står meget
om den slags møller i det, der siden er skrevet om
den danske vindmøllehistorie. Så det lokalarkiv, der fik
spørgsmålet, havde god grund til at undre sig over, om

møllen overhovedethørte

til i Danmark.

Det handlede åbenbart om møller, der ikke havde efterladt sig synlige spor - ud over de billeder, der kunne
findes hist og her. Og møllernes konstruktion var godt
gemt i de lukkede mølletårne. Heldigvis var der i sommeren 2004blevet fundet et foto iAskov (se side 3),
der viste den konstrukfion, der 1å under facaden.

I2006 blev billedet herover brugt i forbindelse med en
efterlysning. Den stod i bladet OmSLAget, der udgives
af "Sammenslutningen af lokalarkiver" (SLA).
Det flotte billede i glas og ramme var blevet købt på et

Efter atAskov-billedet var kommet frem i lyset var
det til gengæld klart, at det handlede om en videreudvikling af de "stokmØller", der var de dominerende
" gãtrdmøller" eller "husmøller" fra 1 860' erne.

loppemarked og køberen henvendte sig bagefter til det
lokale arkiv for at finde ud, hvor den usædvanlige mølle
egentlig havde stået.

Stokmøllerne
Stokmøllerne var den første mølletype, der blev taget

Arkivet kunne ikke give svaret, men mente dog, at
møllen ikke var fra Varde eller den nærmeste omegn.
Derfor satte man billedet i bladet for at se, om der
var andre arkiver, der kunne r¡-ælpe. Spørgsmålene i
bladet lød: "Hvor stammer billedet fra?" og 6'Er det
overhovedet dansk?"
Da vi i DVS blev gjort opmærksom på efterlysningen af
en peßon med tilkn¡rtning til et lokalt arkiv, så billledet
meget bekendt ud. Ikke fordi vi vidste noget om den
konkrete mølle - men den lignede meget den mølle, der
havde været på bådebyggeriet i Nymindegab - og som
netop på det tidspunkt var ved at blive rekonstrueret. Da
Nymindegab-projektet startede tre âr før, var vi gået i
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i brug, efter at bønderne i 1862 havde fået lov til at
male deres eget korn. Møllerne blev bygget af lokale
eller omrejsende møllebyggere. Mange af dem var de
samme, som byggede og vedligeholdt de store "hollandske" mølIe4 der hidtil havde haft monopol på at
male bøndemes kom. Der kom også mange nye møllebyggere til - og der blev bygget mange stokmøller.
Ved arhundredeskiftet var der over 4.000 af dem.Stokmølleme var udbredt over hele landet, men der
var flest i Nord- og Vestjylland. Det var en enkel

billig mølle, men til gengæld krævede den også
en del pasning - som det fremgår af tegningen og
beskrivelsen på næste side.
og

F
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Den ene af de to bevarede stolønøller i Danmark står på en
lade i Tversted Klitplantage i Thy. Møllen blev i 1994 gjort
funktionsdygtig igen ved en omfattende restaurering, udført

for Skov-

og Naturstyrelsen.
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På Tversted- møllen drejes hele den tunge stok (A) med
håndlcraft ved hjælp af jernstangenforoven. Stokken låses
fast med en làserigel (B) i et hul i enjernplade på den
tværbjælke, der bærer stokken.

Sådan fungerer stokmøllen:
Mølletypen havde navn efter den kraftige, lodrette tømmerstok (Nr.1 på tegningen), der var det bærende element i møllen.
På toppen af stokken er akslen med de 4 trævinger
placeret. Stokken er i den nederste ende lejret i et
jernleje (a) på en tømmerplatform et par meter over
ladegulvet, og styres ved tagryggen af en jernbeslået
styrekrans (5). Stokken drejes med håndkraft ved hjælp
af en jernstang (3), der kan skydes ind i et jernbeslag i
den nederste ende af stokken.
Når møllen skal i brug sættes der sejl på møllevingerne
(B). Det foregår fra platformen over taget (2), hvortil der
er adgang med en stige nede fra laden. Når sejlene er
sat drejes møllen ind i vinden. Møllen låses derefter fast
med en låserigel (6), der skydes ned i en jernring på
den bjælke, der bærer stokken.

På billedet herover ses t.v. tovet (A) til bremsebåndet, der
holder vingeakslenfast. Når stenen i den anden ende aftovet
(B) hæves, løsnes bremsen, såvingerne kan dreje rundt.
(Fotos: BC)

Derefter løsnes bremsen ved at løfte en sten og slække
det reb, der går op til bremsebåndet på vingenavet (9).
Stenen bindes fast højere oppe på stokken. Herefter
kan vinden dreje møllevingerne og fra et konisk tandhul
på mølleakslen (10) overføres kraften til et tandhjul
(11) på toppen af den lodrette aksel (A), der går
med gennem et spor i stokken. I den nederste ende
af akslen er der et tandhjulsdrev (12 og 15) til
kværnen (16) og et vinkeldrev (13) til en remskive (14).
Herfra kan møllen drive andre af gårdens maskiner fx tærskeværk og hakkelsesmaskine.

Tegning af stokmølle i Tversted Klitplantage:
Arkitekt Peter Carstens 1994
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Stokmøllerne fik sidst

i

18O0-tallet konkurrence fra

andre mølletyper der var lettere at betjene. Sidst
i 1870'erne startede en industriel produktion afde

amerikansk inspirerede,o'vindroser" med mange tætsiddende blade. De af dem, der blev brugt i landbruget
ligesom stokmøllerne, havde stilbare blade og drejede
("krøjede" ) selv efter vinden. Det skete enten med en
oovindfane"
bagudrettet
eller med to tværstillede "krøjerotorer", der via et snekkedrev og en tandkrans drejede
toppen af møllen ("møllehatten") efter vinden - som på
de nyeste af de store "hollandske" kornmøller.

Stokmøllen på Hjerl Hede Frilandsmuseum (Foto: BC)

Kun to af de mere end 4.000 stokmøller kan stadig

i

ses

landskabet. Møllen i Tversted (se foregående side) er

oven i købet fuldt funktionsdygtig, efter af Skov- og
Naturstyrelsen gennemførte en restaurering i 1993. Der
er også en meget informativ udstilling i bygningen, der
er åben året rundt.
Den anden bevarede stokmølle står på Hjerl Hede. Den
er ikke funktionsdygtig, men der er dog så meget af
maskineriet tilbage, at man kunne hente viden herfra
ved restaurering af Tversted-møllen. På møllen, der
stammer fra Hulsig ved Skagen, er der et lidt mere
avanceret system til drejning af stokken. Her foregår det
ved hjælp af et håndsving med snekkedrev til et stort
støbejernstandhjul i den nederste ende afstokken.

F{

hndroser fra Esbjerg Jernstøberi og Maskinfabrik, der i
1876 startede industriel produktion af vindmøller. Møllen t. v.
blev i 1892 placeret på en gård ved Juelsminde. Møllen t.h.
blev leveret til et uldspinderi i UlJborg i 1889 og blev i 1896
flyttet til et karetmagerværlcsted i byen. (Fotos i privateje)

:Ì
:i

.t.

.¡
I

o'vindroser"

fik betydning til mange formåI.
De blev i 1880'erne taget i brug til drift af pumper
i vandværker og ved landvindingspojekter De blev
også benyttet som drivlaaft til håndværksvirksomDe tidlige

heder i byerne.De blev også brugt som "gàrdmøIler",
hvor de var mere effektive og nemmere at betjene, men
også noget dyrere, end stokmøllerne.

Snekkedrev til drejning af stokken til møllen på Hjerl Hede.
Snekken, der erfastgjort på det tømmerstativ, der bærer
møllen, er i indgreb med et tandhjul i bunden af stokken

Omkring 1890 kostede en vindrose til drift af kværn
og tærskeværk 14-1600
mens en stokmølle kunne
købes for 8-900 kr,

þ

Klapsejleren
I 1889 kom en tredie mølletype på markedet. Den
nye "klapsejler" havde ligesom de nyeste afde store
kornmøller vinger med drejelige træklapper i stedet for
sejl, men det meste af møllen va¡ ellers - ligesom på
mange af vindroserne - afjern. Ligesom vindroserne
indstillede klapsejlerne sig også selv efter vindretningen
- enten med en vindfane" eller med to krøjerotorer..

Håndsvingpå snekkeakslen. Hver gang håndsvinget drejes
en omgqng drejer snekken tandhjulet på stokken en tand.
Under stativet ses det store tandhjul til drift af kværnen
(svarende til

I

nr I2 på tegningen side

7) ( Fotos: BC)

Det var møllebyggeren og opfinderen Chr. Sørensen der ellers mest blev kendt for sine senere kontroverser
med Paul la Cour - der satte klapsejleren i produktion
på "Skanderborg Vindmotorfabrik". Nogle af hans
tidlige møILer havde mange (10-12) blade. De senere
"klapsejlere" havde normalt 5 eller 6 blade.

*Hr

v
I¿-l

NYMINDEGAB
.r..

n.*.-r,/

.'rrti,fl
â'j¡r.ñ
t- <&¿,-tl:

1l',rL

TARM

9f
.

tud.t

'".'.'{ .-.. .

l:

.',,.4, i
I

11 .l.1. -":t

.4;!

S

o¡

."a

l-r't'h¡¡rr'-

i.

r,''

!t:i"¿
¡rFl.i

+'

li

.}
l.r¡r¡d¡ tð

.;.,¡"..

.f1w:t'
I

Møllen i Nymindegab var langtfra den eneste vindmølle af denne type, der stod i Sydvestjylland sidst i I8001allet. Som vist på
kortet kan manfinde billeder af dem i mange af de lokale arkiver i den nordlige del af det tidligere Ribe amt, (Det samtidige
kortudsnit erfra "Amtskort over Danmark" Det Nordiskeforlag FfuEM og Gyldendalske Boghandels Forlag ca. 1900)

De store "selvregulerende" vindroser og klapsejlere
blev i landbruget kendt som "vindmotorer" - i modsætning til stokmøllerne, der også gik under de mindre flatternde betegnelser "kludemøller" eller "kludesejlere".
Sørensens klapsejler var patenteret under betegnelsen
"keglevindmotor" på grund af vingebjælkernes krumning, der skulle gøre dem mere effektive til at "fange"
vinden. Poul la Cours forsøg i Askov i 1890'erne kunne
nu ikke bekræfte teorien og helt galt gik det, da Cþ
Sørensen forsøgte at bruge princippet i stort format på
Poul la Cours forsøgsmølle i 1896.

I løbet af 1890'erne

startede der flere steder produktiom

af klapsejlere - ikke mindst i Nord- og Vestjylland,
hvor der også var flest af de gamle stokmøller. De
nye producenter kopierede dog ikke Chr. Sørensens
krumme vinger. Men at teorien om dem ikke blev helt
forladt ses af den klapsejler, der nu står på Hjerl Hede
Frilandsmuseum. Den blev bygget af en lokal møllebygger på Holstebro-egnen i 1923,

Store klapsejlere i byerne
Da billedeme af møllen på bådebyggeriet i Nymindegab kom frem i 2003 i forbindelse med planerne om at
genopføre møIlen, viste det sig, at der også i 1890'erne
var blevet bygget en anden type klapsejlere.

Ligesom Sørensens "vindmotor" havde de vingebjælker
afjern med drejelige træklapper og en bagudrettet
"vindfane". Men i stedet for et gittertårn af stål var der
et lukket trætäm, som på nogle af de store vindroser (fx
Ulfborg-møllen på billedet side 8). Der var tale om ret
store møller, der mest blev brugt til håndværksvirksomheder i byerne.
Chr. Søremsens paten-

terede "Kegle-vindmo-

tor" (Illustration i
prisliste fra I 890'erne)
Men "keglevindmotor blev hurtigt kendt og anvendt
både som gårdmølle og som drivkraft til håndværksvirksomheder i byeme. Den blev også - i konkurrence
med "vindroserne" - anvendt til drift af pumper ved
mange af tidens store afi¡andings- og inddæmnings-

projekter.
Frem til 1897 blev der solgt over 100 "keglevindmotorer. Møllen blev også produceret på licens af en fabrik
i Kiel - og i Tyskland gik den under betegnelsen en
'oSorensen-Motor".

Klapsejlerved "Tarm
Save- og Høvleværk",
opført i 1890'erne måske ved virkomhedens etablering i 1892.
(Foto hos lokalhistorikeren Inger Hansen,
Tarm)
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Den store &-vingede mølle i Ry stationsby er et elçsempel på, at vindkraften i sidste del af 1800-tøllet ikke
blot blev brugt til at male korn. Lige som møllenfra
Tarm på side 9 står den på et sawærk. Men møllens
opbygning ligner den, der kendesfra de store "hollandske" kornmøller: Hatten drejes efter vinden af
en tværstillet "krøjerotor", der gennem et snekkedrev
drejer møllehatten. (Fotos i Ry Lokalhistoriske Arkiv)

Før elektriciteten kom ind i billedet var det nemlig ikke
blot på landet, man tog vindens energi i brug. Også
i mange byer var der møller, der gav energi til bl.a.
smedier, tømrerværksteder, bagerier og sawærker. De
har bare ikke efterladt sig så mange spor som møllerne
i landbruget. Elekbriciteten kom tidligere til byerne, så
møllerne blev overflødige, og så kom de hurtigt til at
stå i vejen for byudviklingen. Så der er ikke så mange
billeder af dem. Det samlede antal nåede også langtfra
op på de ca. 20.000 møller, der stod på landet.

Nogle af byernes møller - som den store savmølle i
Ry på billederne herover - fulgte de velkendte tekniske
principper fra de nyeste af de store "hollandske" kornmøller. Men for de - hidtil ret ukendte - klapsejlere,
der som møllen i Nymindegab drejede ved hjælp af en
vindfane, var det usikkkert, hvor meget af mølletoppen,
der drejede efter vinden og hvordan den drejelige del
var fastgort til resten af møllekonstruklionen.

10

En "camoufleret" stokmølle
Det gav anledning til mange overvejelser, da Nymindegabmøllens genopbygning skulle forberedes - lige
indtil sommeren2004, da et foto dukkede op i et arkiv i
Askov, Det viste tømmerkonstruktionen i en tilsvarende
mølle lige efter rejsegildet (se foto på side 3).
Her kunne man så se, at møllen faktisk var en stokmølle, der blot var oocamoufleret" af beklædningen på
møllehuset. På billedudsnittet til højre kan man også se,
at stokken består af 4bjælker, der samles i en spids
forneden, hvor den er lejret i et tømmerkryds ca. halvt
oppe i møllebygningen. Den ene af de tre personer
på billedet står foran den bredeste del af stokken på
denjernbeslåede ring, der styrer stokken i toppen af
møllehuset. Det øverste stykke af den 4-delte stok kan
også ses på nogle af de billeder, der er fundet af
tilsvarende møIler fra Tarm og Tistrup.

billedetfra 1903 af Østerbro i Ølgod er der i baggrunden en lille 6-vinget "keglevindmotor" frø Skønderborg Wndmotorfabrik og bag bygningen til venstre står en større klapsejler med lukket mølletårn. (Foto i Ølgod Lokalhistoriske Arkiv)
Pà

Til forskel fra de traditionelle stokmøller, hvor hele den
tunge stok og mølletoppen med vingerne skulle drejes
op i vinden med håndkraft, sørger vindfanen her for, at
det sker helt automatisk. Og i stedet for at man skulle
op på taget for at sætte sejl på, når møllen skulle i brug,
kunne klapperne drejes inde fra møllehuset.

Der er foreløbig fundet billeder af denne mølletype i
den nordlige del af det tidligere Ribe amt - fra Nymindegab i vest til Grindsted og Hejnsvig i øst. Billedet fra
Askov-arkivet antyder, at møllerne også fandtes længere østpå. I Tarm kendes møllen fra sawærket og
endnu længere nordpå havde bageren i Rimmerhuse
mellem Herning og Videbæk en 6-vinget mølle af
samme type til maling af korn.

Dettalje af billedet fra Askov af en mølle under opførelse (se
hele billedet på side 3)

Fra den sydlige del af det tidligere Ringkøbing Amt
findes også billeder af gãrdmøller med 4 vinger og
samme opbygning (vindfane, vingebjælker i jern med
drej elige træklapper, lukket "møllehus") Billederne
herover er fra Videbækegnens lokalhistoriske Arkiv.
11
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Smeden Jens Madsen
Christens ens værlrsted

i

Tßtrup (Foto i Tistrup
-Hodde Lokalhistorßke
Arkiv).
Foruden møllen til højre
ved værlcstedet kqn man
se vingespidsenfra en
anden mølle over tqgryggen. Andre billeder i
arkivet viser, at det var en
mølle af samme type.

Ligesom de 6-vingede møller længere sydpå blev også
de 4-vingede møller benyttet af virksomheder i byeme.
I en annonce for "Skjern Dampsnedkeri" fra 1901 viser
billedet for eksempel , at man her har suppleret dampmaskinen med en 4-vinget klapsejler.

den "ukendte" mølle på side 5, møllen på billedet fra
Askov og den 6-vingede møIIe fua sawærket i Târm
godt komme fra samme værksted - mens møllerne i
Ølgod, Nymindegab, Tistrup, Grindsted og Skovlund til
gengæld kunne stamme fra et andet.

Størrelsen på møllerne kan vurderes på antallet af klapper på hver vinge. Møllen på bådebyggeriet i Nymindegab og møllen iØIgodhavde vinger medT klapper.
Det svarer til en diameter på 8-9 meter. Sawærksmøllen i Tarm var lidt større med 8 klapper pr. vinge - mens
den "ukendtemøIle" på side 6 er lidt mindre med kun 6
klapper. Gårdmøllerne havde typisk 5-6 klapper.

Til gengæld var det helt sikkert, at enmøIlebygger fra
Tarm byggede nogle af de 4-vingede møller. Hans navn

kan ses påvindfanenpå et afbillederne.

ã&*'.røllebggger

g, ffi,

Hvem byggede møllerne?
Både de 6-vingede og de 4-vingede møller blev bygget
i perioden fra 1890 til begyndelsen af 1900-tallet, da de
nye indusûielt fremstillede klapsejlere kom på markedet som konkurenter til de traditionelle "stokmøller"
eller "husmøller". De nye møller havde vingebjælker og
gittertårne afjern.
Måske viser de, hvordan lokale møllebyggere forsøgte
at kombinere træk fra de nye møller med den tradition
for trækonstnrktioner, der prægde stokrnøllerne. Selv
om de hidtil kendte møller ligner hinanden tyder nogle
detaljer - fx vindfanens form - pä at der har været flere,
der har bygget dem. Vurderet ud fra vindfanen kunne

funã,nfrse*a,

*- 'a,nn,
J.A. Pedersen kaldte sig stadig "husmøllebygger" i
annoncen herover fra en vejviser for 1913, men han
leverede altså også nogle af de større møller, der stod
i områdets byer omkring århundredeskiftet. I bevarede
salgsjournaler fra Holstebro Jernstøberi for perioden
1897 til 1903 kan man se, at han fik leveret dele herfra
og i en prisliste optræder to størrelser "vingekryds" til
4-vingede møIler mærket "J.A.P." (Vingekrydset, som
vingebjælkerne blev boltet fast på, sad på vingeakslen)
samme materiale er der også et spor til en af dem,
der byggede de 6-vingede møller. I prislisten er der tre

I

størrelser vingekryds til 6-vingede møller med betegnelsen "Tistrup". Jernstøberiet havde på det tidspunkt to
kunder i Tistrup og i Tistrup-Hodde Sognearkiv findes
billedet øverst på siden afden ene kundes værksted.

Gårdmølle med 5 blade pr, vinge på Stensgaard ved Skovlund
(Foto i Skovlund Sognearkiv)
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Det er sandsynligt, at Jens Madsen Christensen ikke
blot har bygget møllen ved hans eget værksted, men
også nogle af de andre møIler. Som kortet på side 9
viser ligger Tistrup centralt i det område, hvor der er
fundet billeder af møllerne.

Fra stokm øller til klapsejlere
Med møllen i Nymindegab er der føjet en ny brik til
historien om vindmøllernes udvikling i de ca. 60 är, da
der blev bygget ca. 20.000 vindmøller i Danmark. Og
mens de "kludesejlere" og klapsejlere, der endnu kunne
ses i landskabet, frem til i år kunne tælles på én hånd,
skal der nu bruges en finger mere.
Det er stadig ikke mange - men til gengæld er hele
denne del af den danske kulturarv samlet i Vestjylland.
Her kan man på en tur fra Nymindegab i syd til Tversted Kliþlantage længst mod nord - med afstikkere til
Fur og Mors - følge 60 års mølleudvikling.
Turen viser ganske vist ikke udviklingen i kronologisk
rækkefølge. Stokmøllerne i Tversted Kliþlantage og
på Hjerl Hede viser starten på udviklingen.og på Hjerl
Hede og Mors kan man se afslutningen med klapsejlere
fra ca.7920. "Mellemstadierne" er repræsenteret ved
"kludesejleren" på Fur Museum - der stadig bruger
sejl, men har gittertårn og mølletop, der kan drejes fra
foden af tårnet - og møllen på museet i Nymindegab.

Stokmølle på laden fra
gården "Østerklit",
Tversted Kl itplantage.
1880-1890

Stokmølle fra Hulsig
ved Skagen - Nu på
Hjerl Hede Frilandsmuseum.
1880-1890

"Kludesejler" fra FurNu på Fur Museum.
1890-1900

En enkelt mølletype savnes dog stadig, hvis hele historien skal med: De store "vindroser", der var de allerførste industrielt producerede møller i Danmark, og
som senere blev de dominerende gårdmøller i Nordjylland og blev brugt til drift af pumperne ved mange
afuandingsprojekter.
En stor vindrose fra 1901 ved
Bøtø Nor på Falster blev for
nogle år siden genopført.
Desværre havarerede den under
den voldsomme storm i 1999 og den er endnu ikke bygget op
igen.
Wndrosen ved Bøtø Nor pumpestation - før og efter havariet.
(Fotos: Flemming Hagensen, DVS)

Stokmølle med klapper
og v¡ndfane. Nymindegab Museum.
ca. 1900

5-vinget klapsejler fra
Barslund ved Holstebro. Nu på Hjerl Hede
Frilandsmuseum
1922

En vindrose af den type ville være et godt supplement
de 6 møller, der allerede kan ses - og gffe historien
langs "mølleruten" i det vestlige Jylland komplet.

til

Måske var det en opgave for et museum i Thy eller
Vendsyssel, hvis man tør føIge det flotte eksempel fra
Nymindegab - og har mod på at udfordre det forværrede
klima og den jyske blæst...

Stor 6-vinget klapsejler
hos foderstoffirmaet
Mollerup Mølle, Mors.
1923

sog til vands
Mus eumsínsp ektør Jytte Thorndøhl, Energimus eet

Mange elselskaber var op gennem 1 970'erne og 1980'erne skeptiske overfor
vindkraften, men på grund af politiske aftaler og forlig blev de for alvor fra 1986
påbudt at opføre vindmølleparker. Da det allerede i slutningen af 1980'erne viste
sig vanskeligt at opstille tilstrækkeligt mange vindmøller på land valgte man i
højere grad at satse på vindmølleparker på havet. Med stigende krav til reduktion
af COz-udslippet fik den vedvarende energi en vigtig rolle i klimapolitikken, og
gennem efterfølgende aftaler blev elselskaberne en central aklør i opstillingen af
hawindmøller i havet omkring Danmark.
| 2003 var elselskaberne færdige med at etablere Danmarks første store havmølleparker ved Horns Rev og Nysted , som hver i kapacitet svarede til en blok på et
af de traditionelle kulfyrede kraftværker i land. Dermed blev det for alvor påvist, at

det kunne lade sig gøre at udbygge den danske elforsyning med havmølleanlæg,
og erfaringerne betød, at Danmark kom et hestehoved foran alle andre. Det kom
til at præge udviklingen af vindmøllerne i Danmark og udlandet og har haft store
afledte effekter på mange forskellige leverandører og virksomheder.
I

1983 udkom den første rapport om muligheder for at
opbygge offshore-vindkraft i de danske farvande.(t) Bag
rapporten stod medarbejdere i Elsams kraftværksafdeling med assistance fra Monberg & ThorsenA/S.
Projektet var iværksat under Energiministeriets og
Elværkernes Vindkraftprogram, der startede i 1977
med forskellige undersøgelser, som havde til formål at
belyse vindkraftens muligheder som et supplement i den
danske elforsyning.

Det daværende Finansudvalg havde i december 1976
vedtaget, at ll,2 millioner kroner af de i alt 50 millioner
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lroner, som var blevet afsat til udvidet energiforskning
og -udvikling, skulle bruges til et udviklingsprojekt
for større vindkraftanlæg. Elværkerne supplerede med
yderlige 3 millioner kroner til dette arbejde.
De første punliter på programmet var - som omtalt
i artiklen i sidste årsskrift - renoveringen afden
gamle Gedsermølle fua 1957 og opførelsen af to store
forsøgsmøller ved Nibe.(z) Det var Nibemøllerne fra
1979, der blev brugt som teknisk og økonomisk grundlag for beregninger af omkostninger ved vindmøller på
havet.

På samme tidspunkt havde man også i andre lande
været i færd med at undersøge mulighedeme for at
opstille vindmøller på havet. Det drejede sig bl.a. om
England i 1980 (3), USA i 1979 (4), Sverige i 1978

og 1979 (s). Projekterne om de havbaserede vindmøller
havde været præsenteret på internationale symposier
omkring vindkraft allerede i 1978 og 1979. De første
erfaringer fra Nibe møllerne udkom i en rapport i 1981
og det ser ud tll, atman umiddelbart herefter er gået i
gang med også at undersøge mulighederne for at sætte
vindmøller op på havet.
Rapporten om hawindmøllerne fra 1983 viste, at der
var et stort potentiale for vindkraft i de danske farvande
og man regnede med at man med en levetid på 20
år ville kunne opnå en samlet produktionspris for havvindmøllerstømpã ca. 50 øre lkWh. Først skulle der
imidlertid rejses større vindmølleparker til lands.

*1,

986. Energiministeriet og kraftværkerne indgår aftale om 100 MW vindmøller på land
1

'l in iliir

I december 1985 ønskede Energiministeriet, at de
danske laaftværker i løbet af de næste 5 år skulle
opføre vindmøller svarende til 100 MW. Der blev
indgået en aftale mellem Energiministeriet, det sjællandske Elkraft og det jysk-fonske Elsam samt de to
selskabers fælles interesseorganisation, Danske Elværkers Forening. Ifølge aftalen skulle Elsam inden 1990
stå for opførelsen af 55 MV/ vinclmøller, mens Elkraft
skulle sørge for 45 MW vindmøller. 6¡
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Kraftværkerne købte møller af den tn)e, som på det
tidspunkt blev fabrikeret i Danmark, således atman
kunne støtte den danske produkfion af vindmøller og
øge det danske hjemmemarked.

Der var for alvor kommet gang i vindmøllefabrikationen i Danmark efter at de første danske fabrikker
i 1982 kom ind på det amerikanske marked i Californien, hvor der var en stor efterspørgsel på vindmøller.
Mølleeventyret i Californien slutltede i 1986, og mange
danske vindmøllefabrikanter fik alvorlige økonomiske
problemer og en overkapacitet. De danske kraftværkers
behov for vindmøller kunne således hjælpe med at
holde gang i en skrantende industri. Indtil 1985 var
de fleste danske vindmøller blevet opsat af private personer og vindmøllelaug.

Iløbet af 1987 blev besluttede Elsam at opføre 7 vindmølleparker i det jysk-finske område. På Sjælland
opførte man indtil 1990 4 større vindmølleparker. I Jylland valgte manmøller fra de fabrikkeq der lå nærmest
det område, som kraftværkerne forsynede. På Velling
Mærsk opførte Vestkraft en vindmøllepark bestående af
90 kW Vestas møller og to lidt større vindmøller pä
hver 200 kW af samme fabrikat, Nordkraft placerede
130 kW og 300 kWNordtank vindmøller i Nørrekær

Øverst: hndmøllepark i Nønekær Enge.(Foto: Energimu-

I midten og nederst: Wndmølleparkved Kappel på
Lollands sydlqtst (Fotos: Flemming Hagensen, DVS.)
seet).

Enge ved Løgstør, Midtkraft opstillede ligeledes
30 Nordtank vindmøller i Hollandsbjerg, mens Skærbækværket valgte Bonus vindmøller. F5msværket købte
Windmatic vindmøller i Skagen, NEFO købte Wincon
møller, og Sønderjyllands Høj spændingsværk valgte
Micon. På den måde var ordreme fordelt ud over flere
fabrikanter.

Østfor Storebælt gik det på samme vis. Der blev ikke
opført så mange store vindmølleparker, men til gengæld
va¡ møllerne større. Elkraft opstillede ved Syltholm og
Kappel henholdsvis 25 og24 vindmøller fra DWT med
en effekt på 400 kW. Kraftværkerne påAsnæs og ved
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Kyndby rejste også nogle støffe vindmøller pä200
og 180 kV/. Det var ikke uden problemer at opsætte
vindmølleparkerne rundt omkring i Danmark. Der var
mange steder lokale protester ved udsigten til at være
nabo til en vindmøllepark. Problemer med at finde
egnede pladser til vindmøllerne på land fik flere til at
overveje at placere vindmøllerne på havet.
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Vindeby - Verdens første havmøllepark
Elkraft løb ret hurtigt ind i de problemer og kom først
til havs. Allerede i 1987 havde Energiministeriet nedsat
et egentligt hawindmølleudvalg. I 1988 var udvalgets
arbejde færdigt og det anbefalede en placering afvindmøller på havet ud for Vindeby ved Lollands nordvestkyst eller i Jammerlandsbugten syd forAsnæs. I Elsamområdet pegede udvalget på en placering på Torø Rev
sydvest for Assens samt Skødshoved Flak i Arhusbugten

Elkraft indsendte derefter i 1989 en ansøgning til Energiministeriet om at måtte opstille en har,'vindmøllepark
på 5 MW ved Vindeby.
Det svenske elselskab Sydkrafthavde i 1990 sat
verdens første hal'vindmølle i drift i Nogersund i Blekinge i Sydsverige. Der var tale om en220 kW dansk
produceret Wind World vindmølle, som blev opstillet
et trefodet fundament.
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Vindeby havmøllepark bestod af 11 Bonus møller pãt
hver 450 kW. Det var på det tidspunkt den største
serieproducerede danske vindmølle. For at modstå de
noget hårdere vejrforhold på havet var både mølletârn
og maskiner særligt overfladebehandlede. For at hindre
indtrængende salttåger, var tårnene desuden giort lufttætte, og der var opstillet affugtningsanlæg i både tårn
og kabine, som sikrede, at den relative luftfugtighed 1å
under 60 %. Affrrgtningsanlæggene brugte spildvarmen
fua gear og generator. Vingerne var stallregulerede som
de øvrige Bonusmøller på det tidspunlf.

Hver af Vindebymøllerne blev placeret på sit eget fundament, som var en jernarmeret betonblok, der blev
støbt i en tørdok ved Onsevig Havn på Lolland og
derefter flådet ud til positionerne på mellem 1,5 og 3
kilometer fra land. Her blev fundamenterne placeret på
betonsænkekasser, som efter placeringen blev fyldt med
sand. I fundamentet var der indstøbt bolte til fæstnelse
af tårnet. Fundamenterne blev flådet på plads i vintermånederne 1990-91, mens selve mølleme blev monteret
i sommeren l99l i godt vejr.
Søkablerne fra møllerne til land blev lagt i en meter
dybe render gravet af en særlig rendegraver. Det viste
sig, at bunden var så fast og håtrd, atman ikke kunne
spule kablerne ned. I bunden af hver vindmølle blev

anbragten 10 kV transformer, og vindmøllerne blev
forbundet med 10 kV søkabler, og en hovedledning var
forbundet til en transformerstation på land.
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Wndeby havmøllepark. (Fotos: Energimuseet (øverst) og
Flemming Hagensen, DVS (nederst))

Vindeby - montage og erfaringer
Selve vindmøllerne blev samlet i Nyborg Havn og
derfra flådet på en pram trukket afen slæbebåd ud
til fundamenterne. To mindre slæbebåde sørgede for at
hale prammen ind til fundamentet, og når prammen var
på ptads sejlede en anden pram med to påmonterede
kraner op ved siden af.

Der var tale om en stor og en lille kran,som tilsammen
kunne løftetãrnmed påmonteret nacelle og vinger fri
fra deres leje på prammen og på plads over fundamentet. Herefter kunne boltene og møtrikkerne spændes
til. Montørerne havde udviklet et særligt system af styrespidser, som kur¡re trjælpe med at fa det tunge tårn
nøjagtiglpå plads.

Opsætningen af møllerne startede 25 juni 1991, og
da der var en del vind, måtte montagearbejdet ofte
udføres i de meget tidlige morgentimer fra kl. 2 tLI4,
da det typisk var de mest vindstille perioder.(f Første
elproduktion kunne overføres til elnettet den 1 1. juli
1991 og den26. september 1991 overlod leverandørerne, Bonus, havmøllerne til Elkraft. Budgettet for vindmølleparken var på 85 mio. kr.. Heraf støttede EU med
8 mio. kr., da der var tale om et udviklingsprojekt.
Projektleder Frank Olsen, som stod for Vindebyparken
var meget opmærksom pâ, at der var tale om både
verdens første og Danmarks første hawindmøllepark.
Der skulle ikke tages nogen chancer. Det skulle være et
anlæg med succes, der skulle vise, at det var muligt dels
at opsætte og drive en vindmøllepark til havs.
\

Et af de problemer, man efterfølgende stødte på var
vingernes stallregulering. Fra de mindre vindmøller på
land havde Bonus gode erfaringer med stallregulering,
som man kendte fra bl.a. Gedsermøllen. Men på havet
viste stallreguleringen sig at give problemer. De senere
havmøller brugte pitchregulering med drejelige blade.

I årene efter viste det sig også, at havmøllerne var
mere udsat for lynnedslag end vindmøller på land. Da
Vindebymøllernes vinger var fabrikeret før lynbeskyttelse af vindmøIleme var udviklet,betød lynnedslag
en del ødelæggelser. Det satte gang i arbejdet med at

lynbeskytte vindmøller helt generelt.
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Som led i en et større politisk forlig aftalte Elsam i
august 1991 en fælleserklæring med Socialdemokratiets

energipolitiske ordfører Poul Nielson, som godt nok
var oppositionens mand, om at Elsam ville bygge en
havmøllepark. Den erklæring sikrede socialdemokratisk

til, at Elsam kunne udbygge et dengang meget
omstridt kulfyret kraftværk i Nordjylland. Samtidig
støtte
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LoÉt¡ons

in operet¡on (January 1991)
Make

ELKRAFT:
1. Syltholm
2. Kyndby

Number and
sizè

cap.

400
180
750

kw
kw
kw

10.0

225
400
200
450

kW

1.6

kw
kw
kw

9.6

130
300

kw

Vestas/DWT
Danwin

l\4asnedö
4. Öster Marie
5. Kappel
6. Oró
7. Vì¡deby (Otf-shore)

Vedas/DWï
Danwin

Vestas/DWT
Micon
Bonus
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5
7
24
5
11

MW

1.0

5.o
34.8

Start-up
year
1988
1988
1985
1990
1990
1990
1991

ELSAM:

8. Hollandsbjerg

L

Nordtank

kw
kw
130 kw
36
42 300 kw
r5 150 kw
34
90 kw
2 200 kw
29x æ5 kw
225 RW
20
30

10. Nörekjær Enge 1
11. Nörekjær Enge 2
1

14. Velliñg Mársk 2
15. Vedersö Kár

Pr¡vale:
16. Oddæund svd
17 Oddes0nd Nord
18.

20.
21.
22. Ebeltoft (Of 'shore)
23. Hæle
24. Ranum
25.

30
2

Ryæ
Nordlank
Nordtank
Bonus
Veslas
VeSlaS

Havmølleparken på Tunø Knob
del af en po¡¡t¡sk studehandel

{
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12. Tori¡d

"På Vindeby lavede vi isærfiskeriundersøgelser. Vi
undersøgle pladsens betydning som yngleplads for
fiskene, altså gydeområde. Ví undersøgte, hvad der var
af små larveti muslinger og småfisk . Altså områdets
betydningforfiskeri og som gydeområde. Såfandt vi ud
af, at der var faktisk kun en erhvervsfiske4 og han var
meget "grøn", dvs. positiv for projektet.. Senere blev
der så lavet en prøvefislming, og konklusionen vati at
det gav mangeflere småfisk, smådyr ogfiskeyngel. I takt
med, at der kom groninger påfundamenterne, kom der
mangeflere småfisk til, og i øvrigt så kom der ogsåflere
fugle, fordifuglene spiser de her småfisk..."

Abeìtoft

M¡lGk
M¿rlk 2 12.ß

13. Velling Märsk

Der var ingen protester mod opførelsen af Danmarks
første havmøllepark. Der var en enkelt erhvervsfisker,
der fiskede i området, men han havde ingen indvendinger, Frank Olsen fortæller:(9)
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Vesas
Vesìas

Bonus
Bonus
Vestas
Vestas
Vestæ
Vestas
Vestas
Nordtank
(blacksm.)

Vestæ
Wind Matic

10
10
10
13
11

10
14
10

4.5

1

988

1

988

99 kW

æ0

kW
kW
kW
kW
kw
kW
55 kW
100 kw
75 kW
75 k$,/
95
55 kW
55
75
75
s5
55

2.6
4.7

1988

12.6

2.3

r989

3.5
6.5

1987

6J

1990

2.4

1985

1.1

1985
1985
1986
1983
1985
1985
1986

4ZA

0.8
2.3

0.7
0.6
0.9
1.0
1.1

9.9

1985

11.7
Only systems counting mo.e lhan 5 tuóin6 have been ¡ncluded in the above suryey.
ln addfion to the above and as pan ol Ìhe 100 Mw"æntract lhe utility @mpanies have erecled 7.8
dislributed in systems of le$thæ 5 wnd turbines.

Pleas note:

Overs igt over de danske vindmølleparker, der var opstillet
frem til 1991. Ebeltoft-parken, der betegnes "Offshore" var
ikke en "rigtig" havmøllepark, menvar placeret på en landfast mole ved færgelejet i Ebeltoft. (Kort og tabel i brochure

fra

Wndm øll eføbrikantforeningen I

99

I)

skulle Elsam udbygge kraftværket ved Skærbæk med
en naturgasfyret blok. Aftalen var en del afregeringens
plan om fremme af vedvarende energi og reducering af
CO2- udslippet, som blev formuleret i ENERGI2000.
og som päbød elværkerne at opstillere yderligere vindmøller med en effekt på samlet 100 MW inden udgangen af i993. 1to¡

Tunø Knob var en af parkeme, men der blev også
opstillet flere vindmøller til lands. Sønderjyllands
Højspændingsværk opsatte f. eks. i 1995 i alt 40 Micon
vindmøller på 600 kW ved Rejsby Hede. Vindmølleparken var på det tidspunkt effektmæssigt Nordeuropas største.
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Nedsænløing affundamenterne

til

Tunø-møllerne iforåret 1995 og denfærdige møllepark.

Men der gik et par är før, der skete noget på Tunø Knob,
og Energiministeriet måtte henvende sig til Elsam, for
athøre, hvornår der skete noget. I mellemtiden kunne
man i Aarhus Stiftstidende den 5. februar 1992tæse,
at anpartsselskabetVindenergi i Solbjerg havde planer
om at opsætte 16 500 kW vindmøller på en sandbanke
i Kattegat, med navnet Tunø Knob.(g) Til avisen udtalte
arkitekt Per Lauritsen fra selskabet, at parken päTutø
Knob er et godt alternativ til den strandede hav-vindmøllepark på Nordsminde Flak, som der endnu tidligere
havde været tale om. (11)
Odder kommune havde netop besluttet athøre beboeme
päTvnø samt turist- og erhvervsudvalget om sagen,
inden man behandlede den i byrådet. Tanken var, at
mølleparken skulle udbydes i anparter. Beboerne på
Tunø protesterede mod planerne om at rejse en havmøllepark og i godt et âr Iä sagen stille, men i maj
1993 tilkendegav ,Århus Amt, at man syntes godt om
planerne fra Vindenergi Aps. Det blev dog ikke anpartsselskabet, der kom til at opsætte vindmøller på Tunø
Knob. Energiministeriet var ved at undersøge forholdene for opsætning af hawindmøller, og det 1å fast, at
Elsam skulle bygge den næste vindmøllepark.

Fugleinteresser og protester
lløbet af 1993 kom Elsam på banen, og i mellemtiden
havde Energiministeriets hawindmølleudvalg gennemgået endnu flere mulige placeringer af Elsam's fremtidige havmøllepark. Man havde undersøgt omkring 30
andre placeringer, men de blev alle taget af bordet,
fordi der var indvendinger på grund af fugle-, fiske eller
landskabsinteresser. Elsams bestyrelse vedtog i foraret
1994 at bygge parken til en samlet pris på 89 mio.
kroner.
En af årsagerne til, at man havde peget på Tunø Knob,
var netop at der her var tilstrækkeligt med forskellige
fugle til, atmanher kunne foretage en undersøgelse
af, om møllerne på havet ville forsbme fuglelivet. En
sådan undersøgelse havde man ikfte kunnet foretage
ved Vindeby, fordi der ikke var noget fugleliv af betydning. Ved Vindeby havde de tekniske og økonomiske
undersøgelser været det væsentlige. Det blev Midtkraft
VS, som var en del af Elsam, der kom til at stå for
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opførelsen og driften af havmølleparken. Og Midtkraft
indsendte i april 1994 ansøgning til Energiministeriet
om, at ñ tilladelse til at opføre vindmølleparken.

møller
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lIøbet af foråret 1994 gik Søværnet i gang med at
rydde området for ueksploderet ammunition. I området
havde der i sin tid ligget to wag, og man havde beskudt
området fra både fly og skibe. Samtidig begyndte protester at strømme ind. Og protesterne var mange. Sommerhusejere langs med Odderkysten protesterede over
at fâ deres udsigt spoleret og få støj og generende blink
framøller ind over området.

Beboerforeningen på Tunø var også bekymret for
udsigten og den mulige støj. 1.818 underskrifter mod
havmøllerne blev indsamlet i det østjyske område,
og der blev indgiveti alt33 indsigelser til Energiministeriet, efter at de i juni 1994 sendte projekfet
ud til offentlig høring. Danmarks Naturfredningsforening, som egentligt foretrak vedvarende energi, var

beþmrede for de mange edderfugle og sortænder, som
holdt til i området. Men den lokale Ärhuskomite i Danmarks Naturfredningsforening gik ind for parken og
krævede, at en omfattende undersøgelse af fuglelivet
blev sat i gang, mens den lokale Naturfredningsforening
i Odder var imod.

Politisk uenighed
Fra politisk hold var der også modstridende holdninger.
I fuhus Byråd var både Socialdemokratiet, Venstre
og Det Konservative Folkeparti imod havmøllerne,
og flertallet i byrådet vedtog at protestere mod deres
opsætning. Den samme holdning havde byrådet i
Odder. Selv formanden for elselskabet Midtkraft borg-
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Middelgrundens vindmøllepark med halvdelen af møllerne ejet af et lokalt vindmøllelaug og halvdelen øf Københavns Energi.
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mester Jørgen
fra Silkeborg var personligt modstander af havmølleparken, så Energiminister Jann
Sjursen måtte mane til besindighed, da havmøllerne jo
var en del afdet tidligere indgåede energiforlig, som
Elsam havde indgået med Socialdemokratiet.
Projektet havde dog også sine støtter. fuhus Amt
støttede projektet, og Dansk Ornitologisk Forening
og Danmarks Naturfredningsforening fik den lovede
undersøgelse af fuglelivet, som kostede 5 millioner,
hvoraf Elsam skulle betale de 3 millioner. Skov- og
naturstyrelsen krævede, at der i forbindelse med projektet blev gennemført et omfattende visualiseringsproj ekt,
dels med fotovisualisering og som noget helt nyt en
videofilm, hvor man kunne se landskabet med snurrende møllevinger.

I princippet havde Energiministeriet dog allerede principgodkendt vindmølleplanerne på Tunø Knob. I starten
af oktober 1994 ansøgte Midtkraft det nye Miljøog Energiministerium, hvor socialdemokraten Svend
Auken var blevet Miljø og Energiminister, om endelig
projektgodkendelse, og man ventede spændt på, hvilken
indflydelse høringssvarene ville få for behandlingen i
ministeriet. I mellemtiden fortsatte Midtkraft med at
projektere havmøllerne og indhente tilbud på møller,
fundamenter, kabler m.m.

Miljø- og Energiministeriet havde i princippet alene
bestemmelsesretten for placering af mølIer til havs
og kunne uden betingelser godkende havmøllerne og
væIge at se bort fra protesterne. Den 23. december
1994 godkendte Miljø- og Energiministeriet Tunø Knob

vindmøllepark og allerede 2. januar 1995 var man klar

til at gä i gang med støbningen af fundamenterne på
fuhus Havn.

Positive erfaringer
Fundamenter til de 10 havmøller var klar i juni 1995,
og da de var sænket og fyldt op med sand, rejste man
i august måned de ti 500 kW Vestas vindmøller på fundamenterne. Man havde hentet tilbud fra 5 forskellige
danske fabrikanter, og man valgte Vestasmøllerne, som
ville give den laveste elpris. Vestasmøllerne var i modsætning til Bonusmøllerne på Vindeby pitchregulerede,
og det viste sig hutigt at passe bedre til havmøller.

Møllerne blev rejst af et tysk selskab. De brugte en
flydende kran samt en slæbebåd, der sejlede møllerne
ud med tårn og nacelle hver for sig. De tre vinger var
monteret på nacellen før rotoren blev hejst op. Efterfølgende blev der lagt kabler fra land og ud til møllerne
og kablerne blev forbundet. Omkring 1. okfober 1995
kunne havmøllerne sættes i drift. Det tog kun 10 dage at
få møllerne rejst, så man fik på den vis af<lramatiseret,
at havmøller var vanskelige og besværlige at håndtere.
Møllerne viste sig at producere 35 Yo mere el, end
beregnet, og udgifterne havde heller ikke være så store
som beregnet. Den forudberegnede udgift pr. kWh faldt
dermed fua 67 øre til42 øre. Da produktionstallene for
1996 blev kendt viste det sig, at vindmøllerne, selvom
det havde været et vindmæssigt dårligt år, havde produceret25-30 %o mere end forventet. Der var mange gode
argumenter for at satse på at udbygge med vindmøller
på havet i Danmark.

Elselskab og møllelaug i samarbejde
Det næste store havmølleprojekt kom til verden på
baggrund af et forslag fra Københavns Miljø- og
Eneregikontor om at opsætte en havmøllepark ud for
København. Der blev foretaget en forundersøgelse og
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Københavns Borgerrepræsentation godkendte projektet
og vedtog, at elselskabet Københavns Energi (KE)
kunne samarbejde med det til formålet nyoprettede
Middelgrundens Vindmøllelaug. Københavns Energi
opførte deres del af parken, som et led i at opfflde
Energiministeriets nye pålæg fra 1996 om at elværkerne
skulle opsætte vindmøller med en kapacitet på mindst
200 MW inden år 2005.
Planen fulgte SvendAukens handlingsplan for energisektoren, som blev formuleret i Energi 21. Samtidig
blev der i 1997 også nedsat et udvalg under hans ministerium, som skulle udarbejde en handlingsplan for
yderligere opsættelse af vindmøller på havet. Målet
for en handlingsplan var, at der inden ar 2030 skulle
være opsat i alt 4000 M\M hawindmøller i danske
farvande. Udvalgets resultater viste, at det var muligt.
Vindmøllerne var blevet større og der kunne produceres
mere effekf pr. vindmølle. Ved Middelgrunden opstillede Københavns Energi 10 Bonus vindmøller på hver
2 MW og Middelgrundens Vindmøllelaug opstillede 10
tilsvarende vindmøller. Havmølleparken gik i drift i
2000.

Hawindmølleudvalgets endelige rapport kom i juli
1997, og den anbefalede, at man byggede vindmølleparker ved Horns Rev, ved Læsø, ved Omø i Langelandsbæltet samt ved Rødsand syd for Lolland. Elsam
skulle ariægge parker ved Læsø og Horns Rev, mens

var demonstrationsprojekter var det jo ogsåfuldskalaprojekter, og dermed kom vi tæt på at lave noget, hvor
erfaringerne kunne bruges direkte i de efterfølgende
projekter Det var godt set, at vi skulle tage slcridtet
til fuldskala. Det gjorde, at vi kom et stort hestehoved
foran alle andre og kom til at præge udviklingen i Danmark og udlandet i en åruække. Det har haft stor betydningfor Danmark, idet ffihorevind har haft en masse
afiedte effekter med mange forskellige leverandøreti
s ervicevirks omheder mv. " (13)
Elværkerne havde nu for alvor skiftet holdning
mølleparker.

til vind-

Horns Rev 1 - den første store
havmøllepark
Elsam gennemførte en række meget omfattende
forundersøgelser for etableringen af Horns Rev 1 i perioden 1998 og 2001. Vindmølleparken skulle bestå af 80
store vindmøller pâ 2 MW. Der var ikke mange af den
typer vindmøIler pä markedet og man valgte at bruge
en nyudviklet Vestas vindmølle V80. Vindmøllen ville
give mest elektricitet og til den laveste pris, men møllen
var langt fra testet til at kunne klare de vanskelige
forhold i Vesterhavet. Her var der tale om betydeligt

Elkraft skulle ariægge parker ved Omø og Rødsandltt¡
Den23. september 1997 tiltrâLdte ELSAMs bestlrelse,
at man vil gå i gang med forundersøgelserne til havmølleparker ved Horns Rev I og Læsø.

Nye pålæg til elværkerne: "En gave til
jorden"
Efterfølgende gjorde ministeren det til et päIæ5, at
Elsam skulle udbygge med to havmølleparker på op
til 300 MW, mens Elkraft skulle udbygge med havmølleparker med en samlet effekt på 450 MW. Svend
Auken orienterede om pålægget til elselskaberne på

r l_._ Fr

--Fl
OCFÄil

xi¡M:

Verdensnaturfondens WVIF) konference i Washington
den 29. september 1997 . Hankaldte planerne for " en
gave til jordefi", og som et konkret eksempel pä, at danskerne tog problemerne med CO2-udledningen alvorligt.(12)
Jens W. Bonefeldt, der dengang var ansat

i Elsam og

blev projektleder på Horns Rev 1, fortæller, at Aukens
beslutning, fik betydning for, at Danmark kom i førerposition med havmøller:
"Jeg er overbevist om, at det var Svend Auken, der drev
det projekt. Ved hjælp afden rapportfik han sandsynliggjort, at det var muligt at udbygge med ffihorevind
i Danmark. At det kunne lade sig gøre, at udbygge med
ffihorevind blev grundlagt med den rapport, som jo
også kom til at tegne linjerne for det kommende arbejde
på dette område. Selv om Horns rev I og Rødsand I
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A2SEA\ skib Ocean Hanne under læsning af vindmøller
ved kajen i Esbjerg og under opstilling afvindmøllerne
på Horns Rev. A2SEA blev oprindeligt startet øf Kurt Thomsen i Fredericia, som bød på udskibning og opsætning af
vindmøllerne med et ombygget fartøj. Det varfimaets første
opgqve, og idag opsætterfirmaet, der nu ejes af DONG
Energlt og Siemens i fællesskab, de fieste havmøller i nordeuropæiskfarvand.

Det stillede også nye krav til overvågning, spændingssamt effektregulering, at vindmølleparkerne var lige så
store som de termiske kraftværksblokke i land.

\

Montage af mølle på Horns Rev

I

mere barske vejr- og vindforhold end i de indre farvande, hvor man hidtil havde opsat hawindmøller. Det

førteúI, atman inden mølleparken for alvor kom i drift
måtte udskifte gearkasse, generatorer og transformere.
I Vesterhavet kunne man heller ikke bruge fundamenter
støbt i beton i stedet gik man over til pælefundamenter
i stål, som blev hamret ned i dybder pàmellem22
og24 meter. Efterfølgende blev mølletårnene monteret
på flanger, der blev monteret oven på fundamenterne.
Mølletoppene blev samlet på havnen i Esbjerg og herfra
blev de samt mølletårne og fundamenter sejlet ud med
specialskib, der kunne nedsænke fue pæle og dermed
stå fast på havbunden mens tårn og nacelle med vinger
blev hejst på plads fra den kran, som var monteret på
skibet. Det var der nystartede danske f,rma, A2SEA,
der i 2000 var startet op i Fredericia, som med sine
to specialbyggede skibe satte alle 80 møller på plads i
løbet af 2002.

\

Horns Rev

I

Nysted Havmøllepark
Til havmølleparken ved Nysted syd for Lolland valgte
man at opsætte 72 vindmøller pà2,3 MW fra Siemens
Windpower i Brande (det tidligere Bonus). Møllerne
blev placeret på sænkekasser, der blev produceret
i Polen for PerAarsleffA/S, som var leverandør.
Møllerne blev udskibet fra Nyborg pãØstfyn, så man
undgik den lange transport af møllevinger og tårne over
land. Her var det ligeledes et skib fraA2SEA, der
opsatte vindmøllerne.
Også her krævede man, at strømmen fra møllerne skulle

150 kVtramsþrmatorstationenved Horns Rev
Wum,

l.

føres i land via en transformerstation i havet. Strømmen
blev ført i land med en spænding pä I32 kV, som svarede til det man brugte på Sjælland og Lolland Falster.
(Foto: Jan

DVS)

Det var fra Energistyrelsens side blevet besluttet, at de
nye store havmølleparken som Horns Rev I og Nysted,
skulle tilsluttes direkte til transmissionsnettet over 100
kV. Det var det jysk-funske selskab Eltra, der stod for
kabelføringen samt opførelse af en særlig transformerstation på havet, hvorfra der gik et 1 50 kV kabel i land.

SEAS Transmission stod her for at trække kablerne
land.

i

Der var indbygget en lyslederforbindelse i kablerne
denne forbindelse kunne bruges til ekstra
overvågning. I hver havmølle var der installeret en netværksbaseret overvågningscomputer. Hver mølles computer har sin egen netværksadresse, og fra den kan der
kommunikeres med vindmøllen via internet.

til møllen,
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Øverst: Opstilling af den første mølle i Nysted Havmøllepark, Nederst: Produhion affundament og transport tÌl opstillingsfeltet. (Fotos: DONG Energ,,)

li
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Nysted Havmøllepark. (Foto : DONG Energt)

Fra computerne kan montørerne downloade tegninger,
diagrammer og manualer og driften af møllenkannøje
overvåges. Ligesom vedmølleme på Horns rev var
det muligt at konhollere og regulere produktionen efter
det behov, der var på nettet. Som noget helt ny fik
man også installeret et avanceret system, der kunne registrere vibrationer i vindmøllens maskiner - fx gearet.
Med det system kunne man overvåge driften meget
nøje og nå at udskifte den defekte del inden fejlen
me df ørte et totalt nedbrud.
Man fik mange erfaringer og ny viden fra de to første
meget store vindmølleparker, der i princippet fungerede
som kraftværksblokke, og de erfaringer kunne man for
alvor bruge ved den næste udbygning af de danske
havmølleparker. Ligesom erfaringerne kunne bruges
ved etablering af havmølleparker i udlandet. Der var
også skabt grobund for og udvikling af en række
leverandør og servicefirmaer på danske grund.

4: Kilar L. A. et al.1979: Design study and economic assessment of multi-unit offshore wind energy conversion systemapplication. Westinghouse Electric Corporation, Advanced
Systems technology, East Pittsburgh. WASH-23 3 0 -7 8 I 4, J:ur;re

r979
5: Hardell R. et al. 1979: Sjöbaserade vindkraftverk. Ett

updrag ftir Nämden ftir energiproduktionsforskning. SIKOB
(Svensk Industris Konstruktions och Beråikningskontor AB),
mars 1979. samt Hardell R. and Ljrurgström 1978: Off.shore
based wind turbine systems for Sweden - A system concept
study. Second International Symposium on Wind Energy
Systems, Oktober 3.-6- 1978.
6: ELSAM Posten 1986 årgang l0 nr. 2 samt ELKRAFT Nyt
1986 13.06.86
7: Stiesdal, Henrik:, 1997: The World's First Offshore Wind
Farm. OWEMES 97 Seminar,1997. p.3
8: Interview med Frank Olsen, Energimuseet
9: Aarhus Stiftstidende 1993 5. april
10: Aarhus Stiftstidende 20.08. samt 23.08.1994
11: Havmølle-Handlingsplan for de danske farvande. juni
1 997. Elselskabernes o g Energistyrelsens Arbej ds gruppe for
havmøller. SEAS. Haslev.
12: ELSAM-posten 1997 nr.

Referencer
l: Offshore vindkraft i Danmark, 1983. Energiministeriets og
Elværkernes vindkraftprogram EEV 83-01. marts 1983.
2 : Thomdahl, Jytte, 20 I 3. Elværkemes vindmøller
1977-1988. Fra Gedser til ljæreborg. I "Kapitler af Vindkraftens Historie i Danmark, 8. Ftrgang.2013,
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Over grænserne - tidlig dansk indflydelse
Arne Jueger, Düsseldorf

Fra 1979 voksede den danske vindmølle-scene hurtigt fra de tidlige selvbyggere
og græsrodsbevægelser til en vigtig ny industriel sektor. Og den nye industri var
meget hurtig til også atgøre sig gældende udenfor landets grænser. Ud over
påvirkningen gennem det californiske vindmølleboom fra 1982 blev danske vindmøller og vindmàllekomponenter også en vigtig hjælp for vindmølle-interesserede
og iværksættere i flere europæiske lande - ikke mindst i Tyskland.
I Tyskland var vindkraftmiljøet i begyndelsen af
1980'erne opdelt i to lejre: På den ene side støttede
regeringen udviklingen af store vindmøller - fua265
kW til 3 MW. Intentionen var hurtigt at udvikle store
møller til landets energiforsyning. I USA var prototyper
til store møller allerede i drift - og den tyske industri
ville være med, for ikke at komme bagud i den internationale konkurrence.

Møllen, der stadig er i brug, blev et stærkt symbol for
succesfuld privat udnyttelse af vindenergien. I møllens
første ar blev den ofte besøgt af mølleinteresserede fra
hele Tyskland og naboer fra lokalområdet.
Et andet tidligt eksempel var en gruppe på tre Kuriant
18,5 kW møIle4 der blev opstillet i Gröhnwoldhusen
- også i Nordtyskland. De er desværre forsvundet i
mellemtiden.

På den anden side var der en voksende kritik afregeringens fokusering på de store møller Der var et aktir,t

selvbygger-mlljø, der ikke mindst hentede inspiration i
Danmark. Nogle selvbyggere kopierede danske møller
(Adolfsen og Herborg), andre købte vinger fra de tidlige
danske producenter (Økær og KJ). Mange af de tyske
selvbyggere tog til Danmark for at følge den danske
udvikling og lære af de danske erfaringer.

lmport af danske møller
Bortset fra selvbyggerne blev nogle af de første private
vindmølleproj ekter i Tyskland også gennem ført med
danske møller. Ligesom i Danmark drejede det sig i
den periode om enkelte møller placeret ved en gård
eller en bolig. Et bercmt eksempel er den Vestas V
15-55, der blev opstillet i Cecilienkoog i Nordtyskland.

WKZ 20/25 kW. (Foto:Arne Jaeger)

Windkraft Zentrale (WKZ) i Kappeln, der blev etableret
af pioneren Horst Frees allerede i I976, solgte små
danske pumpemøller og de varme-producerende danske
vindroser fra S.J. Windpower. Senere blev de produceret i Tyskland under narmet "Elekfromat 12kW", efter
at den danske fabrik var gãet konkurs i 1980. Man
solgte også den senere version af samme mølle med tre
glasfibervinger.

WKZ's egen20l25 kW mølle benlttede danske AeroStar 5 m og senere AeroStar Super 5 m vinger. Møllen

:

E

rn08ErcnAr0ß
etütrffiåt
12 KW PROFI

der blev introduceret

i

1985, fulgte konstmktionsmæs-

sigt det "danske koncept".

Pellworm-projektet 1 980-1 983
i

1980 blev installeret på
øen Pellworm i Vadehavet,var et af regeringens fä
forsøgssprojekfer, der handlede om små vindmøller

Den prøvestation. der

Illustration i brochurefra Wndkrøft Zentrale (1984)
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"Selskabet for Udnyttelse afAtomenergi i Skibsbygning" (GKSS) fik til opgave at teste 10 forskellige vindmøller på mellem 5,5 og 22kW. Prøvestationen blev
indviet i 1980 og forsøgsperioden skulle være 3 år.

De fleste af de opstillede møller gik det ikke særligt
godt. Efter en serie af havarier, ombygninget ogreparationer var der kun to af de tyske møller, der overlevede i
de tre år - en 11 kW MAN og en 15 kW-mølle, der var
bygget af pioneren Hermann Brümmer, der havde solgt
omkring 1 00 ikke-nettilsluttede møller.
Bemærkelsesværdigt nok var en dansk 22kW WindMatic inkluderet i projektet. Den overlevede - ikke
overraskende - og producerede klart bedst gennem alle
de tre år.

Starten på en tysk mølleindustri
I foråret 1981 hentede en afde tyske selvbyggere,
Aloys Wobben, et sæt 5 mØkær vinger til sin anden
mølle (den første var en vindrose). I 1984 etablerede
han virksomheden Enercon og året efter byggede han
den første serieproducerede Enercon-mølle med dansk

inspiration. Enercon-15 på 55 kW havde 7,5 mAeroStar-vinger og fulgte den danske tradition. Flere af disse
møller er stadig i brug.

Skibsværftet i Husum tmed 250 kW mølle iforgrunden.

(Foto: BC)

Ligesom Enercon fik Husumer Schiffswerft (HSW)
dansk inspiration til deres møllen Efter starten med en
to-vinget 30 kW mølle i 1986 blev næste trin samme år
en 200 kW mølle, der fulgte det danske koncept med
stall-reguleret 3.vinget rotor og en robust konstruktion.
Efterfølgeren, HSW-250 , blev en stor succes i Tyskland. 50 mølIer af denne type blev valgt til den berømte
"Nordfriesland Windpark" ved Vestkysten, lige syd for
den danske grænse. Denne park blev et stærkt og populært symbol for udnyttelsen af vindenergien i þsland.

Holland og England
Ligesom i þskland var der mange af de tidlige hollandske vindmølleproducenter, der fattede synpati for
de danske møller og vindmølle-komponenter. Flere
producenter benyltede AeroStar 5 m og 7,5 m vinger
og en del WindMatic, Kuriant, Nordtank, Sonebjerg og
Smedemester-møller blev solgt i Holland i 1980-1983.

WindMatic blev også markedsført af International
Research & Development (IRD) i England og flere
22-55 kW møller blev opført bl.a. ved stand-alone
installationer på engelske øer tidligt i 1980'erne.

55 kW Enercon -15 mølle. (Foto: Arne Jaeger)

In 1986 blev den første tyske vindmøllepark med 4
Enercon 1 5-mø11er etableret pâ øenNorderney og året
efter kom der yderligere tre parker. Enercon-møllerne
blev hurtigt populære både i Tyskland og udlandet og
på den næste 55 kW mølle, Enercon 16, benyttede man
sin egen vingekonstruktion, hvad man har gjort siden.
Fra 1992 blev Enercon kendt for sine gearløse møller.

22 kW WindMatic på Orlmey (Foto:

LM

Wind Power)

Disse få eksempler viseE at dansk vindmølleteknologi
hutigt blev berømt for kvalitet, ydelse og holdbarhed.

Udviklingen i den tidlige danske vindmølleindustri blev
fulgt meget tæt af iværksættere, politikere og tekniske
medier, ikke mindst i Tyskland og Holland.
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10 års samarbejde
om de sidste 150

KAPITLERAF
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HISTORIE IDANMARK

års danske
vindmøllehistorie
I
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2. årgang

4. årgang
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å**
år er det 10 år siden, at der blev

?

indledt et samarbejde mellem fire
historien om vindkraftens anvendelse i Danmark i de sidste 150 år.
De store, gamle kornmøller er der
mange, der beskæftiger sig med,
men historien om de ca. 20.000
møller, der gav energi til bl.a.
landbruget, før elektriciteten blev
udbredt, og senere også blev brugt

i elforsyningen, risikerer at blive
glemt. Også historien om pionertiden og udviklingen af den nye
danske vindmølleindushi riskerer at
gätabt, hvis der ikke gøres noget

for at bevare den
Samarbejdet har bl.a. resulteret i
dette fælles årsskrift. Indholdet i de
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akJ.ører, der arbejder på at bevare
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4. ARGANG:

Den tidlige danske vindmølleindustri 1876-1920.
Poul la Cour's kratostat.
Gedsermøllen - banebrydende
dansk vindmølleteknik i 1957.
Vingerne er kernen i det hele
(Om g lasfibervingermes
udvikling).

Dansk Vind Elektrisitets Selskab
- Den første forening til fremme
af vindkraft 1 904-1 91 5.
F. L. S.-Aeromotoren 1940-1944.
Hjemmebyggede vindmøller på
Vardeegnen (19a5).
Jean Fischer - den første blandt
pionererne.

8 tidligere årgange kan ses her.
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Mâß 2{D9

Saml¡ng

Fobruer 2007

1. ARGANG:

3. ARGANG:

5. ARGANG:

Rekonstruktion af vindtunneller
og kratostat iAskov.
Klapsejlermøllen i Nymindegab
Lokal vindmølleproduktion i
Vestjylland 1 900-1 920.
Historien om Kuriant-møllen.
Udvikling af det integrerede
vindmøllegear i 1 980'erne.

Byernes vindmøller (1 880-1 905)
Poul la Cours teknologiske og
tekniske kraftcentrum i Askov.
Richmond propelmøller under
Anden Verdenskri g (1940-42)
Nogle af ideerne, der forsvandt
undervejs (Utraditionelle vindmøller fra 1970'erne)

Vindmøllerne og kulturarven,
Vindmøllehistorie i lokalt perspektiv (Lemvig kommune).
La Cour møllen på Sluseholmen
ved Kalvebod (1 904-1 957)
Historien om vindmøller og møllelaug på Sydals.
Tvindmøllen viste vej.
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Poul la Cours vindtunnel-forsøg
1 891 -1 900.

vindmøller på en sjællandsk

gård.

Johannes Juul og hans møller
1948-1957.
Pionermøllerne fra 1 975-1 999
på Folkecenteret
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De 150 års udvikling, der beskrives
i bogen fra2012, kan også følges
i tekst og billeder på en udstilling
med24 store plancher.
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Ênorgimùêæt Poul lå Cour Musl
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Plancheudstilling
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ARcRt'lc:

Poul la Cour og de andre pionerer (1887-1903).
Vindmøller med ryggen mod
vinden.
Elværkernes møller 1977 -1988.
Husstandm øller - en nu slags
vedvarende energi.
Flemming Hagensen 1935-2012

FRA HUSMØLLER
TIL HAVMØLLER

Udstillingen kan ses på væggene i
det ottekantede rum ovenpå Poul
la Cours laboratorium i Askov. På
museet i bygningen kan man hente
mere viden om Poul la Cours banebrydende indsats.
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h
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Vindkraft i Danmark i 150 år

En€rglmusèet Poul la Cour lì/lusæt
Norclisk Folkåceûhr for Vedvårende Energi
Dsnma*s Mndkrafthistoriske S€ml¡n9

UaÉ

2011

z. AncRruc:
En vindmølle i baghaven - om
vindmøllpioneren Chr. Riisager
Vindmølleindustriens vestjyske
rødder (1975-1982).
Historien bag N IVE-m øllen.
Et mærkeligt hus iAskov.
Pakistansk hjælp til historiske
danske vindmøller.

Udstillingen kan også ses udenpå
den udstillingshal på Folkecenteret,
hvor man kan studere en række af
de møller, der var med til at starte
den nye danske vindmølleindustri
gennem 1970'erne og 1980'erne.

BØGER
I2009 samarbejdede man om den
engelsksprogede bog

"WIND-

PO\ryER - The Danish Way",
som blev udgivet af Poul la Cour
Fonden i anledning af COP-15 topmødet i København

I2012 blev der ikke udgivet noget
årsskrift. I stedet kom bogen "Fra
husmøller til havmølleroo, der gav
en samlet oversigt over de sidste
1 50 års vindmøllehistorie.

Læs mere på de fglgende sider om,

hvor man også stadig kan finde
spor efter de sidste 150 års danske
vindmølleudvikling.
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Her kan vindm øllehistorien stadig ses:
Selv om der ikke er ret mange spor
af de gamle vindmøller tlbage, er
der stadig nogle steder, hvor man
kan møde vindmøllehistorien..

udstillingshal, hvor vinger, maskineri og andet fra de sidste 30 års
udvikling er opstillet.

De fleste steder ligger i Nord- og
Vestjylland. Det var også her, der
var flest møller, dengang der var
rigtig mange af dem.

rï

Flere steder er der offentlig adgang,
andre steder må man nøjes med at
se møllerne udefra. Nogle steder
må man også betale entré for at

I'

tl'

I

komme tætpâmøllerne. Det koster
nemlig penge at bevare denne del af
kulturarven.

Limfiorden.
wwwfolkecenter..net

8: Stokmøllen iTversted Klitplantage
Den ene af de to bevarede stokmøller i Danmark (se mere på side

6-7)

9: Hjerl Hede Frilandsmuseum

lr
4: Tvind-møllen ved Ulfborg
Da møllen blev bygget i 1975-78
var det verdens største. Den er
stadig i drift og havde afgørende
betydning for den danske vindmølleudvikling. Udstilling om møllens

i

Der er også meget andet at se på
i relation til vindkraft på de store
udendørs arealer med udsigt over

Den anden stolanølle står på Hjerl
Hede (se side 8) .Museet har
desuden den ene afde to bevarede
klapsejlere. Den er bygget af en
lokalmøllebygger (se side 13).

opførelse under mØlletårnet.
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5: Tarris Mølle, Fur Museum
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Møllen ved "Museumsgården" er
landet sidste "kludesejler" af denne
art (se side 13). Museet har kortlagt
møllerne på Fur og har flere gamle
mølledele.

1: Pumpemøller 1Ballum Enge

6: Mollerup Mølle, Mors

De første pumpemøller blev opført
i1842 og de to nuværendejernmøller er bygget i 1890. Der er
en udstilling i huset ved siden af
møllerne, hvor trævingerne også
opbevares om vinteren.

Der har været mange møller på
Mors - og en meget stor del af dem
var leveret afden lokale producent
D.M. Heide. Så sent som i 1992
stod der endnu 6 af dem päøen.
Nu er der kun én tilbage. Den blev
leveret i 1923 til korn- og foderstoÊ
firmaet Mollerup lldølle, der stadig
har den. I2000 gennemgik den en
fu ldstændig renovering.

2: Stokmølle i Nymindgab
Møllen ved Nymindegab museum
er genopført og indviet i 2013. Se
artiklen side 2-5.

3: Danmarks Vindkrafthistoriske Samling
I en af de fabrikshaller, hvor Vestas

Møllen står lige ved offentig vej,

startede vindmølleproduktion i
1979, udstilles maskineri og vinger
fra en række af de tidlige danske

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har lige fra starten i 1983
haft en vigtig rolle i den danske
vindkraftudvikling. Både den indsats og udviklingen generelt kan
manfølge i Folkecenterets store

vindmøller fra 1980'erne og endnu
ældre møller. Se nærmere om rundvisninger pä rwvw.vindhistorie. dk
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7: Folkecenteret iThy

10: Energimuseet i Tange
Museet har en permanent udstilling
om vindenergi. Udendørs kan man
bl.a. se en Riisager-mølle og
Gedser-møllen fra 1957, der ofte
betegnes som'oalle moderne

møllers moder".
www.energimuseet.dk

11: Poul la Cour Museet,
Askov
Museet er indrettet i Poul la Cour's
forsøgslaboratorium fra I 890'erne.
Udstilling om la Cour's arbejde
med vindmøller og aerodynamik bl.a. med rekonstruerede vindtunneller.

www.poullacour.dk
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5
11 steder i Jylland, hvor

vindmøllehistorien
stadig er synlig
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(Fotos:Arne Jaeger, DONG Energy, Benny Christensen og Varde Museum.)

9. årgang af "Kapitler af Vindkraftens historie i Danmark" kommer langt
omkr¡ng i historien. Der er art¡kler om rekonstruktion af en mølle fra ca.1900
på et bådebyggeri i Nymindegab - og om den nye "gamle" mølles placering
i vindmøllehistorien. Der fortælles også om elværkernes vindmølleparker på
land og til havs og om danske vindmøllers indflydelse på den tidlige tyske
vindmølleindustri i 1980'erne. Og endelig er der status over 1 0 års arbejde
med den danske vindkrafthistorie og information om, hvor man kan få mere
viden og se historiske vindmøller. i landskabet.

tsBN 978-87-995167 -2-8

