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Danmarks Vindkrafthistoriske Samling
December 2004

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. Museets udstilling rummer alt fra materiel fra gamle elværker til hjemmets husholdningsapparater. Der er en stor udendørs udstilling om vedvarende energi og en permanent udstilling
om vindkraftens historie i Danmark. Danmarks fØrste moderne vindmølle, Gedsermøllen fra
1951 , er udstillet udendørs sammen med en Rissagerm@lle, der snurrer, når vinden blæser.
Skoler og grupper kan bestille rundvisninger og undervisning, som varetages afmuseets
skoletjeneste. Museet rummer også bibliotek og arkiv.

Åbningstider: Fra påske tit 31.10.: Hver dag fra 10-17.
Åbningstider i vintersæsonen for skoleklasser: se hjemmesiden.
Elmuseet, Bjerringbrovej 44,8850 Bjerringbro. Tlf. 86 68 4211. 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.dk/Plc/plcmus.htm og Poul la Cour Fonden, ved Bjarke
Thomassen, tlf. 75 36 10 36.

Museet har åbent fra kt. 10 tit 15, fgrste lørdag i hver måned eller

efter nærmere aftale.
Medlemskab af Poul la Cour Museets yenner: 150 kr. for enkelt,
200 kr. for dobbelt.

Poul la Cour Museet, Møllevej 2L,

Asko¡

6600 Vejen

E-mail: plc@poullacour.dk Hjemmeside: www.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 stØne samling af historiske vindmøller og m6l1edele, der
bl.a omfatter tidlige Riisager, Sonebjerg, Bonus og SmedemestermØller og ca. 50
vinger i glasfiber, træ og ståI, der viser den teknologiske udvikling på området.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, P.O.Box 208, Kammersgaardsvej L6, Sdr. Ydby.7760 Hurup Thy. www.folkecenter.dk
Tlf.: 97 95 66 00, ßaxz 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 vindmøl-

leindustri. DVS indsamler oplysninger og dokumentationsmateriale,
bevarede mplledele og komplette vindmøller. DVS har ingen permanent udstiling. men anangerer udstillinger i samarbejde med andre
interesserede organisationer og institutioner.
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ry

Udstilling Skjern Vindmølle 2002

Medlemskab af DVS koster 100 kr om året. Nye Medlemmer modtager et eksemplar af publikationen "Mindre danske vindmøller

tÉ..infl Sekretariat: Jan Vium Nielsen, Tingstedet 79,7190Billund. Tlf. 75 33 26 68, Fax: 76 50 00 77.
e-mail: info@vindhistorie.dk, web: www.vindhistorie.dk
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Udstilling, Hjell Hede 2003

Et snit gennem 100 års vindmøllehistorie
Vndmøllehistorien rummer stadig mange åbne spørgsmåI. Og hver gang et
spørgsmål bliver besvaret, følger der ofte flere nye med. Forberedelseme
til rekonstruktion af en klapsejler i Nymindegab og de oplysninger, der var
bevaret fra Holstebro Jemstøberi kastede ganske vist lys over denne tidlige
mølletype, hvor "hatten" endnu indstillede sig efter vinden ved hjælp af
en vindfane. Det affødte til gengæld overvejelser og diskussioner om, hvor
stor en del af mølletoppen, der egentlig blev drejet. Midt i de diskussioner
dukkede billedet på forsiden (og her til højre) op i Poul la Cour museets
arkiv. Det gav en del af svaret, men også nye spØrgsmål. Nogle af dem kan
læses på side 7.

Arbejdet med denne del af vindmøllehistorien svarer nærmest til at skulle
opklare en forbrydelse, der blev begået for mere end 100 år siden. Både
gerningsmand og vidner er væk, og de fleste.spor er slettet. Der er ikke
mange skriftlige kilder at gå efter fra denne periode og fotografiet var endnu
ikke blevet en del afdagligdagen.
Senere i historien er der mere skriftligt materiale at bygge på. Men der er
ikke levnet mange dele af de mellem 20.000 og 30.000 møller, der blev
bygget fra 1860 og næsten 100 år frem. Mens de store hollandske møller
længe har været en anerkendt del af kulturarven og en sag for museerne,
var en overflødig gårdmølle ofte blot en sag mellem ejeren og den nærmeste

skrothandler.
For to år siden blev der indledt et samarbejde mellem fire af de aktører, der
arbejder med at sikre vindkraftens historie i Danmark: Elmuseet i Tange,
det nye Poul la Cour Museum i Askov, Folkecenteret i Thy og Danmarks
Vinddkrafthistoriske Samling (DVS), der er en privat forening, der blev
etableret i 1997. DVS så det som sin væsentligste opgave at sikre historien
om de mange møller, der var i fare for at gä i glemmebogen, men også
at samarbejde med de øvrige, der allerede var på banen. De tre andre
samarbejdspartnere beskæftiger sig hver med sin del af historien. Elmuseet
beskæftiger sig naturligt nok fbrst og fremmest med de elproducerende
mØller, Poul la Cour museet med hans banebrydende indsats for godt 100 år
siden og Folkecenteret har især lagt vægt på den del af møllehistorien, der
skabte forudsætningeme for den nye danske vindmølleindustri.

l":l ZI ùl \l

''1d .'",çr rF*

INDHOLD:
Hvem byggede vindmøllen på
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Dette fælles årsskrift er et resultat af samarbejdet. Artiklerne på de følgende
sider giver et længdesnit gennem mere end 100 års vindmøllehistorie. Sådan
et snit viser iøjnefaldende paralleller. F,eks. mellem de 185 møller, der
i perioden l9l0-20 blev bygget med færdige "mølletoppe" fra Holstebro
Jemstøberi, og de 175 møIler, der 70 år senere benyttede Folkecenterets
koncept med "integrerede" gear. I begge tilfælde var der tale om teknologiske
løsninger, der satte lokale smede og små virksomheder i stand til at etablere
sig som vindmølleproducenter.

"At spare på den dyre el og gøre
verden lidt mere ren". Historien om
Kuriant-møllen fra Aidt Mark.

Det viser også, at arbejdet med at sikre vindmøllehistorien ikke bare handler
om "mølle-arkæologi", der graver mere end 100 år tilbage, men også om at
dokumentere det pionérarbejde, der skabte forudsætningen for den moderne
vindmølleindustri for kun 25 år siden, som det sker bl.a. på Folkecenteret
og Elmuseet. Forhåbentlig kan det medvirke til, at fremtidens historikere kan
arbejde med lidt mere sikre kilder.

Udgivet december 2004 af Elmuseet, Poul
la Cour Museet, Nordisk Folkecenter for
Vedvarende Energi og Danmarks Vindkralthistoriske Samling.

Benny Christensen,
D anmqrks Vindkrafthis toris ke Saml ing

Side l3
Tre vinger, et gear, et tårn og du har
en vindmølle
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Hvem byggede vindmøllen på Skjern station - og
hvorn är...?
Jernbanesporene ligger der endnu, men der er ikke mange spor af de vindmøller, der fra
sidst i 1800-tatlet pumpede vand op til lokomotiverne på den vestjyske længdebane.
Benny Chrístensen, bestyrelsesmedlem i Danmarks Vindkrafthistoriske Samling
På de jembaner, der blev anlagt i det
19. århundrede skulle damplokomotiverne tankes op med vand undervejs.
Derfor blev der på nogle stationer

Undervejs i processen er der også
blevet sat spørgsmålstegn ved, om
vandtåmet faktisk var der ved banens
åbning i 1875. Der kan nemlig godt
argumenteres for, at der først blev
behov for vandpåfyldning i Skjern,
da banen til Herning blev etableret i

etableret vandbeholdere i vandtårne,
der var så høje, at påfyldningen kunne
ske uden pumpe. Til gengæld var der
ansat en "pumper", der skulle sørge
for, at der var nok vand i beholderen,
når toget kom.

t 881.

I

Det foregik med håndkraft, men på
flere stationer blev der senere opføtl
vindmøller, der kunne hjælpe med den
del afarbejdet.

Fire muligheder
Skjem-møllens alder er altså stadig
et åbent spørgsmåI. men der er flre
muligheder, der gør den mere eller
mindre interessant:

ooAmerikanske" pumpemøller
Vindroser efter amerikansk model
blev den almindeligste pumpemølle
på stationeme både i USA og Europa.
Daniel Halladay, der producerede
nogle afde første vindroser, leverede i
1860-erne 77 møller til den bane, der
blev anlagt tværs over USA.

Der hentes vand til lokomotivet på en
tysk station. Møllen er af Halladaytypen, ligesom møllerne på de danske
jernbanestationer (Illustration fra Poul
la Cour og Helge Holst: "Menneskeaandens Sejre, Opfindelsernes Historie i
Omrids", Forlaget FREM 1904)

Møllen i Skiern
Men der var også en mølle i Skjem.
Den kan ses (på lang alstand ganske

vist) på enkelte fotos og postkort fra
ca. 1900.

(efter Nordis k C onvers a-

Hal I aday-mø

IIe

tionslexikon,

lS94)
:

I

1879-80 blev der opstillet en mølle
af Halladay-typen på stationen iHjør-

ring. Ifølge en senere kilde var møllen
leveret af møllebygger i Løkken.
Og i en annonce fra1886 henviste
den første danske vindmølleproducent, N.J. Poulsen, Esbjerg Jernstøberi

& Maskinfabrik, at han havde leveret
I I møller til De Danske Statsbaner.
Nogle af dem stod på den vestjyske

længdebane i Ølgod,Ringkøbing,
Vemb og Ydby.
2

Vandtåmet i Skjern blev fredet i 1981
og det har hidtil været en almindelig
opfattelse, at det blev bygget i lorbindelse med banens åbning i 1875.
Man kan også flere steder læse, at der
har været en vindmølle i forbindelse
med vandtårnet.
Den behøver naturligvis ikke at være
bygget samtidig, men hvornår så...?
Trods god assistance fra Kim Clausen og Torben Egebjerg fra SkjernEgvad Museum og Ole Nørregaard
Pedersen og Gitte Lundager Rausgaard fra Jernbanemuseet i Odense
er det endnu ikke lykkedes at finde
svaret på det spørgsmåI.

Skjern banegård. Bag det holdende tog
ses møllen t.v. og vandtårnet t.h. (Detalje
af billedefra L. Mylius Erichsen: Danmarks Byer og deres Mænd, l4I, 1901)

Hvis den er fra 1875 er det måske
den første vindrose i Danmark. N.J
Poulsen bygger først møller i 1876
Hvis den er stillet op mellem 1875 og
1879 er det måske stadig den første

mølle pä en dansk station. Og selv

om den skulle være bygget mellem
1879 og 1886 er den stadig interessant, fordi det så var en importeret

eller lokalt produceret mølle (ellers
var den nævnt i annoncen fra 1886).
Endelig kan forklaringen på, at den
ikke er nævnt, naturligvis være, at den
er leveret af N.J. Poulsen efter 1886.

Skulle nogen have oplysninger, billeder eller andet, der kan bidrage til
svaret,vil vi gerne høre fra dem...!

Kratostat og vindtunneller rekonstrueret
På Poul la Cour Museet, der er indrettet i Statens Forsøgsmølle fra 1891, kan man nu
se nye rekontruktioner af hans ookratostat'o og de vindtunneller, der blev brugt ved hans
banebrydende vindmølleforsøg 1890-erne

i

Povl-Otto Nissen, bestyrelsesformand i støtteþreningen Poul la Cour Museets Venner
Som de fleste læsere vil vide, byggede Poul la Cour i
året 1891 i Askov den første el-producerende vindmølle i
Danmark, formentlig endda den første overhovedet uden
for USA. Hans idé om at lagre vindens energi som ilt
og brint, frernstillet ved at adskille vand ved hjælp af
vindmøllestrømmen, fik regeringens opmærksomhed og
støtte. Hans første egentlige opfindelse i denne forbindelse var imidlertid Kratostaten, som skulle omforme
møllens ujævne gang, der jo var afhængig af den varierende vind, til et jævnt træk på møllens maskiner, herunder
dynamoen.

Knaldluften - den ideelle kombination af ilt og brint - blev
brugt som belysningsgas på Askov Højskole fra 1895 til
1902, hvorefter man gik over til elektrisk lys, og fra det
tidspunkt blev forsøgsmøllen det første vindelektricitetsværk, som leverede strØm "ud afhuset".

I

1895 forsøgte Poul la Cour også at få en motor til at
køre pã knaldluften. Det lykkedes ikke at gennemføre det,
og snart fik han andet at se til. Men han konkluderede, at
det blot ville være et spørgsmål om tid, før det ville kunne
lade sig gøre. De store bilfabrikker tumler jo stadig med
denne renlige mulighed i en forureningstruet verden. Helt
så let er det jo ikke, men meget havde nok set anderledes
ud, hvis det var lykkedes for Poul la Cour allerede den
gang, inden olien for alvor kom på banen.

Vindtunnelforsøg ïra 1897
Det, som Poul la Cour i stedet blev optaget af, var at
forbedre den tids møllerotorer. Han blev inspireret af

De rekonstruerede vindÍunneller på Poul la Cour Mttseet. Til
højre i baggrunden ses lcratostaten.

møllebygger Chr. Sørensen, Skanderborg Vindmotorfabrik, som henvendte sig for at få sit nyopfundne "kegle-

vindfang" testet. Undersøgelserne startede i et skur ved
siden af den gamle forsøgsmølle med Chr. Sørensens
udstyr. Men med udvidelsen af forsøgsm øllen i 189'7 ,
opstillede Poul la Cour sine egne vindtunnelser (blæsecylindre) i maskinhallen.
Ved hjælp af disse vindtunneller og en specielt designet
vindtrykmåler måtte Poul la Cour undre sig over den
århundred gamle opfattelse af, at en vindmølle blev bedre
jo større vingearealet var. Han påviste det stik modsatte,
nemlig at møllerotoren blev bedre ved at mindske arealet.
når man fiemede nogle af vingeÍre, så noget af vinden
kunne passere imellem de tilbageblevne.

Da forsøgsm øllen fra 1 904 fik ændret opgaven til at skulle
lave "ForsØg angaaende Elektricitetens Anvendelse i
Landbrugets .;-eneste", og der blev oprettet en landlig vinDe to oprindelige vindtunneller der var godt 2 m lange og
havde diametre på'50 cm og I m.

delektrikerudddannelse samt ansat en rådgivende ingeniør,
Jacob Bjene, var det stoft set Poul la Cours design af en
a

J

ideal rnølleroto¡ der satte standarden for de mange små
decentrale vindelektricitetsværker, der efterf,ølgende blev
bygget.

Fra forsøgsmølle til museum
Siden er det gået op og ned. da den store træmølle brændste i 1929, blev der opsat en - dengang moderne - Lykkegaardmølle på bygningen. Den var cirka 3 gange så god,
og den fortsatte sin elproduktion helt frem til 1958. Af
sikkerhedsgrunde blev den taget ned i 1968, hvorefter
man satte et astronomisk observatorium op i stedet. En
gang i 1930-erne overtog Askov Højskole hele anlægget,
og staten trak sig ud. Undervejs har bygningen så været
brugt som undervisningslokaler. hovedsageligt til de fag,
vi i dag kalder praktisk-musiske, sidst som keramikværksted.

Da Askov Højskole, som så mange andre højskoler, har
måttet rebe sejlene under den ny tids vanskeligheder, blev
bygningen sat til salg hen mod årlusindskiftet. En initiativgruppe under Askov Bylaug startede bestræbelserne for
at få oprettet et museum for Poul la Cour, hvilket viste
sig at være vanskeligere end ventet. Bygningen var lige
ved at blive solgt til privat side i april 2000, da vindmølleindustriens brancheforening, dengang under ledelse
af direktør Søren Krohn, meldte sig og stillede købesumrnen til rådighed (først halvdelen, siden det hele) samt
ydede juridisk bistand til at oprette en fond, Poul la Cour
Fonden, som nu ejer stedet og indretter det til museum.

Museet udvikler sig

juni

samme år stiftedes museets støtteforening, Poul la
Cour Museets Venner, som i dag tæller godt 120 medlemmer. Et vigtigt skridt var, at museet ved dr. scient. H.C.
Hansens mellemkomst fik overdraget de ca. 8000 efterladte dokumenter, som har ligget til grund for hans afhandling fra 1985, "Poul la Cour - grundtvigiane¡ opfinder
og folkeoplyser". Dette, sammen med at vi også fik overI

draget Askov Højskoles antikke fysiksamling, gjorde, at

vi allerede på årsdagen ijuni 2001 kunne åbne museets
første udstilling.
Siden er museumsindholdet løbende blevet udvidet med
ting, der passer ind i sammenhængen, og den foreløbige
kulmination er, at det nu er lykkedes at få rekonstrueret
kratostaten og vindtunnellerne. Dette er imponerende, eftersom vi kun havde nogle fotos, et par arlikler og nogle
få linier i rapportbøgerne at gå frem efter. Ved indvielsen
den25. september 2004 overværede godt 40 indbudte
personer begivenheden.

Rekonstruktionen af kratostaten er blevet muliggjort af
et stort beløb sponsoreret af Margrethe og Johannes F.
la Cours Fond, ligesom Poul la Cour Museets venner
også
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vil bidrage med et anseligt beløb. Problemet med at

D en re kon s Íru

erede vindtry lcmå I er

opfinde en vindmøllesimulator til kratostaten som erstatning for den manglende vindmølle blev løst af ingeniør
Troels Thomsen, som er medlem af Poul la Cour Fondens
bestyrelse.

Rekonstruktion af vindtunneller, møllemodel og vindtrykmåler, som kan ses i den oprindelige udgave på et foto i
Poul la Cours forsøgsrapport "ForsØgsmøllen I og II" fra
år 1900, er udført affabrikant Bent Lykkegaard fra Lykkegaards Maskinfabrik. I lyset af Lykkegaardfamiliens
mere end 100-årige samarbejde med Poul la Cour og
forsøgsmøllen har Bent Lykkegaard foræret sit imponerende stykke arbejde

til museet.

Fra museets start i 2000 var der enighed om, at det ikke
bare skulle være en død mindestue for Poul la Cour. Det
skulle samtidig være et aktivt sted i overensstemmelse
med stedets oprindelige formåI, nemlig at informere om
den vedvarende energis anvendelsesmuligheder. Det må
vi naturligvis gøre på den ny tids vilkår, men samtidig
påpege, at disse har rødder langt tilbage i historien. I
museet kan man nu besøge - og anvende - nutidige rekonstruktioner af Poul la Cours forskningsværktøj på bag-

grund af billeder af de gamle originaler. Det er herved
lykkedes at få synsindtryk, dækkende et tidsrum på godt
100 år, til at stå at snakke sammen over en halv meters
afstand. Et drømmesyn er blevet til virkelighed!

I forbindelse med indvielsen er udgivet to hefter, som

sælges

for 20

kr. pr. stk.:

"Kratostaten - en opfindelse afPoul la Cour", ISBN 87-988859-2-8
"Vindtunnelleme i Askov", ISBN 87-988 8 59 -3 -6.

Vindtunnelforsøg. møllebyggeri og solelektrolyse
lilaturvidenskabsfestivalen i septemb er 2004 gav i Poul la Cour Museet børn og unge en
chance for at eksperimentere med den vedvarende energis muligheder
I lighed med for to år siden har Poul la Cour Museet
igen i år deltaget i Dansk Naturvidenskabs Festival. Den
blev gennemført i den sidste uge i september. Vi havde i
ugens løb besøg af to HTX-klasser fra teknisk gymnasium
i Viborg, to 6. klasser fra Vejen, en B.-9. klasse fi'a en
friskole pg et hold lærerstuderende fi'a Ribe, ialt 127
personef.

I forbindelse med festivalen søgte og fik vi bevilget
25.000 kr. fra Dansk Naturvidenskabs Fonnidling, hvis
forrnål det er at styrke interessen for naturvidenskab
blanclt unge. Pengene er blevet brugt til trykning af tekstmateriale oln rnusellnìsindholdet, kopiering og laminering af et par diplorner, sollì Poul la Cour fik i 1888
samt anskaffelse af lidt moderne måleudstyr, så museet
nu er i stancl til, også overfor gymnasieniveauet og andre
studerende, at kunne tilbyde spændende og udfordrende
rnåleoplevelser over energiornsætningen fra vind og sol ad
de forskellige vejé til elektrisk strørn og forblug.

Besøgene er af 3-4 timers varighed. De yngre elever
kornmer efter rundvisningen til at lave rnøllevinger. De
ælclste elever og de voksne får især mulighed for at str-rdere elektrolyse og brændselsceller. Desuden vises videoen "Poul la Cour - Danmarks Edison"

Vort tilbud overfor skoleklasser kan iøvrigt
www.povlonis.dk/plc/plcmu s.htm

ses på

Vi er således kommet et væsentligt skridt videre i
bestræbelserne for at kunne oplyse om vedvarende energis frenitidige anvendelsesrnuligheder; hvilket el i overenssstemmelse mecl Poul la Cours og forsøgsmøllens
oprindelige sigte.

Povl-Otto Níssen
0B- I 0-2004

5

Møllen i Nymindegab
Arbejdet med rekonstruktion af en over 100 år gammel mølle i Nymindegab kaster lys
over en hidtil overset del af vindmøIlehistorien, men rejser også en række spørgsmål
Steffen M. Søndergaard, Arkitekt M.A.A., bestyrelsesmedlem i Poul la Cour Fonden og Poul
la Cour Museets Venner

I

Møllen i Nymindegab skal være bygget af Ole Pedersen,
kaldet Ole Gaf, står der på et af de ældste fotos i det
lokalhistoriske arkiv.

1993 blev grunden med møllen og beboelseshuset solgt
til Blaabjerg Kommune med henblik på museumsvirk-

Ifølge Varde Museum blev møllen opført på en grund
nærrnere kysten (omtrent bag bageren på samme side
af vejen), hvor den blev anvendt til opskæring af indstrandet træ. Omkring 1900 blev møllen erhven¡et af tømrer
Adam Rauhe, der flyttede den til dens nuværende plads og

I2003 udkrev den selvejende institution Nymindegabmalerne/Blaabjerg Museum en indbudt konkurence om.

indrettede tømrerværksted i den.

vejen og træbeklædte udhuse og skure længere inde på
grunden. Retablering af stokmøllen indgår i museumsbyggeriet, og det er meningen, at møllen skal kunne arbejde som før der blev indlagt strøm - og trække bl.a.
en sav. Værkstedet skal bruges til fremstilling af gafpramme.

somhed, og

i

1995-96 blev Hvalhuset opført.

et museum på stedet. Jeg vandt konkurrencen med et
forslag, der tager udgangspunkt i det oprindelige bebyggelsesmønster med grundmurede beboelseshuse lang

Beslægtede møller
Stokmøller som den i Nymindegab er ikke enestående
1900. Benny Christensen fra
Danmarks Vindkrafthistoriske Samling har gennemgået

i Sydvestjylland omkring

I1904 opførte Adam Rauhe langs med vejen et beboelseshus med en ekstra lejlighed i den ene ende. Huset er
senere blevet ombygget af Nørre Nebel Sparekasse, der
har haft filial her.
Tømrer Niels Larsen kom i lære hos Adam Rauhe og blev
udlært omkring I9l2,hvorefter han foftsatte som svend.
Knapt en halv snes år senere opføfte han på nabogrunden
et beboelseshus til sig og sin kone Anna. I 1925-26 over
tog Niels Larsen tømrervirksomheden og dermed møllen.
Virksomheden omfattede også bådebyggeri og tømrer larsens gaf-pram havde et godt ry.

I1928 blev der indlagt elektricitet, og møllen blev overflødig, hvilket medførte, at stok og vinger samt den øverste del af tømrherkonstruktionen blev taget ned.
6

Rejsegilde på en 6-vinget mølle. Tid og sted ukendt
(Foto i Poul la Cour Museets arkiv)

billedmaterialet i en lang række lokalhistoriske arkiver og
har fundet aclskillige fotos af tilsvarende møller. De er

imdlertid alle borte for længst, og bortset fra den retablerede stokmølle i Østerklit og stokmøllen på Hjerl Hede er
møllen i Nymindegab vistnok den eneste tilbageværende
afdenne type.
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Hovedprincippet i stokmøllen kan illustreres af et fotografi fra arkivet i Poul la Cour Museet i Askov.
Fotografiet, der stammer fra en lokal fotografs glaspladesamling (og derfor må antages atvære optaget i området) viser en stokmølle under opførelse.
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Man ser den pyramideformede tømmerkonstruktion med
to sæt afstivende vindkryds på alle sider samt krydsende,
dobbelte "hanebånd", der - udover at stabilisere konstruktionen - bærer den store, drejelige tømmerstok, der her
består af flere sammenkoblede stykker, hvorimellem selve

b¡

Èå

Stokmøllen i Nymindegab. Principtegning af konstruktion og
møllebygning - plan og snit - baseret på skitseopmåling og suppleret med tømmerkonstruktionens manglende dele (SMS 2004)

til

mølleakslen må have været placeret.

Anledningen benyttes derfor

"Stokken" og vingerne udgør en stiv og fast forbindelse,
der drejer saÍrmen - i modsætning til de fleste øvrige
møller, hvor kun hatten drejer. Af samme grund kan
møllen ikke krøjes af en tværstillet vindrose, men krøjes
afen stor vindfane.

1. Oplysninger (herunder fotos) der kan belyse udform-

Sammenholdes fotografiet med forholdene i Nymindegab
- jfr. skitseopmålingen tilhøjre - kan det konstateres,
at konstruktionerne principielt er identiske. Oven på de
krydsende hanebånd i Nymindegab kan man oven ikøbet
se udstemningen for det store pinolleje, der bar tømmerstokken, og hvorigennem selve jernakslen må være fortsat
ned mellem de dobbelte hanebånd, for at rotationen kunne
overføres til maskineriet. Begge mØlleme har haft 6-vinget rotor med klapper.

Mange spørgsmål
Retableringen af møllen forudsætter imidlerlid afklaring
alen række detaljer:
F.eks. udformningen af lejet for "stokken" på toppen af
pyramiden - og relationen mellem lejets friktion og vindfanens størrelse.

at efterlyse:

ningen af dette leje - og om muligt dele, der har indgået i
tilsvarende konstruktioner.
2, Mølledele, der har indgået i tilsvarende konstruktioner
og som vil kunne benyttes - evt. blot som forlæg - ved
retableringen. F.eks. "edderkoppen", der ses på fotografiet
og som indgik i reguleringen af klapperne.
3. Oplysninger (heruden fotos) af stokmøller generelt.
4. Maskiner fra et sådan tømrerværksted/bådebyggeri incl
drivaksel med hjul af træ eller støbejern.
Oplysninger om mølledele bedes sendt til:

Arkitekt Steffen M. Søndergaard
"Bjerget", Melvangvej 7, Askov
6600 Vejen
Telefon: 75 36 18 25
e-mail: smsimlc@mail.tele.dk

Oplysninger om maskiner i værkstedet bedes sendt
Varde Museum, Lundvej 4. 6800 Varde
Telefon: 7 5 22 08 77, Fax 7 5 22 07 16

til:

e-mai I : vam@vardemuseum.dk

7

Lokal mølleproduktion i Yestjylland 1900-1920
I perioden 1900-1920 blev der bygget over 20.000 vindmøller i Danmark. De fleste blev
produceret af vindmøllefabrikker, der solgte møller over hele landeto men nogle møller
blev også bygget af lokale håndværkere. Bevarede papirer fra et vestjysk jernstøberi
sætter navn på nogle af dem.
B

enny C hr i s t ens en, D anm arks

Vin dkr

afthi s t or i s ke S aml

in

g

De første "gårdmøller" i 1860'eme havde ligesom de
store vindmøller 4 vinger med sejl og var anbragt på
en kraftig, lodret tàmmerstok, der ragede op gennem
ladetaget. Når disse "stokmøller" skulle drejes ("krøjes")
efter vinden måtte hele den tunge tømmerstok drejes med
håndkraft, og hvis vinden blev for kraftig og når møllen
ikke var i brug skulle sejlene vikles op ("svikkes").
15-20 är senere fik de konkurrence afnye "selvregulerende" møller, der automatisk krøjedes efter vinden og
sørgede for "afsejling", hvis vinden var for kraftig eller
hastigheden blev for høj. Den første af de nye mølletyper
var den mangebladede "vindrose" eller "vindmotor", der
var blevet populær i USA i 1860-erne. Senere kom
"klapsejleren", der havde 4, 5 eller 6 vinger (i sjældne
tilfælde 8) med drejelige klapper.

Fra træ til jern
Med vindmotorer og klapsejlere kom nye materialer og
producenter på banen. Stokmøllerne blev mest bygget af
træ, ofte af de møllebyggere og tømrere, der også opførte
og vedligeholdt de store hollandske møller. Nu blev det
også smede og maskinfabrikker, der byggede møller og
mange mølledele blev fremstillet afjern.
De mange jernstøberier, der blev etableret i sidste halvdel
af 180O-tallet, fik en nøglerolle i den udvikling. De leve-

Den 4-vingede mølle hos bageren i Vorgod (øverst) var bygget
af J.A. Pedersen, Tarm. Og to gårdmøller på Havgaard i Barde
(t.v.) og Gammel Mølle i Wdebæk (t.h.) kunne efter udseendet
at dømme også godt stammefra hans værksted. (Billeder i
Wdeb ækegnens Lokalhistoriske Arkiv )
rede de vitale jerndele til møllerne og enkelte af jernstøberieme blev også selv mølleproducenter. Det gælder
f.eks. Esbjerg Jernstøberi & Maskinfabrik, der startede
med at fremstille vindroser i 1876, og var landets første

egentlige vindmøllefabrik.

(I

)

Men de fleste af støberierne nøjedes med at levere støbte
dele til de nye møllefabrikker og til de smede, møllebyggere og andre håndværkere, der gik ind på det hurtigt
voksende marked for vindmøller.

To vestjyske møllebyggere
Støbte vindmølledele. På de største tandhjul er der huller, hvor
der kunne monteres trpnder af hårdt træ (f.eks. avnbøg). På den
måde kunne beskadigede tænder udskiftes, uden at hele hjulet
skulle kasseres. (Illustration i katalogfra Skive Jernstøberi
l9l4 i Skive Lokalhistoriske Arkiv)

I

Jernstøberiemes efterladte arkiver kan derfor være med til
at kaste lys over, hvem der byggede de mange ny møller.
Fra det nu nedlagte Holstebro jernstøberi er der bevaret en
del materiale fra slutningen af 1800{allet og fremefter.

Det drejer sig bl.a. om salgsjournaler, lagerbøger og prislister. De bevarede salgsjournaler dækker to perioder:
1897-1903

ogl9ll-24.

Fra 1897 til 1903 er salgsjoumaleme ikke særlig detaljerede. De oplyser kun kundens navn og det samlede beløb.
Sammenholdt med andet materiale kan de dog hjælpe
med at få sat navne på nogle af dem, der byggede klapsejlere i denne periode. I en udateret lagerliste nævnes
f.eks. to vingekryds til -vingede møller med betegnelsen
"J.A.P.". De må referere til møllebyggeren J. A. Pedersen,
Tarm, der første gang nævnes i salgsjoumalen fra 1898.

Anton Pedersen (1871-1962) var født i Dejbjerg ved
Skjem og blev udlært hos tømrermester Stampe i Videbæk. Han arbejdede som tømrersvend flere steder, bl.a. i
Lem, og flyttede i 1895 til Tarm (2). En enkelt af hans
møller kan stedfæstes. Den stod i 1905 hos bageren i Vorgod ved Videbæk og på det ene af de to billeder. i Videbækegnens Lokalhistoriske Arkiv kan man læse navnet
J.A. Pedersen på vindfløjen. Der er flere gårdmøller på
Videbæk-egnen og omkring Tarm og en mølle ved et
snedkeri i Skjern, der ligner møllen i Vorgod så meget,
at J.A.P. meget vel kan have været manden bag dem.
Jens

Vindmølle på Skjern Dampsnedlceri (Billede fra annonce i L.
Mylius-Erichsen: "Danmarks Byer og deres Mænd" WI, 1901.)

I samme lagerliste nævnes tre størrelser vingekryds til
6-vingede møllet med betegnelsen "Tistrup". De er formentlig blevet leveret til smed Jens Madsen Christensen
i Tistrup, der var kunde hos Holstebro Jernstøberi i

r900-r90r.

I Tistrup-Hodde sognearkiv findes et billede fra 1905, der
viser hans værksted, Storegade 32 med en 6-vinget mølle.
Endnu en mølle i Tistrup og to møller i nabobyen Ølgod
kunne også se ud til at være bygget af JMC.

Møllebygger Ole Madsen i Hjerm
Bortset fra vingeantallet er der stærke lighedspunkter
mellem mølleme fra Tarm og Tistrup, og de har også
fælles træk med den mølle i Nymindegab, som omtales
i artiklen på side 6-7.De tilhører alle en overgangsfase
mellem de gamle husmøller og de klapsejlere, der blev

Øverst møllen ved Jens Madsen Chrístensens smedeværksted i
Tistrup i 1905 (Tistrup-Hodde Sognearkiv). Nederst to billeder
af den ene af de to 6-vingede møller i Ølgod. (Billeder i Ølgod
L

o

ka I hi s t o r i s ke A r kiv)

almindelige senere. I arbejdet med rekonstruktion af
Nymindegab-møllen er der skaffet ny viden om disse
"overgangsm øller" o g deres konstruktion.
Møllerne fra en anden tidlig kunde hos Holstebro Jernstøberi peger til gengæld fremad. Ole Madsen etablerede sig
9

som husmØllebygger i Hjerm i 1885, kun l8 år gammel.
Fra I B9B fik hanleveret mølledele fra Holstebro Jernstøberi. Senere blev han den ene afde to vindere i den
konkumence om konstruktion af en 4-vinget "idealmØlle",
som Poul la Cour udskriv i 1901. (Den anden vinder var
Niels Hansen, Lykkegaard på Fyn, der grundlagde en af
landets største vindmøllefabrikker).
Ole Madsen flk også lejlighed til at bygge sin version
af idealmøllen som del af landets første "gårdelektricitetsværk" hos gårdejer Boesen i Askov. Ligesom den mølle,
han opførte ved fabrikken i Hjerm efter en brand i 1903
havde den de træk, der skulle blive karakteristisk for
de mange klapsejlere, der blev opstillet i de næste par
årtier. De havde gittertårn afjern og to tværstillede "krøjerotorer" havde afløst vindfanen på de tidlige møller.
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Den S-vingede mølle ved Ole Madsens vcerksted i Hjerm blev
opført efter en brand i 1903 og erstattede en ældre mølle. Det
lille billede viser møllen hos gårdejer Boesen i Askov. (Fotos
.fra "Hjerm i ord og billeder", Hjerm Borgerforening 1995 og
Tidsskriftfor Vindelektrisitet, 4 hæfte, juli 1904)

ooByggesæt

til vindmøller"

Salgsjournalerne fra perioden efter l9l I er mere udførlige. Her kan man præcist se, hvilke mølledele, hver
enkelt kunde har fået. Ordrene spænder fra størce samlede
leverancer af møllegods til vindmøllefabrikkerne - f.eks.
til A. Jensen & Sønner i Nørre Sundby, der fremstillede
vindroser - til enkelte mølledele, der skulle bruges af de
lokale smede til reparationer.

Et specielt produkt var de samlede "byggesæt" til klapsejlere, som blev leveret i hele perioden l9ll-20. I en
prisliste fra l9l3 blev de præsenteret således: "Hosstående tegning viser Krøjeværk og Hattetøj, saaledes

Den øverste tegníng blev bragt i prislistenfra I9l3 og viser
et komplet sæt mekaniske dele til en 4-vinget klapsejler med
trævinger. Modellen oplræder i senere prislister som "Wndmotor Nr I 5 " og var beregneÍ til møller med en diameler på ca.
7 meter.

hele perioden l9ll-20 kunne man desuden levere den nederste "Vindmotor Nr. 16", der var beregnet til lidt større møller
(ca.9 m diameter) med 5 vinger ogvingebjælker i 100 mm

I

U-jern
1920, hvor der er bevaref data fra, er til gengæld central,
fordi det var her, vindmøllesalget kulminerede. I løbet af
de ti år leverede Holstebro Jernstøberi 185 "vindmotorsæt" til 4l kunder.

Fra 1911-14 var der to modeller på programmet. Den
5-vingede Nr. 16 tegnede sig samlet for det største salg
med 80 eksemplarer. Den 4-vingede Nr. l5 blev der solgt
40 afi løbet afde ti år. I l9l5 kom der endnu en S-vinget
model til. Den nye Nr. 23ltt slørcelsesmæssigt mellem de
to andre, og blev i den sidste del af perioden den mest
solgte. Det samlede salg i I9l5-20 nåede op på 58. En
støne model, Nr 25 til møller med l0-12 m diameter kom
i 1917, men nåede kun at blive solgt i 7 eksemplarer.

som vi i mange Aar har leveret det til Møllebyggere,
Smede og Tømrere her på Egnen. Vi opstiller ikke Vindmøller og laver ikke Træîøj, men vi leverer færdigt

Gangtøj, Kværnbeslag og

l6 Fod

højt Jærnstativ"

På grund af de manglende salgsjournaler fra perioden
1904-10 kan det desvæme ikke ses, hvomår man begyndte
at levere disse færdige byggesæt. Perioden fra l9 t t til
10

Nr. 27 i prislisten fra 1918, var endnu større, beregnet til
vingejælker af 160 mm U-jern og med en samlet vægtpä
ca. 1250 kg. Der er ikke registreret salg i joumalerne, og
den illustration, der var vist i prislisten, var den samme
som for Nr. 25. Den kom på markedet på et tidspunkt,
da møllesalget var på vej ned, og er nok aldrig blevet
produceret. I en prisliste fra l92l var den ikke nævnt.

Vindmotor Nr. 25, der kom i 1917, var den stØrste type, der blev
produceret. Den var beregneÍ til S-víngede møller med l0-12 m
diameter. Den samlede vcegî var ca. 690 kg.

Vindmotor-sættet Nr. 23 kom på markedet i I9l5 og tegnede
sig både i dette og det følgende år.for 2/3 af sølget. Det var
beregnet til S-vingede klapsejlere med vingebjælker i 80 mm
U-jern og op Íil ca. I m diameter. Det hele vejede ca. 400 kg,

En chance for lokale håndværkere
"Byggesættene" fra Holstebro gjorde det muligt for lokale
håndværkere af fä del i det mølleboom, der kulminerede i
årene før og under Første Verdenskrig. Holstebro Jemstøberi leverede de komplicerede dele, de lokale rnøllebyggere skulle sørge for resten - lor eksempel vingebjælker,
klapper og stænger til klapreguleringen. I de fleste tilfælde
frernstillede de også mølletårnet. Ganske vist havde jemstøberiet et standardstativ i kataloget, men hvis møllen
skulle placeres på eller tæt ved en bygning, skulle tårn
eller stativ ofte tilpasses de lokale forhold.
Selv om klapsejleren måske set med nutidens øjne var en
forholdsvis simpel mølle, var der - som illustrationerne
til højre viser - mange dele, der skulle passe og fungere
salrìmen, og der er ingen tvivl om, at de gode afsætningsmuligheder gav plads for producenter, der ikke helt
beherskede teknologien. I den 36. beretning fra Statens
RedskabsprØver, der kom i 1925, konstaterede man, også,
at"mange af de i Krigstiden byggede Møller var udførte
af ulryndige Folk, og var saavel fra Konstruktionens som
Udførelsens Side behæftede med adskillige Mangler. "
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Dele til vindmotorsættet. Til venstre ses tandkransen med vinkler til fastgørelse øverst på mølletårnet (23 A). Den havde en
diameter på 700 mm. Til højre den sÍore "krøjeplade" (23 B),
der var anbragt ovenpå tandkt"an,sen og snekken (23 H), der
forbandt tandkransen med lcrøjerotorerne via def lille landhjtrl
og snekken (23 J).

Når møllens mekaniske dele kunne købes som en samlet
enhed hos Holstebro Jernstøberi og Maskinfabrik, der
leverede delene færdigbearbejdede, var den resterende del
af opgaven normalt smede- ogtØmrerarbejde, som kunne
klares af de lokale håndværkere.

Nye mølleproducenter
"Vindmotorerne" fra Holstebro blev derfor starlgrundlaget for flere lokale mølleproducenter. Lokale smede, der
før havde repareret vindmøller, kunne nu også selv levere
dem, og de to største kunder - i Spjald og i Varde var helt
nystartede virksomheder.
Chr. Christiansen, der købte 36 "byggesæt" mellem 1913
og 1918, havde i 1913 købt smedien i Spjald. Han solgte
den samme år og byggede bolig og nyt værksted vest for
hovedgaden, og værkstedet blev udvidet i de følgende år.

VingekrydseÍ (23 V) ned boltehuller til de 5 vingebjælker i B0
mtn U-jern, hathjttlet(23 C) med 40 tænder, der var placeret
påvingeakslen og hathjulsdrevet (23 ,Æ) med l9 tænder der
sad i toppen af den lodrette aksel, der gilc ned gennem mølletårnet. Nederst ses en af de 4.fødder til mølletårner (23 Q)
og en række dele til "afsejlings"-systemet. Ialt bestod sættet

cf onh'ing 80 enkeltdele.
11

og Fabriktilsynet (3). De sidste tal viser, at der var stor
aßætning for vindmøller allerede inden 1910, og at salget
kulminerede i 1915-16 under Første Verdenskrig. Salgstallene fra Holstebro antyder, at den lokale vindmølleproduktion - naturligt nok - kom igang med nogle års
forsinkelse i forhold til de store producenter.
40

3s
3û
25

5-vinget mølle ved Chr. Christiansens værksted i Spjatd. (postkortfra ca 1916, udlånt afPoul Christensen, Spjald.)

20
15

en enkelt 4-vinget ,Îindmotor" i Holstebro. I1914 var han virksomhedens største
kunde med 14 komplette vindmotorer ( Ni til 4-vingede

Chr. Christiansen købte

og fem

til

i l9I3

l0
5
0

5-vingede møller)

l sæt i l9l4 og
27 mellem 19ll og 1920,var firmaet P. C. poulsen &
Co. i Varde. Også dette firma var nyt. Poul Chr. poulsen
var føtl i Hørdum i Thy og uddannet møllebygger. Han
flyttede til Varde i 1903 og begyndte i 1909 ar forerage
Den næststørste kunde, der fik leveret l

møllereparationer.

I

1911 begyndte han sammen med en

kollega at fremstille vindmøller. I I9l7 var der registreret
tre ejere af firmaet. Foruden Poulsen var det smed Jens
Iver Christensen og smed Ole Chr. Larsen.
Ud over at forlælle noget om starten på disse to virksomheder fortæller arkivmaterialet i Holstebro også noget om,
at mølleteknologien på denne måde blev spredt til mange
mindre stationsbyer og landsbyer, hvis håndværkere også
fik en andel i udviklingen. Der var f,eks. to møllebyggere
i Ulfborg ( P. Svingeltoft og N. Christensen), der tilsammen leverede 20 møller i perioden lgll-20. Og der var
også kunder iFaare, Resen, Maabjerg, ydby, Durup og
Vildbjerg.
Vindmotor-sættene fra Holstebro nåede udenfor lokalområdet. Der var kunder i Esbjerg, Skørping, Viborg, Hobro
og,{lestrup. De blev også solgt til enkelte af de større
mølleproducenter. Herning Maskinfabrik købte en Nr. 23 i
l9l6 og Hem Maskinfabrik ved Skive en Nr. 25 i 1919.

Mølleudbygningens kulmination
Materialet fra Holstebro Jernstøberi sætter kød og blod
på vindmøllehistorien og fortæller om nogle af de mennesker, der var med til at skabe den. Desuden bliver der
sat tal og årstal på historien.
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Satget af "vindmotorer" fi"a Hotstebro Jernstøberi & Mastcinfa-
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Alle de nævnte tal viser, at efterspørgslen efter møller
faldt dramatisk, da krigen var ovôrstãet, og der igen var
uhindret adgang til imporlerede brændsler (kul og olie)
og da elektrificeringen fortsatte med at brede sig - også i
landdistrikeme.

I Holstebro Jernstøberi's salgsjournaler fra 1924 - det
sidste år, der findes i Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro
Kommune - er der ikke registreret salg af et eneste
"vindmotor-sæ1". Men jernstøberiet havde heldigvis andre
strenge at spille på.
Det havde de lokale smede og andre, der havde oplevet
nogle års vindmølle-succes, forhåbentlig også... Dengang
som nu var vindmølleproduktion en usikker branche, der
er stærkt påvirkelig overfor økonomiske og politiske konjunJ<turer.

NOTER:
1:

N.J. Poulsen og vindmølleme fra Esbjerg Jemstøberi

&

Maskinfabrik er omtalt på side 4-i i,,Frahusmøller til
havmøller" (Danmarks Vindkrafthistoriske Samlin g 2002) og
side 4-5 i "Vinden som vestjysk energikilde" (DVS 2003)
2: Biografiske oplysninger om J. A. Pedersen er leveret af
lokalhistorikeren lnger Hansen, Tarm.
3: Statistik over leverede møller fra D.M. Heide, Mors over
perioden 1903-1934 og tal fraArbejds- og Fabrikstilsynet findes
på side 20 i "Mindre danske vindmøller 1860-1980. (Danmarks

Vndkrafthistoriske Samling 200 I )
De bekræfter formodning om, at opstillingen af møller
kulminerede i årene fra l9l0 til lg\0 med et maksimum
under Første Verdenskrig. I den forbindelse er det interessant at sammenligne tallene på leverancer fra Holstebro
Jernstøberi med tal fra en af de store vindmølleproducenter, D. M. Heide på Mors og statistikkeme fraArbejds-

l2

Hvor intet andet

er nævnt stammef

illustrationer:ne fra materiale

i Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro Kommune.
(Se også billederne af den bevarede Holstebro-6(vindmotor"
på sidste side - overfor side 24)

"At spøre på den dyre eI og gØre verden lidt mere

Fen.

"

Historien om Kuriant-møllen fraAidt Mark, SA 11
K.A1
Elmuseet erhvervede i 2000 en lille 11 k\ry vindmølle af typen Kurianto som har stået på
Aidt Mark i Midtjylland. Museet vil opstille møllen udendørs i nærheden af to andre
møller, Gedsermøllen frt 1957 og Riisager Møllen fra1978, men i lav højde med blot to
vinger, så man kan komme tæt på både generator og vinger
Jytte Thorndahl, mag.art. og museumsinspektør på Elmuseet
I

1970'eme oplevede danskerne for alvor den verdensomspændende energikrise, som betød bilfrie søndage og
voldsomme prisstigninger på olie og el. Mange familier
diskuterede, hvad man kunne gøre ved problemerne, og
en vindmølle i baghaven blev anset for en god løsning
af mange. Flere smedemestre og håndværkere var klar
til attage fat på opgaven med at forsyne danskerne med
vindmøller. Dygtigt håndværk, teknisk snilde, sund fornuft og ukuelig optimisme banede vejen for den udvikling
indenfor vindmøllebramchen, som vi kender i dag. Den
danske regering bakkede op om udviklingen ved at stafte
Forsøgsstationen for Mindre Vindmøller på Risø og give
tilskud til anskaffelse af typegodkendte vindmøller.

....

*Jn

Kuriant-møllens start
Tilbage i 1980'erne var Kuriant-møllen den første serieproducerede konkurrent til Riisager-møllen, der blev
bygget af Christian Riisager. Kuriant-møllen blev udviklet
af elektromekaniker SvendAdolfsen i Knudstrup ved
Kjellerup. Vingerne var tegnet og fremstillet i glasfiber af
Erik Grove i hans nystartede firma:."Økær Vind Energi" i
Sparkær vest for Vborg.
Svend Adolfsen var ansat ved Midtjysk Elforsyning og
lidt af en opfinder. Han startede som Christian Riisager
og flere andre med atbygge en vindmølle og sætte den

op i sin baghave. Vingeme

til møllen blev leveret af Erik
Grove den26. november 1977, og snart efter snurrede
vingeme rundt, møllen blev sluttet til nettet og elmåleren
løb baglæns. Møllen var en bagløber, der som Tvindmøllen fik luften ind bagfua. Mølletåmet var dimensioneret
til 7 meter, for så kunne Svend Adolfsen og hans får
på marken lige gå under de 5 meter lange vinger, når
de drejede. Men vingerne drejede for lidt, fordi et stort
læhegn gav læ til møllen. Først blev læhegnet skåret ned,
så vinden kunne passere. Det var ikke nok. Så blev læhegnet helt fiernet. Det var heller ikke nok, og til sidst forlængede Adolfsen tårnet til 18 meter. Så var der vind
nok. Det kan endnu ses på tårnet. Den nederste del er
rustent. Det nåede ikke at blive galvaniseret. Møllen står
der endnu, men har været ude af drift i mange år.

v. ) o g t i d I i g Ku r i a n t -m
(Foto: Jan Vium Nielsen, DVS)
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I1978 gik SvendAdolfsen i gang med serieproduktion
af I I kW møller med 5 meter lange vinger. Vingerne var
nu forbedret og forsynet med drejelige spidser i vingetippen, der fungerede som luftbremse, på samme måde som
Gedsermøllens vingetipper. Efter nogle uheld med vinger,
der løb løbsk, skaffede Erik Grove Johannes Juuls vingepatent og konstruerede et system til sine glasfibervinger.
Med hjælp fra Svend Adolfsen og Karl Erik Jørgensen,
Herborg Maskinværksted, der også byggede vindmøller,
fik han fremstillet det første sæt vinger med luftbremse.
Birger T. Madsen husker, at Kuriant-møllen blandt de
tekniske finurligheder havde en "pneumatisk" (kompressorreguleret) deaktivering af bremsen i stedet for den
mere udbredte med fieder og elektromagnet. Den kunne
i frostvejr give det problem, at systemet var blokeret på
grund af propper af frosset kondensvan d i rør og ventiler.
13

Opstilling af Kuriant-mølle (Fotos udlånt af Alfred Christensen, Staby)

I

1981 begyndte "Kuriant Maskinfabrik" at bruge KJvinger, fremstillet i glasfiber af Kaj Johansen i Vadum,

i

stedet for Økær vinger. Det øvrige udstyr til vindmøllen
var standardkomponenter, som en maskinfabrik var vant
til at arbejde med. Gearet på Adolfsens møller var først
opbygget over et lastbilbagtøj med kileremstræk til generatoren. Senere skiftede man over til et industrigear af

typen "Merger".
"Vestjydsk Eletromotorreparation" i Hjerm (i dag "Hjerm
Elektro") fremstillede gennem alle årene styringern'e til
Kuriant-møllen. Sven Erik Thusgaard fra "Hjerm Elektro"
forlæller, at til styring af indkobling på nettet brugte de
et grammofonværk, der kunne trække en kvik sølv-ampul
op, når det rigtige omdrejningstal var nået. Den faldt
igen, når omdrejningstallet dalede. Sølvampullen stammede oprindeligt fra en Melitta kaffemaskine. Prototypen
til styringen blev bragt til firmaet "Electromatic" i Hadsten godt sammenlimet i en appelsinkasse. Her blev den
så bygget ind i en pæn kasse. "Electromatic" fremstillede
styringer af sammeslags i flere år. I2001 solgte "Hjerm
Elektro" den gamle styring til nogle meget enkle vindmøller, der fremstilles i USA.

tegnelsen "A 1" 1:4¿olfsen nr. 1). I mellemtiden
havde Svend Adolfsen dog solgt sit nye typegodkendte
møllekoncept til Alfred Christensen, der staftede "Kuriant
Maskinfabrik" på sit maskinværksted i Ulfborg. Svend
Adolfsen flyttede til Sjælland og opgav helt vindmøl-

leproduktionen.

I

1979 kom der en lov om at man kunne fa 30 % tilskud
til opstilling af en vindmølle, forudsat et den var godkendt
af Prøvestationen. Det satte for alvor gang i opstillingen
og fabrikationen af vindmøller i Danmark. I løbet af 1979
blev der opsat 120 vindmøller. Kuriant-møllen kunne

Den første typegodkendte vindmølle: SA 11 K-41
1978 var et mærkeår for vindmøllerne i Danmark. Det
år blev "Foreningen af Danske Vindkraftværker" oprettet.
Der var fra 1974 til 1978 blevet opstillet ca. 30 små
vindmøller, og i 1978 begyndte også Tvindmøllenal
producere el med sine 27 meter lange glasfibervinger. I
1 97 8 blev "Vindmøllefabrikantforeningen" etableret og
på det tidspunkt havde 11 mindre virksomhede etableret
sig omkring produktion af vindmøller (Foreningen blev
genetableret i 1980/81). Samme år blev der også indgået
en aftale med elselskaberne i landet om nettilslutning af
vindmøller og salg af den elektricitet, der oversteg ens
eget forbrug. Ydermere blev "Prøvestationen for Mindre
Vindmøller" oprettet på Risø det å¡ og allerede året efter
var man klar til at teste og godkende de første vindmøller.
Kuriant-møllen blev som den første mindre vindmølle
typegodkendt afRisø den 8. august 1979 og fik typebe-
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Montagehallen på Kuriant Maskinfabrik i Uffborg og møllehat
til I 5 kW Kuriant med to generatorer. (Fotos udlånt af Alfred
Christensen, Staby)

wfu-rLry

r
l1 eller 15 kW mølle og fra l9B3 også som
kW rnølle. I løbet af 1980'erne blev der opsat 140
Kuriant-møller. Kuriant var en effektiv lille stallreguleret
bagløber, der starlede ved 4 sekund-meter vind. De små
møller på 15 kW kunne producere op til40.000 kWh om
året, hvis de var godt placeret. Det svarede næsten til årsproduktionen på de noget støme 22kW møller fi'a WindMatic, Kongsted, Bonus og Nordtank. Birger T. Madsen,
der dengang var ansat hos Vestas, husker Kuriant som
en hård konkunent, der solgte sine vindmøller med et
vingefang på 10 meter i diameter for 75.000,- kr., hvor
andre tog 125.000 - 130.000,- kr. for samme størrelse
leveres som
IB

mølle.
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til Kurian t-brochure

En af fordelene ved Kuriant-møllen var, at den var strikket
sammen, så selvbyggere i vid udstrækning kunne deltage
og derved muliggøre, at møllen blev billigere. I løbet af
1980'erne blev nye typer af Kuriant-møller godkendt på
Prøvestationen i Risø, da der blev udviklet ny styring
og bremsesystem. Bl.a. blev kileremmen mellem gear og
generator helt fiernet, da den hindrede møllen i at stalle.

I1984 gik Alfred Christensens firma "Kuriant Maskinfabrik" i betalingsstandsning og blev erklæret konkurs.
Dermed ophørte fabrikation og opstilling af nye møller

Ved én af typegodkendelseme hos Risø gik det helt galt.
Møllen løb løbsk, og da man forsøgte at bremse den ved
atkøre den ind på nettet, gik rotoren i srykker. Én af
vingeme landede på spidsen i en kabelbrønd. De to andre
faldt på jorden flere hundrede meter fra møllen. Ingen
personer kom til skade, men vingerne var ødelagt.

og alle ejere af Kuriant-møller, der havde 5 og 10 års
garantier, mistede dem. "Hjerm Elektro" havde mange
penge i klemme i firmaet og overtog i første omgang
firmaet for at sælge det videre til ingeniør Svend Bremer,
der kom fra Ålborg Skibsværft, men også han gik i betalingsstandsning, og til sidst overtog Sven Erik Thusgaard
fra "Fljerm Elektro" firmaet igen. Thusgaard stod også

_

Fors ide

Kuriantfabrikken i økonomiske vanskeligheder
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bag oprettelsen af en Kuriant Klub, hvor flere af Kuriant
Klubbens mølleejere købte andele af 5.000,- kr. i fabrikken. Vindmølleproduktionen foft satte med omtrent
samme koncept under navnet Bosted-møllen. Produktionsstedet var nu i Hjerm. Det blev til46 møller opført
mellem 1984 og 1989. Nogle af mølleme blev opstillet
i Danmark, men de fleste Bosted-møller blev solgt til
udlandet. "Jeg har aldrig sat ;å mange penge til som på
vindmøller" udtalte Sven Erik Thusgaard i2001. "Rige
blev vi ikke, men sjovt var det".

Danmarks første vindmøllepark i januar 1980. På billedet ses
tre af de fire Kuriant-møller, der blev opstitleî på Aidt Mark
ved Thorsø.

Danmarks første vindmøllepark: Fire Kuriantmøller på Aidt Mark
I Januar 1980 blev 4 små Kuriant-møller rejst på Aidt
Mark. Mølleejerene var medlemmer af den lokale afdeling af OVE (Organisationen for Vedvarende Energi) i
Thorsø, der havde fået navnet TOVE (T: Thorsø + OVE).
TOVE var startet omkring 1977 med foredrag i den lokale
skole. Foredragene var omkring solvarme, biogas, vindmøllel isolering, decentral kraftvarme og de mere langsigtede energiplaner. Folk kom langvejs fra for athøre pä
og siden blev der nedsat studiegrupper, som mødtes hver
14. dag for drøfte fremtidens muligheder for at bygge
vindmøller og etablere solvarmeanlæg. Grupperne deltog
i flere afregionens åbenhus-arrangementer og besøgte
små nystartede virksomheder samt bl.a. Tvindmøllen.
Den mølle, Elmuseet har hjemtaget, blev opstillet hos
Torkil Forman og Anne de Neergaard på Aidt Mark og
havde ordrenummer 001. I sommeren 1979 sendte de
kommende mølleejere ansøgning om byggetilladelse til
Hvorslev kommune om opførelse af en SvendAdolfsen
mølle (forkortet SA), en hurtigløber med 5 meter lange
vinger pâ en 72 meter høj gittermast opsat på et betonfundament. Byggetilladelsen kom i oktober 1979 efter
bekendtgørelse i Viborg Stifts Folkeblad ogAmtsavisen i
Randers den 6. september. Tilladelsen blev givet med den
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Kuriant-møllens masÍ var opbygget af sektioner, og den underste sektion blev forankret i et betonfundament med lange armeringsjern, der var lagt på fvcørs gennem tårnet. Billederne viser
tre stadier i opbygningen affundamentet. (Fotos udlånt af

Alfr"d

Chris tens en, Staby)

klausul, at møllekonstruktionen skulle fiernes, når den
ikke længere var i anvendelse, dog senest 10 år efter tilladelsen. Denne klausul blev dog ophævet af Viborg Amt
allerede i l98l bla. under henvisning tll, at "møllekonstruktionerne gradvist har skiftet karakterfra "eksperï
menter "

til egentlige

brugsmøller ".

Køber hiælper selv til
I mellemtiden havde familen indhentet oplysninger på.
en Adolfsen-mølle hos "Kuriant Maskinfabrik" i Ulfborg.
Der var tale om en l1 kW vindmølle kaldet SA l1 KA-l

med en vingecliarneter på 10 meter og luftbrernse i vingen.
Den var beregnet til en årsproduktion på 35.000 kWh. Det
var den mest effektive vincllnølle, lnan kunne købe på det
tidspunkt. Prodncerede den maksimalt, ville den kunne
fonentes med 10.500,- kr. orn året. Fabrikken ville give 1
års garant på hele mØllen, 5 års garanti på vingerne og 10
års garanti på rnast og konstruktion. Hvis man bestelnte
sig, ville fabrikken starte procluktionen af vindrnøllen pr.
1.9.1979. Prisen for en mølle med et tårn på 12 rneter var
70.000,- kr'. uden molrìs, men så var det også indflettet
at køber selv skulle meclvirke: "For at vi kan holde ett
.fornuflig udsalgspris,.f'orventer vi ctt lcøber i deÍ ontfung,
del er ntuligt, h.jcelper Íilntedforslcellige små opgcver".
Familien besluttede sig for at tårnet skulle være 15 meter
liøjt og bestilte møllen. Ordren indgik sorr lìr. 001 hos
Alfred Christensen på "Kuriant Maskinfabrik.
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21. november 1979 gik udgravningsarbejdet i gang på
Kongensbrovej og salnlne dag kunne betonfnnclamentet
på 21 kubikmeter støbes. I januar blev tårnet til rnølle
nr. 00 1 opsat rned støttebarduner, Økær-vingerne tnonteret
og vinclmøllen var klar til at snurre. Prisen blev 76.000,kr., fordi man gerne ville ha' et lidt højere rnølletårn.
Dertil korn så udgifter til tilslutning af r-nøllen til elnettet.
Det arbejde klarede den lokale installatør i Tliorsø, Knud
Mann Nielsen, son af Elektricitetsrådet blev godkendt
sorn driftsleder for vindmøllen. Midtjysk Elforsyning i
Silkeborg havde givet tilladelse til, at vindmøllen kunne

tilsluttes lavspændingsnettet. I slutningen afjanuar var
de øvrige 3 vindrnøller også opsat og i gang. Danrnarks
første vindrnøllepark med l'russtanclsr-nøller var dermed en
realitet.

Den daglige drift af Kuriant-mølle nr. 001
I april kom den første afregning for strørn som møllen
havde leveret til MEF i februar og rnarts 1980. Det drejede sig om2.I5l kWh, som blev afregnettil19,95 øre
pr. kWh. De første 11 rnåneder producerede rnøllen ialt
16.1 48 kWh, heraf var de 7 .21 I kWlt blevet solgt, resten
var gået til farniliens eget forbrug. Afregningsplisen steg
kun ganske fäører i løbet af 1980'erne. Til gengæld
kunne man fi'a 1984 få statstilskud på ornkring 20 øre
pr. kWh. Møllen gav et godt tilskud til farniliens el- og
varmeforbrug. Det kunne bedst betale sig at bruge den
producerede el selv, og vindrnøllen blev derfor sat til at
lave varme til huset, når det blæste godt. Farnilien blev
i øvrigt nomsregistreret som producent og distributør af
elektricitet. Så skulle rnan svare lrìolls af salget, men
kunne til gengæld fratrække mollls ved anskaffelse og
reparationer.
Den daglige vedligeholdelse klarede man selv, som
f.eks. at hælde olie på gearet og skifte kileremmene
mellem gearets hjul og generatoren. Kileremmene var
ifølge rnøllens ejer, Torkil Fonnan, det geniale ved Kuriant-møllerne, fordi kilerernmene kunne absorbere vind-
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Mølleejer på vej op.for al eflerse sin generator.pët vindmølle
001 på Aidî Mark.

kompressorerne tappes for kondensvand. Mølleejerene på
Aidt Mark kravlede selv op i toppen for at klare arbejdet,
én blev dog svimmel halvvejs oppe og måtte overlacle
arbejdet til én af naboerne. En gang imellem måtte den
lokale installatør hidkaldes til reparation af en genstridig
kompressor. I foråret 1983 brændte generatoren på rnølle
nr. 001. Det drejede sig om en 11 kW Crompton Parkinson 060L6, der brændte satrlnen sorn følge af et
lynnedslag og rnåtte ornvikles. Det blev klalet af Sven
Erik Thus gaard fi'a "Vesdyclsk Elektrornotorreparati on"
i Hjerm. Vindmøllerne var fra starten opbygget på et
Bedford bagf"øj, og allerede inden del var gået et år, var
det knækket på alle møller. Alfred Christensen skiftecle
Bedford bagtøje| ud med et fi'a Volvo uden beregning. Det
holdt. Styringen på nr. 001 blev også skiftet et par gange,
begge gange n-red styringer fi'a "Electrornatic" i Hadsten,
På et tidspunkt viste det sig også, at der var problemer
rned de første Økær-vinger. Erik Grove korn derfor og
skiftede vingerne på alle fire vindrnøller. Problernet med

vingerne var bl.a. at der ved de fritkrøjende bagløbere
kunne komme en voldsom belastning i vingeroden, når
kr'øjningen skete for hurtigt. Nogle vinger var direkte
knækket i vingeroden. Mølle nr. 001 på Aidt Mark kørte
til midt i 1990'erne, hvor den ene vinge brækkede.

"Kunne del betale sig - løb det rundt al have en vindmølle
dengang ? " Ja, når./bllt spørger plejer.jeg at sige, at det
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løb lige rundt" svarede Torkil Forman, da jeg kom for at
hente papirene på vindmøllen. Oliepriserne og elpriserne
løb i vejret efter energikrisen, og vindmøllens elproduktion kunne hjælpe med at holde udgifterne lidt nede og
gøre verden lidt rnere ren. "A/t slcal heller iÌcke gøres
op i penge" sagde den idealistiske mølleejer. I løbet af
1980'erne arbejdede Torkil videre med den vedvarende
energi, byggede egne små solfangere og startede siden

De to Gedser-møIler
De gode vindforhold på Falsters sydspids har
giort, at Gedser har lagt navn til to "historiske"
møller. Deres møllehatte er nu bevaret henholdsvis på Folkecenteret i Thy og Elmuseet i Tange.
Der.r første Geclser-r.nølle

KILDER:

var en af de 20 møller, sorn F.L.
Smidth & Co. opstillede under 2. verdenskrig. De fleste af "FLS
Aerornotorerne" var 2-vingede, ulen en afde syv 3-vingede
møller blev i 1942 opstillet udenfor Gedser.

Samtaler med Torkil Folman, Aidt
Salntaler med Erik Grove, Sparkær
Sar.ntale med Sven Erik Thr.rsgaard, Hjerm
Sar.ntale rned Jørgen Krogsgaard, Risø
Oplysninger fi'a Birger T. Madsen, Ringkøbing
Arkivsag 2000-034 vedr. Kuliantrrølle fra Torkil Forman på

Det var en hurtigløber med 24 m diameter og jævnstrømsdyI 1943 nåede r.r.røllen i Gedser den højeste årsproduktion
blandt krigsårenes vindrnøller rned 135.611 kWh. Gearkassen,
der var sarnrnenbygget med mølleaksel og krøjeværk, står.nu på
Folkecenteret i Thy og gav i 1980'erne inspilation til nye møller
rned "integrerede" gear. Den historie fortælles på de følgende
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firmaetAidt MiljØ.

"Naturlig Energi" 1984, nr. 1 og 3
"Vedvarende Energi i Danurark" (red. Ejvin Beuse rr-r.flere)
OVE's Forlag 2000
Peter Karnøe: "Dansk Vindmølleindustri" 199I

namo.

Den anden Gedser-mølle blev opført i 1956-57 og var en statsligt financieret forsøgsmølle, konstrueret af efterkrigstidens
første vindmølle-pionér J.Juul. Den havde sarlme diameter som
FlS-møllen, lren el1 stØn'e generator (200 kW), der producerede vekselstrøm til el-nettet og det gav en langt højere
produktion. I det bedste är (1964) nåede den op pä367.140
kWh. Møllens teknologi kom til at præge den senere vindn.rølleudvikling og den betragtes i dag internationalt som "alle modeme urøllers moder".

Mçlllelntten på Gedser-ntçtllenfi'a 1957 nrctl dobbelt kredetrcek mellent
r i n gea ksc

I oB gettera

I

or

På et enkelt punkt satte økonomien dog grænser. Juul ville
geme have haft et tandhjulsgear som på FLS-møllerne, tnen

det var der ikke råd til. I stedet blev der etableret et dobbelt
kædetræk mellem mølleaksel og generator.

Møllen var i drift til196l og stod

Der er sradig adskillige Kuriant-rnøller i drift. Denne I5 kW
mølle ved Handbjerg i ncerheden af Wnderup blev opstilleÍ i
fehnrar 1981. I 2000 producerede den 20 år gamle mølle sÍadig
ncesten 28.000 kITh (Foto: Benny Christensen, DVS, 2004)

så

stille i næsten l0

år.

Men i 1916-17, da det igen kom international interesse for
vindkraften, blev møllen sat i stand - bl.a. med nTidler fra det
amerikanske energiforskningsprograln - og der blev foretaget
nTålinger på den i en to-års periode. I 1993 blev rnøllehat og
vinger transpolteret til Ehnuseet i Tange. I øjeblikket er delene
ved at blive l'enoveret på Hvide Sande Skibs- og Bådebygger.i.
Efter planen skal urøllehatten med to af de tre vinger.rììotlteret
opstilles på rnuseet i juni 2005.
BC
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Tre vinger, et gear, etthrn og du har en vindmølle
Beretningen om, hvordan inspiration fra en 40 år gammel vindmølle, kombineret med
moderne finsk gearteknologi blev basis for en lokal dansk mølleproduktion i 1980'erne.
Preben Maegaard, forstander

þr

l,{ordisk Folkecenter

Nu er der snart gået 30 år siden nutidens generation af
vindtnøller dukkede op. Det skete i kølvandet på oliekrisen i vinteren 1974, sorn vendte op og ned på energipolitikken i Danrnark og blev startskuddet for ornstillingen fi'a de fossile brændsler. Allerede nu kan vi skrive
grundtrækkene af historien om de første initiativer, der foruden en ny energipolitik - førte til et industrielt eventyr
uden sidestykke i nyere historie. Næsten ud af den blå luft
blev der skabt 30.000 arbejdspladser indenfor rniljøvenlige teknologier med en eksport på 30 rnilliarder kroner
om året. Og det kan blive til meget mere.

Fortsættelse af la Cour-traditionen
Men alting skal have en begyndelse, og med fra starten
var de danske smedemestre. Historien om deres rolle har
mange paralleller til den måde, hvorpå Poul la Cour indførte vindkraften i de danske landdistrikter to til tre generationer tidligere. I rnellerntiden er der opstået helt nye
tekniske mulighede¡ men måden at anvende teknikken på
ligner, hvad vi kender fra la Cour epoken.

for

Vedvarende Energi

varende energi, vel vidende at kun undtagelsesvis havde
medlemsvirksornhedeme ingeniører og erfaringer, når det
drejede sig om konstruktion af moderne vindrnøller. Det
var også utænkeligt, at en enkelt virksomhed skulle kunne
fremstille alle vindmøllens meget specielle enkeltdele.

Ud fra denne erkendelse opstod der et mangeårigt sarnarbejde med den teknikerkreds, der var fundamentet for
det senere Folkecenter forVedvarende Energi. Ligesom
Poul la Cour designede hele vindmøllen og stillede konstruktionen til rådighed for den tids smede, så leverede
Folkecenteret 60-70 år senere tegninger og rådgivning til
nutidens smede. De skulle ikke konstruere, men fabrikere
og sælge moderne vindmøller.
Der var som dengang vigtige dele af rnøllen, gear, krøjeværk og lignende, som smedene ikke selv kunne lave. De
dele blev på la Cours tid lavet på Holstebro Jernstøberi
eller Hurup Jernstøberi og var således nøglekomponenter,
der kom udefra, på samme måde som generatoren, gearet,
styringen og især den modeme vindmølles vinger havde
sine specialiserede underleverandører.

Der skulle:
- foreligge et solidt og velafprøvet teknisk grundlag med
tegninger og nødvendig dokumentation
- være industrielle underleverandører af gear, styringer
og vinger
- foreligge velafprøvede og godkendte vindrnølle4 som
kunne konkurere på markedet.
Fremsynede ledere i Dansk Smedemesterforening (nu DS
Industri og Håndværk) forstod tidligt de muligheder, som
skiftet fra energiråstoffer til energiteknik havde for de
mindre danske virksomheder. Frits SØrensen, foreningens
daværende formand, og Jens Jensen, medlem af forretningsudvalget, engagerede sig allerede i 1970'erne i ved-

Dette er udgangspunktet for at kunne forstå, hvorfor der
omkring 1984 var 20-30 mindre virksomhede¡ som var
leveringsdygtige i vindmøller i den internationale superliga, og at en Smedemestermølle hurtigt fik et bedre
renomrné end vindmøller fra store udenlandske koncerner,
der også ville ind på det lovende vindmøllemarked.

Enkle vindmøller med integrerede gear
D

en af gør ende des i gnfi los ofi for

S

medemestermøl leme

var at anvende industrielt frernstillede vinger samt de
såkaldte integrerede gear, hvor alt, hovedaksel, lejer, tandhjul og flanger til generator, nav, tårn og bremser, var

Der er 50 år mellem de to generationer integrerede gear på billederne. Tíl venstre gearetfra F.L.Smidthb Gedser mølle.fi"a 1942,
højre 525 lcI4r gearft"a gearfabríkken Tacke i þskland, som blev anvendt på Folkecenterets prototypentølle i Hanstholtn i 1992.

til

I9

Til venstre: Første generation af íntegrerede gear var røreværksgear på I 3, 65 og 1 00 kW der blev tilpasset til brug på vindmøller
af Kumera i Finland. I midten: Kumera gear monteret i møllehatten på 99 kW Smedemestermøllen hos smedemester Anders
Davidsen i Rudbjerg i 1982. Til højre: Anden generation integreret Valmet gear til 75 kl4/ Folkecenter vindrnølle. Gearet står

påfirefødder.
samlet i en kompakt enhed. Denne type gear blev fremstillet specielt til Smedemestermølleme af professionelle
gearfabrikker som Valmet og Kumera i Finland og Tacke
og Penig i Tyskland i mangel af en dansk pendant til
jernstøberierne i Holstebro og Hurup på la Cours.tid.

99 kW gearet blev benyttet i Rudbjergmøllen på Lolland
og senere på en tilsvarende prototypemølle på Bornholm
med Baltic Power som producent. 65 kW gearet blev

Eftersom 1980'eme var en periode med stærk ekspansion
for hele sektoren var der mange mindre virksomheder,
som så de forretningsmæssige muligheder indenfor vindkraft. Opstart af ny vindmølleproduktion var et spørgsmål
om få måneder ved at benytte Folkecenterets konstruktioner. Vingeq tårn og styringer var allerede komponenter,
der kunne købes hos uaflrængige underleverandører. Men
det var nødvendigt af gâer skridt videre. Det skulle uden
store investeringer i produktionsanlæg gøres attraktivt for
de mindre virksomheder at etablere sig som producent
af vindmøller. Derfor opfandt vi et alternativ til de komplicerede svejste bundrammer, hvorpå de etablerede vindmøllefanrikker monterede lejer, geaf, generator m.v.

selv byggede på Folkecenteret.

Tekniske nydannelser følger ofte i flere faser. Førend vi
nåede frem til det ideelle integrerede gear fulgte en serie,
hvor der blev anvendt røreværksgear, der især benyttes
på rensningsanlæg. De fandtes i katalogerne fra Kumera
og et par tyske gearfabrikker. Kumera var parattil at
tilpasse deres røreværksgear til tre forskellige størrelser
vindmøller på 13 kW, 65 kW og 99 kW på betingelse af,
at der blev bestilt mindst et af hver størelse. Ordren blev
afgivet under et besøg i Finland.

grundlaget for Anders Davidsens Lolland Vindmøller,
som blev solgt i betydeligt antal i Californien, mens 13
kW gearet kom til at sidde i en husstandsvindmølle, vi

Maskinhuset på disse vindmøller var enklere, end hvad
der dengang var gængs konstruktionspraksis i vindmølleindustrien. Jeg mente imidlertid, at det måtte kunne gøres
enklere endnu. Columbusægget kom en sen eftermiddag
i 1984, hvor Olaf Erichsen fra firmaet P.N. Erichsen i
Odense og jeg sad sammen på mit kontor og skitserede

forskellige muligheder.
Det integrerede gear kom til at stå på fire fødder, som
meget enkelt kunne boltes til en helt flad bundramme, i
praksis en stålplade med nogle huller i. Denne bundplade,
som forbandt gearet med krøjeværket, blev i senere versioner af det samme koncept helt integreret i gearet, og
dermed var bundrammen forsvundet.

tt

I
å

Integreret Valmet gear på
!

llllJ/

lÍ11

ll

22 kW Smedemestermøllefra 1978, hvor det solide Bauer
hulakselgear blev en slagsforløberfor de senerefuldt integrerede gearløsninger (Foto: Flemming Hagensen, DVS)
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75 kW Folkecenter vindmølle. Den
nominelle effekt er på 170 kW. Det har været i drift siden 1984
og rundet 100.000 timers drift uden reparationer.

Som koncept vandt det valgte design accept hos potentielle brugere og hos de engagerede konstruktionsfolk, vi
har haft på Folkecenteret. Designet var et brud på konstruktionspraksis dengang indenfor danske vindmøller,
idet man må forstå, at udformningen af bundrammen,
hvorpå hovedaksel, gear, generator, bremser m.v. var

Inspirationskilden - gearene i FLS "Aeromotorerne", der blev bygget under 2. verdenskrig. Billedet længst tÌl venstre viser gearet
til en to-vinget "Aeromotor" med påmonteret jævnstrømsdynømo og drev til krøjevinger i værkstedet på Vølby Maskiffibrik i
marts l 94I (FLS Arkiuþto). De to øvrige billeder viser gearet fra den tre-vingede "Aeromotor " , der var opstillet i Gedser Det
findes nu i Folkecenterets samling.

monteret, altid har været målestokken for om møllen
stammede fra en god vindmøllekonstruktør. Bundrammen
var udtryk for hans faglige formåen, for resten af
vindmøllen var jo komponenter fra underleverandører.
Men i 1985 forsvandt bundrammen altså definitivt fra
Smedemestermølleme.

Siden 1980 havdejeg været rådgiver for flere afde store
europæiske gearfabrikker om udviklingstendenser indenfor vindmølleindustrien. Nogle af fabrikkerne lavede standardgear, medens andre var specialiseret i at konstruere
og fremstille gear til de mangfoldigste forrnål til lokomotiver, drejescener i teatre, skibe, hejseværker i mineindustrien, drev til valseværker og meget andet. På deres
fabrikker kunne man ofte ikke finde to ens gear. Det
var denne type gearfabrik, der kunne fremstille gear til
Smedemestermøllerne. Vi skulle definere kræfter og udformning, så kunne gearfabrikkerne med stor dygtighed
og elegance udforme gearene, som arbejdede de med

modellervoks.

Forbilledligt dansk-finsk samarbejde

de, hvordan et moderne vindmøllegear skulle

o'skæres

til",

så at vinger, generator, krøjeværk, bremser m.v, kunne
boltes direkte på gearet. Vi skulle levere data for laster,
dimensioner og sikkerhedsfaktorer. Resten kunne de. Tegninger og beregninger udveksledes mellem konstruktionsafdelingen i Finland og Folkecenteret, indtil der for begge
parter forelå et tilfredsstillende resultat.

Det var helt klart en faglig udfordring for de finske gearingeniører at konstruere integrerede gear til forskel fra de
mere enkle geartyper, som blev leveret til montage på
de etablerede vindmøllefabrikkers bundrammer. Vi havde
flyttet en vigtig konstruktionsopgave fra vindmølleproducenten

til gearleverandØren,

koncept, som passede ideelt
ducenter.

og

fik på denne måde skabt et

til nystarlede vindmøllepro-

Ringen var dermed sluttet. La Cour traditionen var blevet
omsat til praksis, for nu kunne de mindre virksomheder
bestille industrielle nøglekomponenter til moderne vindmøller ligesom deres forgængere 60-70 år tidligere havde
købt de mere komplicerede komponenter hos jernstøberierne i Holstebro og Hurup.

Salgschefen for den finske gearfabrik, Valmet, ingeniør
Uolevi Kekko, viste under et besøg på Folkecenteret
straks interesse for Smedemestemølle-konceptet. Det
var en teknisk optimal konstruktion, mente han. Han
inviterede os til Jyväskylä, hvor der blev etableret et
samarbejde med Valmets gearingeni ører. De besad en
konstruktions-erfaring, som ikke fandtes i Danmark.
Det blev en udfordring for disse meget professionelle
ingeniører at konstruere det optimale vindmøllegear, der
på samme tid skulle være kompakt, nemt at bygge ind i
vindmøllen og have lang levetid.

Forbilledet for det moderne integrerede vindmøllegear
viste det sig, ai vi allerede havde stående på Folkecenteret

i form af møllehatten til Gedsermøllen. Ikke fra

Valmet in tegreret planetgear til FolkecentereÍs forsøgsmølle.

J. Juuls

mølle pä 200 kW men fra den f,ørste gedsermølle fra 1942.
Jeg havde 11974 fundet det velbevarede F.L. Smidth &
Co. gear fra den første mølle i en kolonihave udenfor
Gedser og fået det transporteret til Folkecenteret. Da de
finske gearteknikere elleve år senere så dette gear vidste

Samarbejdet med Valmetførte til et lille sidespring. Valmet ønskede vi skulle demonstrere, at planetgear var
velegnede til vindmøller, hvorfor vi fik en prototype
foræret.Faktisk er gearproduktionen hos Valmet en underleverance til Valmets egen hovedvirksomhed, som er

2I

Til venstre og i mdten: Tredie generation integreret Valmet gear til 150 kW vindmølle. Her er defirefødderforsvundet, idet
bundpladen er blevet en del af gearet. Gearet blev bl.a. brugt til Baltic Power Smedemestermøllerne til lokal produktion pðr
Bornholm. På gearets forside var der akseludtag til skivebremsen. Billedet til højre viser samme type, men til 100 ktl vindmølle.

kæmpestore papirmaskiner, hvortil der bruges planetgear
på op til flere tusinde kilowatt, altså langt større end de
dengang fandtes på vindmøller. I den danske vimdmølleindustri var man imidlertid blevet bange for at bruge
planetgear; man mente at de støjede og i(ke var holdbare,
så vi skulle hjælpe Valmet med at demonstrere overfor de
vantro danskere, at planetgear udmærket kunne bruges på
en vindmølle.

Det resulterede i et ekstremt kompakt, integreret gear,
som blev anvendt på 150 kW forsøgsmøllen med
øgenavnet "den gule enke". Valmet-gearet fungerede fortrinligt, det var støjsvagt og solidt og indgår idag i vores
samling. Senere har vindmølleindustrien stillet om til
næsten udelukkende at bruge planetgear, som benyttes
på alle vindmøller i MW-klassen. På tilsvarende måde

fik vi fra den østtyske gearfabrik Penig to 22kW integrerede gear med firmaet P.N. Erichsen i Odense som
partner. Også disse var meget støjsvage og holdbare. Alt
var bygget sammen . længere kunne man ikke komme
i udviklingen af integrerede gear. De østtyske gearhuse
var af støbejern, hvorimod de finske var svejste og efterfølgende udglødede.

lede Dencon en række 200 kW møller med et særdeles
ele gant de sign. Arbej dsdelin gen b etø d, at Folkecenteret
stod for den tekniske konstruktion, hvorimod producenten

bestemte "indpakningen". Meningen med Ærø-projektet
var som andre steder i landet, at ny vedvarende energiindustri skulle styrke den lokale økonomi.

Aerostars 12 meter vinge fik sin jomfrukørsel på en 200
kW Dencon-mølle,ligesom en ny LM l1 meter vinge
snurede for første gangpä en 150 kW Folkecenter-konstruktion fra Mnd-Syssel ved Brønderslev, som i en periode var en af de stairste producenter af møller i denne
klasse. Ejeren, ingeniør Flemming Øsfergaard, søgte konstant nye veje. Snart fulgte en 270kW mølle på markedet,
som også Südwind i Tyskland kom til at producere. VindSyssel møllen fik massive trævinger fra Dansk Trævinge
Industri i Odense. De blev fremstillet hos Viggo Øhlenschlæger på Thyholm, som også leverede trævinger til
de store elværksmøller i Nibe. Snart kunne mange bygge
Smedemesterrnøller op til200 kW. Lad mig nævne producenter som Codan, Reymo, Møn, Hanstholmmøllen,
Baltic Power og Lolland, der senere gik over til eget
design. Konstruktionsviden var ved at blive allemandseje.

Et design men mange producenter
De integrerede gear blev i de efterfølgende syv år lavet i
11 versioner fra 6 forskellige gearfabrikker og i størrelser
fra 1l til 525 kW. I 1992 sluttede arbejdet hermed. Vi
kan gøre det op til, at der ialt blev bygget 175 møller
efter dette koncept, hvortil kommer, at to af de midt i
1 980' erne nytilkomne vindmøllefabrikker også anvendte
Folkecenterets koncept. WindWorld forespurgte således i
1984, om vi havde noget at indvende mod, at de brugte
vores design, men hvor de selv stod for og ejede konstruktionen. Det havde vi ikke. Tilsvarende præsenterede
Nordex i Give en 150/200 kW vindmølle meget tilsvarende den prototype, som Dencon pã,Erø havde fremstillet på grundlag af Folkecenterets tegninger.
se på nogle af de virksomheder, som i de
følgende år ved Folkecentrets i¡-ælp blev vindmøllefabrikanter. Dencon pâ,Erø, en udløber af værftet i
'Erøskøbing, startede med en 75 kW mølle. Senere fremstil-

Men lad os
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Udviklingen gik hurtigt. Skiftet fra solide Valmet gear til
østtyske Penig gav desvære på nogle Smedemestermøller
tekniske problemer og var med til at bringe konceptet
med integrerede gear i miskredtit. Desværre håndhævede
vi ikke konstruktionsgrundlaget med en tilsvarende kvalitetssikringsaftale; heller ikke den statslige godkendelsesmyndighed var en sikring mod kvalitetsproblemer.

I2004 er der kun to vindmøllefabrikker tilbage i Danmark. Også Folkecenterets "børn" er revet bort af en

Integreret gearfra Penig ì ØsÍÍyskland på l4tind-Syssel vindmølle og 150 kI4t Penig gear på række hos Vindsyssel vindmøtlefabrilcken. Til højre 200/250 kIV integreret gear afstøbejern i ny udfornning, som blev anvendt afWnd-Syssel og Dencon på,4rø i 1987
Det blev.fremstillet hos Kumera og Penig. Samme design blev brugt på Nordex' første generation af vindmøller.

udvikling, som kun har ladet de stærkeste overleve. Især
i slutningen af 1980'erne standsede mange danske vindmølleproducenter, fordi det store amerikanske marked var
kollapset. Produktionskapaciteten var mindst fem gange
større end markedet, hvorfor en tilpasning var uundgåelig.

Epoken slutter i1992 med en 525 kW vindmølle
Det er fast Folkecenter-policy, at når en sektor er blevet
fuldt komrnerciel, så indstiller vi vores innovative indsats.
Med 525 kW vindmøllen flk Folkecenterets lange række
af udviklingsprojekter indenfor store vindmøller alligevel
en markant afslutning. Konceptet nåede også til Tyskland
derved, at Folkecentret i 1988 inviterede gearfabrikken
Tacke med i et EU-støttet projekt for i fællesskab at
udvikle en 525 kW vindmølle. Det var et stort spring opad

i stønelse dengang fra

og i den størrelse som Folkecenteret kunne håndtere
ingeniørmæssigt. Makkerparet var ideelt. Tacke Getriebe
fremstillede store marinegea¡ så de kunne snildt levere
det integrerede gear på l5 tons, som vi havde brug for.
Til gengæld fik Tacke fra os den nødvendige viden om
laster og konstruktion, som tyskerne endnu manglede. LM
kunne levere en nyudviklet vinge til begge parter.
Fol kecen lerets 5 2 5 kllt
prol otype, op,st i I / eÍ I æ t
på vandet i Hanstholm

i t992.
I
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de gængse 2-300 kW vindmøller'.

I den slags udviklingskontrakter skal der indgå mindst
to medlemslande. Tacke Getriebe i Rheine producerede
allerede vindmøller, men slet ikke på det tekniske niveau

Herunder: 525 kI4/
møllens nacelle. Både
vingenav, bremse og

generator er m.onteret

på det integrerede
gear.
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Det fælles projekt, hvor Folkecenteret havde 67

525 kW integreret Tacke gearf'a 1992. Der vejer I 5 tons og er i
drtft på Folkecentrets egen mølle i Hanstholm.
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Tacke resten, resulterede i, at parterne i september 1992
opstillede hver sin prototype pâ øen Borkum og i Hanstholm, hvor den står i strandkanten. Ingeniørerne leverede
en særdeles god indsats. Siden vores mølle blev sat i
drift den 25. september 1992 har den kørt uden problemer
og i tolv år gennemsnitligt produceret L400.000 kilowatt23

producere ren energi i mange år endnu og demonstrere,
at hvorfor skulle gearkassen på en vindmølle ikke kunne
holde i mindst tyve år, når det kan lade sig gøre i lokomotiver og skibe.
Folkecenter-Tacke vindmøllen på 500 kW var en overgang Tacke's mest solgte og gav Tacke en stærk position
blandt en ny generation af tyske vindmølleproducenter.
Senere blev Tacke solgt til amerikanske Enron, som gik
fallit. General Electric tog over oþførte virksomheden
videre som GE Wind.

Det er en del af vindkraftens historie, at vindmøllesektionen indenfor verdens stØrste elektromekaniske koncem
har rødder direkte tilbage til Folkecenterets udvikling af
vindmøller som efterfølgelse af la Cour traditionen...

Opstilling af Hanstholm-møllen ì 1992

timer. I 2004 blev den inspiceret af en teknisk konsulent
fra Danmarks Vindmølleforening. Alle vitale dele var i
topform. Så vi håber, at denne prototype kan få lov til at

Tacke-gearet ses her monteret på en 600

kll

Tacke anden ge-

nerations vindmølle.

(Hvor intet andet er angivet: Foto Jane Kruse/Folkecenteret)
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Mindre danske vindmøller I860-1980,48 sider.200I,50 kr.
Fra husmøller til havmøller, 20 sider, 2002, 40 kr.
Vinden som vestjysk energikilde, 24 sider, 2003, 40 Kr.

Elmuseet, Tange:
Danske Elproducerende Vindmøller 1892-1962. 20 W.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi:

24

Preben Maegaard og Jane Kruse: "Energien fra Thy - fra det lokale til det glo-

Som vinden blæser. 15 kr.

bale" 2001,65 kr.

Vindmøller i medvind og modvind (undervisningshæfte). 20 kr.

Vedvarende Energi i Danmark. En
krønike om 25 opvækstår 1975-2000
OVEs forlag 2000. 148 kr.

Ud af det blå ,VHS video. (Vindniølleindustrien). 50 kr.

Vindkraft - en dansk historie,VHS video. JV film & TV. 130 kr.

Vindmøllerne i
Hanstholm
Folkecenterets 525 kW prototypemplle, der blev opstillet i 1992,
fik i 1996 selskab af yderligere tre
rngller af samme støûelse. De ejes
af Nordklaft og er bygget lokalt. Det
integrerede gear el ikke som på prototypen fi'a Tacke i Tyskland, men
f¡ernstillet af Grenen Maskinfabrik
(Wind World)
(Foto: Benny Christensen, DVS)
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En bevaret ttVindmotor Nr. 23tt
Af de 175 møiler med færdige "vindmotor"-sæt fra Holsteblo Jernstøberi, der blev bygget
rnellem 1910 og 1920 (se artiklen side 8-12), er mindst én bevaret. Den står på Hjerl Hede
Frilandsmuseurn. En tur op i toppen af møllen afslører, at krøjekransens diameter (700
mrn), tandantallet på hatjulet (40) og de enkelte deles udforrnning svarel til beskrivelsen af
"Vindmotor Nr.23" i det materiale, der er bevaret fra Holstebro Jemstøberi. Og nummeret
"23" stär også præget på det støbte hathjul.
Hvem har så bygget ¡esten af møllen ? Da møllen oprindelig har stået i Mejrup ved
Holstebro er det nærliggende at regne med, at det har været en lokal møllebygger fra dette
område. I Måbjerg - ca. 10 krn fra Mejrup - var der to møllebyggere, der begge fik leveret
dele fra Holstebro Jernstøberi. Den ene, Morten Mortensen, fik kun leveret en enkelt, lidt
stør're "Vindmotor Nr. 16" i 1914, og er derfol ude af billedet.
Den anden, P. K. Malthesen købte 6 "vindrnotorer" i årene 1911-18. De fem af dem var
også af den støne Nr. 16, rnen den sjette, der blev leveret i juni 1915, var en Nr. 23. Og det
er nærliggende at tro, at den blev brugt i den vindmølle, der nu står på Hjerl Hede.
Orn det er den eneste afdisse "vindmotorer" fra Holstebro, der er bevaret, el endnu et åbent
spørgsmål. Skulle nogen kende til andre, vil vi i "Danrnarks Vindkrafthistoriske Samling"
gerne høre fra dern. Vi kan også hjælpe rned identifikation af eventuelle mølledele. Og
skulle nogen kende rnere til P. K. Malthesen i Måbjerg og hans møller, kunne det måske
kaste rnere lys over rnøllen på Hjerl Hede og dens historie.
(Tekst og fotos: Benny Christensen, DVS)
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Et længdesnit gennem mere end 100 års vindmøllehistorie
Engang var der mellem 20.000 og 30.000 vindmøller i Danmark. De stod på gårdene og ved byernes
håndværksvirksomheder og elektricitetsværker. De fleste af dem er forsvundet uden at efterlade sig
synlige spor. De store hollandske mØller er forlængst blevet anerkendt som en del af kulturarven, og
bevaring af dem er blevet en sag for museerne. Men en gårdmglle, der var blevet umoderne, var i
reglen blot en sag mellem ejeren og den nærmeste skrothandler.

I dag bliver mange af de møller, der blev rejst i 1970'erne og 1980'erne skrottet. Det er en følge af den
teknologiske udvikling, hvor stØrre og mere effektive mØller tager over. Men de mgller, der forsvinder
undervejs, er også en del af baggrunden for, at danske vindmøller er blevet verdenskendte og en vigtÍg
eksportvare. Historien om dem - og nogle møller og mølledele - bør bevares. Ellers risikerer en vigtig
del af dansk energi- og erhvervshistorie at gå i glemmebogen.

Fire institutioner og organisationer, der arbejder på at bevare de sidste 100-150 års vindmøllehistorie
er gået sammen om denne publikation, der fortæller nogle kapÍtler af historien. Fra de første
møller på DSB's stationer omkring 1880 og Poul la Cours banebrydende eksperÍmenter i Askov til de
pionéreç der lagde grunden til den moderne danske vindmølleindustri.

Udgivet december 2004 af Elmuseet i Tange, Poul la Cour Museet i Askov. Nordisk
Folkecenter for Vedvarende Energi og Danmarks Vindkrafthistoriske Samling.
ISBN 87-989008-3-8

