


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

Åbningstider: Fra 24. marts til 21. oktober: Åben 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 I 00 år siden. Museet blev indviet i juni 2001 .

Bag museet står Poul la Cour Museets venner, v. Povl-Otto Nissen, tlf.7542 3933,
www.povolonis.dk/plc/plcmus.htm og Poul la Cour Fonden ved Bjarke Thomassen, tlf.
2763 7036.

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

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Folkecenteret er startet i 1983 for at fremme oplysning, formidling og udviklingsop-
gaver i forbindelse med vedvarende energi, med særlig henblik på produktion og
beskæftigelse i handværk og mindre industri. Der er lagfvæg|på at skabe et åbent
videns- og udviklingsmiljø, hvor lovende teknologier udvikles gennem praktiske forsøg
og afurøvning. Centeret har aþrøvningsfaciliteter til solceller, bølgekraft og husstands-
vindmøller. Viden og erfaringer gøres alment tilgængelige i en form, der retter sig mod
kommerciel anvendelse.

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

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby,
7760 Hurup Thy. Ttf. 9795 6600 www.folkecenter. net
email:info@folkecenter.dk Facebook:NordiskFolkecenter

Danmarks Vindkrafthistoriske Samling (DVS)
DVS er en privat forening, der blev stiftet i 1997. DVS arbejder på at bevare de sidste
150 års vindmøllehistorie fra de første gardmøller til de møller, der var baggrunden for
den modeme danske vindmølleindustri. DVS indsamler oplysninger og dokumentations-
materiale, bevarede mølledele og komplette vindmøller .DVS har ingen permanent udstil-
ling, men arangerer udstillinger i samarbejde med andre interesserede organisationer og
institutioner. Besøg og rundvisning i DVS'depot kan ¿rrangeres efter nærmere aftale.
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Medlemskab af DVS koster 200 kr. om året. Nye medlemmer modtager et
eksemplar af bogen "Fra husmøller til havmøl7er" (2012).

DVS, Smed Hansens Vej 11, 6940 Lem St. Formand: Birger T. Madsen,
Sekretær: Kurt Ganer-Tolsøeo tlf.2924 3228 eL 97341289.
rvww.vindhistorie.dk email: k.g.tolsoee@gmail.com
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Argang 12 af årskriftet - og fremtiden...
For 16 år siden - i 2002 - blev der indledt et samarbejde nellem tre
af de aktører, der arbejder med at bevare den danske vindkrafthistorie
Energimuseet i Tange (der dengang hed Elmuseet), det helt nye Poul
la Cour Museum i Askov (indviet i 2001), Nordisk Folkecenter for
Vedvarende Energi og Danmarks Vindkrafthistoriske Samling (DVS).

Det første konkrete resultat af samarbejdet var årsskriftet "Kapitler af
Vindkraftens Historie i Danmark" Det første årsskrift (pä2a sider)
udkom i december 2004 og2.ärgang(pä28 sider) i december 2005.
Med 3. ärgangi2007 ændredes udgivelsestidspunktet til foråret - derfor
kom der ingen ëtrgang2006. Til gengæld kom der farver på indholdet -
og siden har udgivelsestidspunkt, format og udstyr ligget fast.

I2012 og2017 kom der dog ingen årsskrifter. I stedet blev der udgivet
tobøger, der ligesom årsskifterne blev sendt ud til de 4 udgiveres
medlems/støttekredse. Der blev også samarbejdet om produktonen af
den engelssprogede bog "Wind Power - The Danish Way", som blev
udgivet af Poul la Cour Fonden i forbindelse med COP 15 mødet i
København i2009.

Vingeaksel, gear og dynamo til FlS-Aeromotor fra DVS - udstillet på
Elmuseet i forbindelse med udstillingen i 2007.

Der har desuden iIøbet af de 16 år været samarbejde om udstillinger
- fx den store udstilling "Industrien og Vindmøllerne" på Elmuseet i
forbindelse med "Industrikulturens Ár" i 2001- og der er fremstillet 2

plancheserier med 24 store plancher om 150 års vindkraft i Danmark.
De kan ses på Poul la Cour Museet i Askov og Folkecenteret i Thy.

På det seneste møde mellem samarbejdspartnerne i efteråret 2017 togvi
fatpä drøftelser af årsskriftets fremtid - bl.a. set i lyset af, at medier og
formidlingsformer har ændret sig meget i de sidste 16 år. Spørgsmålet
er, om vi i fremtiden skal satse på andre kommunikationsmidler - og
måske også sikre, at en del af det materiale, der allerede ligger på de

næsten 500 siders information, der er præsenteret i årsskrifter og bøger
også bliver tilgængelig i digital form.

Disse overvejelser vil vi fortsætte med - og derfor er dele af dette
årsskrift også en slags status med en oversigt over den del af vindmøl-
leudviklingen, der førte op til den modeme vindmølleindustri og en
indholdsfortegnelse for de hidtidige 12 årsskrifter.

B enny C hris t ens en, D anm ar ks Vindkr afthis to r i s ke S aml in g (D VS)
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10 m¡lepæle på vejen til en vindmøllesucces
Benny Ghristensen, Danmarks Vindkrafthistoriske Samling

I en del år har vi kunnet se Vesfas og Siemens (tidlligere Bonus - nu Siemens Gamesa - men
stadig med base i Danmark) konkurrere om toppositioner i den internationale vindmølleindustri
Hvordan et lille land i et hjørne af Europa er nået dertil, er der givet flere forklaringer på - og
mange vil gerne tage æren for succesen. Men historien om, hvordan vindkraften tidligere er
blevet brugt i Danmark - også før det igen blev moderne at tale om den - er svær at komme
udenom som en del af forklaringen.

En af de politisk bekvemme forklaringer kan man
hurtigt glemme. De sidste 30-40 års udvikling er
ikke resultat af en "ambitiøs" og fremsynet dansk
energipolitik. I de første år kom udviklingen mest
som en reaktion på manglende politiske visioner -
og på trods af politisk modstand.

Der har i perioder været politisk opbakning med
gode støtteordninger. Og i den meget lange række
af energiministre har der også været enkelte med
visioner (fx Jens Bilgrav Nielsen, Svend Auken og
Connie Hedegaard). Men alt for ofte har der været
tale om en politisk slingrekurs, der stadig fortsæt-
ter med lang afstand mellem de påståede "gÍønne"
visioner og den praktiske politik.

Officielt var det umul¡9t...
For 33 år siden - i efteråret 1984 - arbejdedejeg
med en gruppe højskolekursister på en 40 minut-
ters video og en bog med baggrundsmateriale.

Det svar var vi ikke tilfredse med - men det gav
os i det mindste et navn til videoen og bogen: Det
blev til "Officielt er det umuligt !"

Så vi søgte efter oplysninger andre steder - og det
førte os ret langt omkring - bl. a. til den tyske
vadehavs-ø Pellworm. Her lå dengang Europas
største solcelle-anlæg (på 300 kW) - og der var
også en prøvestation for vindmøller. Den eneste af
de opstillede mølleE der var i drift mens vi var der,
var en dansk Riisager-mølle. De resterende tyske
møller - i samme størrelse eller mindre - vaÍ enten
havareret eller under reparation.

Monstermøllen
Inde på fastlandet ventede vi et par dage pä X fä
billeder af den store tyske "GROWIAN" (100 m
navhøjde og vingediameter), mens den løb rundt.
Da den endelig bevægede sig var den stoppet igen,
før vi havde fået kamera, stativ og båndoptager ud
af bilen og på plads (Det var tungt grej dengang).

GROWIAN

150 m
156 m

MOD-2
USA

105 m

MOD.OA
USA

47m
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Det spørgsmål, vi geme ville have et svar pä,var
om det var realistisk at forvente, at det meste af det
danske elforbrug iløbetaf 30-40 år (d.v.s. mellem
2014 og2024) kunne dækkes afvedvarende ener-
gikilder (vind, sol og biomasse).

Det offrcielle svar havde vi allerede faet äretfør,
da Energiministeriet udgav 15 små pjecer om
Danmarks fremtidige energiforsyning. En af dem
handlede om vedvarende energi, og her kunne man
læse, at otdet må anses for urealistisk, at store
dele af det moderne samfunds energiforbrug
kan dækkes af vedvarende kilder."
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Dimensionerne på GROWIAN , de amerikanske
forsøgsmøller og domkirken i Köln (ill.: M.A.N.)

Det var åbenbart ikke i Tyskland, vi skulle hente
svaret på vores spørgsmål. Og nok heller ikke i
USA, hvor man også eksperimenterede med store
mølIer (dog ikke helt oppe i Growian-format).



I USAvar det NASA, der stod for udviklings-
arbejdet. De havde nok tjek på rumfarten - men
også her havde de problemer med vinden.

I stedet tog vi hjem og besøgte Vestas for at finde
ud af, hvorfor man kunne sælge hundredevis af
danske møller til Californien, mens man i Tyskland
og USAhavde besvær med at ffi de store møller
til at firngere..

Og vi begyndte også at beskæftige os med, hvad
der gik forud for det nye danske "vindmølleeven-
tyr". Så bogen fik et kapitel om stokmølle¡ klap-
sejlere, Poul la Cour, Agricco, Aeromotoren og
Johannes Juul's møller.

NASA og de danske møller

Der var også andre, der interesserede sig for den
danske vindmøllehistorie. To NASA-medarbej-
dere besøgte allerede i I97 4 Gedser for at både at
se på Juul's 200 kW "Gedsermølle" fra 1957 og
FLS "Aeromotoren" fra 1942.

NASA oversatte også tyske og franske artikler om
danske mølIer under 2. verdenskrig og betjenings-
manualer forAeromotoren og Gedsermøllen, Og i
1977 -79 blev Juul's mølle, der havde været ude
af drift i 10 år, startet igen - efter en renovering,
der delvis var financieret af USA - for at både
NASA og Danmark kunne trække flere erfaringer
ud afden.

Den danske start
Inden de nye amerikanske erfaringer var blevet
omsat til praksis, havde de danske vindmøller dog
sat deres præg på landskabeme i Californien. Fra
1982 tLI1986 blev der opstillet over 7.000 af dem.

De første af de nye danske vindmølleproducenter
tog ikke udgangspunkt i rumfartsteknologi eller
eller anden avanceret teknik. Da Chr. Riisager i

.. r:¿Èir. ,

1978 ville til at producere sine første vindmøller,
spurgte han hos Holstebro Jernstøberi, om de
stadig kunne leverere vindmølledele. Men man
havde kun nogle utydelige fotokopier med de
"vindmotorsæt", der fra ca.1909 til 1920 blev
leveret til lokale møllebyggerc ( mere om dem
på side 5). StøbemodelleE tegninger og kataloger
var væk. Så Riisager og de andre danske pionerer
måtte hente deres komponenter hos autoophuggere
og produkthandlere.

Senere kom der andre materialer og teknikker på
banen. Trævinger blev skiftet ud med glasfiber,
lastvognsb agtøj blev erstattet af industrigear og de
"krøjevinger", der havde gjort hele turen med på
klapsejlere, Agricco-møller og Aeromotorer, blev
afløst af elektronisk krøjning.

En del af forklaringen
En vigtig - men ofte overset - del af forklaringen
på de danske vindmøllers succes fra ca.1980 og
frem er, at erfaringerne med at bruge vinden ikke
var så langt væk. Mellem 1910 og 1920 var der
en veludbygget dansk vindmølleindustri - og selv
om interessen for vindkraften senere dalede var
der fabrikker, der fortsatte produktionen i mellem-
krigsarene og under krigen. En enkelt fabrik eks-
porterede vindmøller helt op tll 1951.

Så da der atter blev brug for vinden startede man
ikke på bar bund.. Der stod stadig velbevarede
vindmøller i landskabet - ikke mindst i Nord- og
Vestjylland. Og her var der også smede og andre
håndværkere, der havde erfaringer med at vedlige-
holde møllerne. Så springet til at bygge videre på
traditionen var ikke så langt.

På de næste 10 sider præsenteres nogle af
milepælene ¡ den danske vindmøllehistorie
fra ca. 1860 t¡¡ ca. 1980.

3
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1 : STOKMØLLEN (1 860-1 91 0)
Da vindkraften blev givet fri for godt 150 år siden begyndte
landmænd - bl.a. på Mors - at bygge deres egne vindmøller,
De fik hurtigt professionel hjælp - og 45 år efter var der
4.000 "stokmøller".

I flere hundrede ãn var mølleriet i Danmark et reguleret erhverv, og der
skulle tilladelse til for at at opføre en ny mølle. De strenge regler blev
ophævet i en ny "næringslov", der trådte i kraft i årene 1852-62. Og den 19,

maj 1860 kunne man læse i Morsø Avis, at lokale landmænd var beg¡mdt at

bygge deres egne vindmøller:
"Hele Mølleværket er ganske simpelt. Fra Loflel er oprejst en lige

Bjelke igennem Spidsen afTaget og paa dennes øverste ende, ved Hjælp
af Skraabaand, anbragt Møllevinger af eî par I Alens Træer overkors" (8
Alen var ca. 5 m)

Avisen fortalte, atnâr der var sat sejl på vingerne blev vindkraften med

et par skiver og et tov førtned til hakkelsesmaskinen, der blev brugt til at

skære foder til hestene, der hidtil havde været gårdens eneste energikilde.
Maskinen var indtil da blevet drevet ved håndkraft - eller af hestene selv

via en "hestegang".

Selvbyggerne på Mors og andre steder fik snart faglig hjælp af lokale
eller omrejsende møllebyggere. Den 8. maj 1866 kunne man læse denne

annonce i'oMorsØ Avis"::

llubertrgnrbc onbefolcr'li¡ rneD'tlùforþlfen

og frrp,rration¿n of lllt tit, ,XIltJleÛg$teuiet
brnbsrenDe. Ðc oreùc SqnDborte, lont onile

Slofl¿r oÞifrte po,r'Þeitû Eoligtr fo¡uel io¡
Stlltt. foni Einbfioît, beùe6 bematle ot mir
Eoþcf rr boð Sccrt6buuê$olÞtt 'JJ. t o 6 it n

i llpfiobiun. Seppe ÐeüT?il.

De ca. 4.000 o¿stokmøller", som blev fremstillet i de næste 40-50 ãtr fulgte
i princippet opskriften fra Mors - selv om skiver og tove blev erstattet af
tandhjul og en jernaksel ned gennem den lodrette "stok". Der skulle stadig
sejl på vingerne og stokken skulle drejes ind i vinden med håndkraft. De

små møller, der drev gårdens maskiner, krævede meget vind og blev derfor
mest populære langs den jyske vestþst, pä øeme i Lim{orden og kysterne

omkring fiorden.
Kun to stokmøller er bevaret - i Tversted Klitplantage ( herunder), og på

Hjerl Hede Frilandmuseum. (Foto nederst t.v.)

Læs mere: Om stokmøller i årsskriftet 11.årg.s. 2-11 og i gårdmøl-
lebogen (2017) s.12-19.

FOTOS. Flemming Hagensen (DVS) (øverst). Lise Andersen (næstøverst) og Benny Christensen (DVS)
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2: KLAPSEJLEREN (1 896-1 940)
Da der startede en industriel dansk produktion af vind-
møller ¡ 1876 kom inspirationen fra USA. Men 20 år efter
kom der også en dansk specialitet på vindmøllemarkedet,
der kulminerede i årene 1909-1918.

I 1876 startede Esbjerg Jernstøberi & Maskinfahrik en industriel produk-
tion af vindmøller. De nye møller var primært bygget afjern. Desuden var
de "selvregulerende", så de selv indstillede sig efter vindretningen og vind-
styrken. Esbjerg-møllerne var inspireret af de amerikanske "vindroser".med
mange tætsiddende blade

I20 âr var Esbjerg-fabrikken alene på vindmølle-markedet,men i 1996
fik man konkurrence fra C hr. S ørens en, S kunderb org l4ndmotor-fab rilc.
På hans "keglevindmotor" havde de krumme blade drejelige træklapper,
ligesom de nyere store "hollandske" møller. Møllen stod ligesom de
fleste møller fra Esbjerg pà et gittertàm af stålprofiler og indstillede sig
("krøjede") efter vinden med en bagudvendt vindfane eller med to tværstill-
ede "krøjerotorer",

Chr. Sørensen fik i 1896 testet sin patenterede mølle hos Poul la Cour
i Askov og testen viste, at en 6-vinget "keglemotoÍ" vaf ca.30%o mere
effektiv end en "vindrose" med samme diameter. Hans mølle blev også
bygget på licens i Tyskland, hvor den blev kaldt en "sorensen-Motor" - og
den blev "stamfaderen" til den mølletype, der som "klapsejleren" blev en
dansk specialitet (dog normalt uden kegleformen).

Omkring århundredeskiftet kom der mange nye producenter på grund af
den store efterspørgsel - især fra landbruget. Af de ca.12.000 møller, der
blev leveret til gårdene i perioden 1907-1920 vaÍ ca. halvdelen formentlig
klapsejlere, resten 'ovindroser". De største klapsejler-producenter var Skals
Maskinfabrik, der fra 1 900 til 1 93 0 levered e 1.432 møller, og Heide's
m u s kinv ær ks t e d pä }l4or s. H o ls te b r o J ern st ø b eri & M øs kinfa b ri k lev er ede
fra 1909 tll 1920 ca.200 "byggesæt" med støbejernsdele ril ca. 40 mindre
lokale producenter. Et afdem sidder i den klapsejler, der er bevaret på Hjerl
Hede Frilandsmuseum (Fotos nederst til højre).

Læs mere: Om klapsejlere og den tidlige danske vindmølleindustri i

årskrifterne: 1 .årg.s.8- 12, 10.àrg.s.2-9. Om Holstebro Jernstøberi's
"vindmotor-byggesæt" i gårdmøllebogen (2017) s. 52-55.

5KAI.5 MA9K1þ,IfrABftÌN
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FOTOS: Holstebro og Skals Lokalhistoriske Arkiver. Farvefotos: Benny Christensen (DVS).



Fotos: Batterier: Benny Christensen,
Nederste: Lyne Lokalarkiv. Øvrige:
Poul la Cour Museet, Askov.
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3: POUL LA COUR's
"IDEALE VINDMøLLE" (1 90 1-57)
Poul la Gour ville bruge vinden til elproduktion på landet
og i de mindre byer. Men mens der var over 16.000 vind-
møller, der for 100 år siden leverede drivkraft til gårdene,
blev der lang vej at gå for møller til elproduktion.

Da Poul la Cour fik bygget sin første forsøgsmølle i 1891 producerede den
strøm,der blev brugt til fremstilling af brint ved elektrolyse. Brinten blev
lagret og fra 1895 blev den brugt til belysning påAskov højskole. .

I1902 gik højskolen over til elektrisk lys - og samtidig begyndte skolens
vindmølle at levere strøm til Askov by. Poul la Cours forsøgsmølle var
således Danmarks første kommercielle "vind-elektricitetsværk". Men for at

for at kunne levere - også når vinden ikke blæste - var det nødvendigt at

have en petroleumsmotor som reserve og et stort batterilager.

Batterierne var dyre - og det spændte ben for Poul la Cour's løsninger,
både på gårdene og i de små bysamfund. I stedet for gårdmøllen på taget
ville la Cour placere den i god afstand fra gården, hvor der var bedre vind,
og producere strøm, der så kunne bruges til maskinerne. Men batterilageret
kostede desværre lige så meget som møllen. Og på kraftværkerne i de små

byer var det diesel- eller petroleumsmotorrne, der gik af med sejren.

Poul la Cour's "ideale mølle" fra 1901 der var udviklet til at producere
el,.blev dog i over 50 år producerct af Lykkegaards Muskinføbrik pâFyn.
Fabrikkens grundlægger, møllebygger Niels Hønsen, var en af vinderne i
Poul la Cour's konkurrence om praktisk udformning af møllen,

Undervej s udvikledes Lykkegaard-møllen til en 4-vinget "luksusudgave"
af den særlige danske "klapsejler". Man var tidlig til at bruge kuglelejer og
tandhjulene i toppen og bunden af møllen var anbragt i lukkede oliebads-
kasser. I modsætning til de øvrige klapsejlere, der benyttede vingebjælker af
profiljern, var der her to kraftige gennemgående træbjælker.

I mellemkrigsårene opretholdt man produktionen ved eksport til Frankrig
og Sydamerika og ved at'olease" møller til mindre danske elværke¡ der
kun skulle betale for de producerede kilowattimer. Og i starten af 2. verden-
skrig leverede man ca. 60 store elproducerende møller (16 m diameter) til
mindre lokale elværker, Som grafen herunder viser, var produktionen meget
varierende, både på grund af vindforhold, batterikapacitet og de lokale
jævnstrømsnets muligheder for at aftage strømmen. Efter krigen blev der
igen eksporteret møller. Den sidste blev leveret i 1957.
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Læs mere: 2.àrg. s.9-14, 3.årg. s.9-15, 4.àrg. s.2-10, 5.årg.
s.10-15, 6.årg. s.2-8, 7 .àrg. s.24-28, 10. år9.s.10-15.
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4: AGRICCO-MøLLEN (191 8-25)
I 1918 blev der præsenteret en ny dansk mølle med vinge-
profile¡ der ligner de moderne møllers. Man da den første
verdenskrig sluttede og der atter kom fossile brændstoffer
til landet forsvandt interessen for vindkraft. Så møllen
huskes som "Den rigtige mølle på det forkerte tidspunkt"

Under første verdenskrig (1914-18) spillede flyene for første gang en mil-
itær rolle og der var en voldsom vækst i flyproduktionen. Før krigen var der
ca. 2.000 fly i Europa - men det blev anslået, at de krigsførende parter under
krigen byggede 170.000 fly

Den ny viden, man underyejs fik om aerodlmamik ved konstruktion
af vinger og propeller, fik også betydning for vindmøllerne og i flere
europæiske lande blev der i årene efter krigen eksperimenteret med vinge-
profiler, der var inspireret af flyene. I Danmark, der stod udenfor krigen
begyndte disse eksperimenter allerede i det sidste krigsår. Poul Wnding,
der havde en praktisk uddannelse bag sig, før han blev ingeniør i I 909 kon-
struerede en 5-vinget "propelmølle" med vinge-profiler, der var inspireret af
flyteknikken.Vingerne var drejelige þitch-regulering), havde et langsgående
stålrør, ribber af træ og var beklædt med stålplade. Møllen havde et traditio-
nelt krøjesystem med 2 tværstillede krøjerotorer.

Sammenlignende målinger viste, atAgricco-møllen var 30-50% mere
effektiv end de bedste klapsejlere ved høje vindhastigheder (8-l I m/s) og
ved lavere vindhastigheder 5-6 m/s var den mere end dobbelt så effektiv.
Det gjorde den velegnet både som pumpemøIlepà landvindingsprojekter og
som gårdmølle, men der blev også satset på at bruge den til elproduktion.

Den elektriske del af projektet stod ingeniør Johannes Jensen for..Der
blev i I92I-24 opstillet en Agricco-mølle i Buddinge. Her blev der produ-
ceret jævnstrØm, der via en transformator blev sendt ud på elselskabet
NESA s højspændingsnet, men der blev også eksperimenteret med direkte
vekselstrømsproduktion til nettet med en asynkronmotor. I sammenlignende
forsøg i 1924-25 ved Oxford University i England, hvor en række andre
nye ewopæiske møller til elproduktion deltog, varAgricco-møllen den mest
effektive mølle og leverede el til den billigste pris

Der blev fremstillet omkring 100 Agricco-møller og nogle af dem blev
eksporteret. Men interessen for vindkraft var pâ vej ned - og i 1925 trådte-
fabrikken i Frederiksund, der fremstilllede møllen, i likvidation. Patentret-
tighederne for Europa og Sydamerika blev solgt til fabrikken Werkspoor
i Holland - men her blev heller ikke produceret ret mange møller. De to
længst overlevende Agricco-møller stod på Bornholm. Den ene stod først
på elværket i Aakirkeby, men blev senere solgt til Gadeby Mølle. Den
anden på Bakkemøllen i Olsker var i drift i ca. 40 år - indtil slutningen
af 1960'erne.

1ryrNÐ-M@lrCRS

PO\ilE,R-, DR/{INAGE,-,
PUMPING- a¡p D,LE CTRIC.

PLlq'NTS

+$-'q

I

t

r.OR

FACIORIES'
8^is L.4R9H'3 f,ÂeoRlEs LTt.

'EDIRIA99ÙND

HOME OFFICES:

LANDER.UGSM.&SKIN-
KOMPJ{(ìNTET
COPENTT.AGEN
@OÆVA@ - DùMARÈ

iii)

Læs mere: 11.årg. s.16-23

Fotos: Energimuseet. Nederste foto af Bakkemøllen i Olsker (ca. 1950)
tilhører Birg itte Kjøller Pedersen.
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5: FLS-AEROMOTOREN (1 940-43)
2.verdenskrig medførte i 1939-40 energiknaphed og skabte
ny interesse for vindkraften. Foruden Lykkegårds klapsej-
lere (se side 6) blev der også på rekordtid udviklet en helt
ny "vindmotor", der fik inspiration fra Agricco-møllen.

9 måneder efter krigsudbruddet i 1939 og mindre end en måned efter den

tyske besættelse af Danmarki 1940 begyndte man hos en af landets store
industrielle virksomheder, F.L. Smidth & Co. at overveje muligheden for at
starte fremstilling af el-producerende vindmøller. Helge Cløudi Westhblev
en nøgleperson i udviklingsarbejdet. I et notat fra 4. maj 1940 anbefalede
han, at man satsede på vindmøller på over 50 kw - og byggede videre på

erfaringeme fra Agricco- møllen.

Sidst i maj måned var en anden nøgleperson kommet med i projektet:
Ingeniør K.G. Zeuten fra firmaet Skandinavisk Aero Industri A/S (Kramme
&. Zettet), som FLS havde økonomiske interesser i, havde før krigen
udviklet KZ-flyene og havde den aerodynamiske erfaring, der skulle til for
at konstruere møllevingerne. Han var meget hurtigt klar med en skitse til en

"propelmølle", der skulle køre med et væsentligthøjere omdrejningstal end

de 5- og 6-vingede Agricco-møller. Deres vingespids-hastighed läpä2-3
gange vindhastigheden, mens Zeutens 2-vingede mølle skulle køre med 8

gange vindhastigheden. En mølle med 17 m diameter skulle få en maksimal
effekt på 60-80 kW ved 10 m/sek.

Allerede i august stod der en prototype klar ved cementfabrikken Rørdal
i Aalborg og i marts 1941 blev der leveret en tilsvarende mølle til B&W's
skibsværft i København - og markedsføringen af den nye "Aeromotor" var
i fuld gang- især med annoncer i fagblade, der henvndte sig til elværkerne
De to første møller havde gittertårn, men alle de senere fik de karakteris-
tiske betontårne, der stadig kan ses nogle steder i landskabet. I 1941 kom
der også en 3-vinget mølle med 24 m diameter. Ialt blev der bygget 13

to-vingede og 7 tre-vingede møller. Det var stadig jævnstrøm, der blev
produceret - og ligesom for Lykkegaard-klapsejlerne vaÍ produktionen både

afhængig af vindforholdene og af det lokale el-nets kapacitet. Grafen viser
den maksimale årsproduktion for de to-vingede møller (mørkeblå) og de

trevingede. Højeste produktion for de to-vingede møller blev leveret af
møllerne i Tim og Rindum nord for Ringkøbing (nr.10 og 12).

Mens de tidligere el-producerende klapsejlere og Agricco-møllen havde
et vinkelgear i toppen og en lodret aksel ned gennem tårnet til gear og
generator påjorden, var både gear og generator på Aeromotoren i toppen af
møllen. En komplet gearlgenerator-enhed er bevaret hos DVS (foto side 1)

mens Folkecenteret har dele fra to 3-vingede møller (nederste foto).
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Læs mere:.4.àrg. s. 11-19 og s. 28-29

Fotos: Flemming Hagensen, FlS-arkivmateriale hos DVS, Benny Christensen
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6: GEDSER-MØLLEN (1957 -79)
Ude i verden er den blevet kendt som "Alle moderne vind-
møllers moder". Men da den blev bygget i 1957 og da
forsøgsdriften med den blev afrapporteret i 1962 var der
ikke stor interesse for vindkraft i Danmark.

Da Poul la Cour i 1904 afholdt sit første kursus for "vindelektrikere" på
Askov Højskole var den yngste deltager, Johønnes Juul,kun 17 år gammel.
Man skulle faktisk være fuldt 18 for at deltage, men han havde fusket lidt
med tallene i sin dåbsattest for at komme med. Det blev opdaget undervejs,
så da de øvrige rejste hjem med deres diplom efter 4 måneder måtte han
vente med at få sit, til han fuldte 18 i maj 1905.

Senere tog han installatøreksamen og havde fra 1915 eget firma i Køge.
I 1926 blev han ansat hos det sydøstsjællandske elselskab SEAS, hvor han
fik ret frie rammer til at arbejde videre med sine egne eksperimenter og
opfindelser - og i 1947 tog han fat pâ at eksperimentere med vindkraft.

I en alder af 60 år fortsatte han, hvor Poul la Cour slap 40 år før. Der
blev bygget vindtunneler hos SEAS for at finde den optimale vingeform
og i 1950 blev der opført en lille 2-vingetforsøgsmølle i V. Egesborg syd
for Næstved. Juul var klar over, at hvis vindkraften skulle have en chance
skulle man ikke producere jævnstrøm til små lokale net. Møllerne skulle
lave vekselstrøm, der kunne transporteres over længere afstande, så der var
et stort net til at aftage strØmmen, når vindmøllerne kunne levere den.

Næste trin i udviklingen blev ombygningen af en "Aeromotor", som SEAS
havde päBogø. Møllen blev ombygget til vekselstrøm og fik en ny 3-vinget
rotor - og i årene 1953-60 producerede den mellem 68.000 og 91.000 kWh,
mens den hidtidige jævnstrømsmølle aldrig nåede over 30.000 kwh.

Juuls forsøg vakte international opmærksomhed og han fortalte om dem
dem på konferencer i Paris og London. Også i Danmark var der blevet
nedsat et "vindkraftudvalg" - selv om ledende elværksfolk ikke havde
meget til overs for vindkraft. Udvalget havde SEAS' direktør som formand
og foruden Juul var bl.a F.L. Smidth & Co. og Lykkegaard repræsenteret.
Ogi 1954 blev der bevilget statslige midler til en forsøgsmølle i Gedser.

På den nye 200 kW mølle fik Juul samlet de løsninger, der havde været
aþrøvet på møllerne i V. Egesborg og Bogø: Samspil mellem mellem
vingedesignet og kapaciteten for asynkrongeneratoren, elektronisk krøjning,
drejelige vingetipper som luftsbremse etc. - løsninger, der fik afgørende
indflydelse på den senere vindmølleudvikling. Møllen fungerede også stort
set, som den skulle, og producerede i 1961 over 300.000 kWh.

Forsøgene blev stoppet 1962 efter godt4 års drift - og i den afsluttende
rapport blev konkluderet, at vindkraften ikke kunne konkurrere økonomisk
med el baseret på kul og olie. Juul var uenig, men kunne ikke ñ sine
argumenter med i rapporten. Dem kom han med i en artikel i fagbladet
"Elektroteknikeren". Her fremhævede han bl.a. at man ikke kunne vurdere
prisen for vindmøllestrøm på basis af forsøgsmøllen, der var bygget af
de forhåndenværende materialer og indeholdt mange kompromisløsninger.
Desuden var de lave olie- og kulpriser i 1962 ikke nødvendigvis noget, man
kunne regne med ville vare ved. Desværre oplevede han ikke at ñ ret i sine
argumenter og at se Gedser-møllen blive sat i drift igen i 1977 . (Johannes
Juul døde i 1969). Gedser-møllen kan nu ses på Energimuseet.

Læs mere:2. àrg. s.15-21, 6. årg. s.13-21

Foto af møllen på Energimuseet. Benny Christensen (DVS). Øvrige: Energi-
museet.
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7: RIISAGER-MøLLEN (1 975-85)
Mange af de pionerer, der eksperimenterede med vind-
møller efter den første oliekrise i 1973-74 ville producere
varme, så vinden kunne erstatte den dyre olie. Men for
Ghr. Riisager drejede det sig først og fremmest om at
bruge vinden til elproduktion.

Chrtsüsn Rüsøger var udlært tømrer og snedker og etablerede i 1970 sin
tømrervirksomhed i Skærbæk syd for Herning. Men han var vokset op på
landet i Vendsyssel og havde i sin barndom i 1930'erne haft vindmøllerne
tæt inde på livet. Og han begyndte også at eksperimentere med små vind-
møller i sin have i Skærbæk.

Det startede med en jærmstrømsmølle, der både kunne levere strøm
til. belysning og varmt vand - men efter et besøg ved Gedsermøllenvar
Riisager klar over, at der skulle produceres vekselstrøm - og hans næste

7,5 kW mølle fulgte Juul's recept, fik stall-regulerede trævinger og drev en
asynkronmotor, der frrngerede som generator. Når vinden blæste kunne man
lade møllen levere strøm til husholdningen og spare penge på elregningen.,

Det næste skridt var at se, hvad der skete, hvis man ikke nøjedes med
at sende strømmen ind i lamperne, men sluttede møllen til en stikkontakt,
mens vinden blæste. Forsøget blev gjort, og det kunne konstateres, at husets
elmåler begyndt atkøre baglæns. Den slags skulle der naturligvis en til-
ladelse til - og i samarbejde med det kommunale elselskab blev der sendt
en ansgning til elektricitetsrådet, der var meget længe om at svare. Men der
kom da omsider en tilladelse i foräret 1976.

Nu var vejen så banet for at vinden ikke blot kunne bruges til skaffe
vanne og varmt vand i husholdningen, men også kunne bruges til at spare
på elregningen. Selv om det efterhånden blev lidt mere kompliceret end bare
ved at lade måleremløbe baglæns.

Det var naturligvis langtfra alle, der havde mod på at gâigang med at
bygge deres egen mølle - så Riisager fik mange forspørgsler - og da der på
grund af energikrisen ikke var så meget gang i tømrerarbejdet gik han i 1976
sammen med en lokal smed i gang med at bygge to møller, der var lidt større
end hans egen mølle i baghaven. De to møller havde en22kW generator.

Vingerne var stadig af fræ og de mekaniske dele var for det meste hentet hos
autoophuggere eller skrothandlere.

Etbagtøj fra en lastvogn kunne b-åde firngere som vingenav, gear og
mekanisk bremse - men det var naturligvis ikke altid muligt at lave egentlig
serieproduktion - og måske kunne kvaliteten af komponenteme også være
temmelig svingende. Men det var et marked i vækst.

Riisager havde o gså undervej s mange forskelli ge samarbej dsparfirere,
der - når de havde fäet opskriften på , hvordan en mølle skulle se ud -
kunne starte for sig selv. Så der kom mange "Riisager-kloner" på markedet
med navne som"Wind Matic", "Erini", "Sonebjerg" og flere andre. I nogle
tilfælde havde Riisager været med undervejs - i andre var der tale om rene
kopier.

En række tidlige Riisager-møller er bevaret på Folkecenteret og Energi-
museet har en Riisager-mølle, der kan ses i drift.

Læs merel.7.àrg. s 2-8, 6. år9.s.22-28 (møllerne på Folkecenteret)

-ffi,
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Fotos: Energimuseet og Benny Christensen (DVS)



8: TVIND-MøLLEN (1 975-78)
Det var et voldsomt projekt, lærergruppen på skolesamvir-
ket Tvind kastede sig ud i, da de for over 40 àr siden
besluttede at bygge verdens største vindmølle. Men pro-
jektet lykkedes - og møllen blev en inspiration for mange
andre

Der var mange gode grunde til, at lærergruppen på skolesamvirket Tvind
ved Ulfborg i Vestjylland i 1975 ønskede sig en vindmølle. De stigende
oliepriser vejede tungt på skolens budget. Al¡tuelt lå varmeudgifterne på ca.
240.000 kroner om året - og der var ingen udsigt til, at olien ville blive
billigere - tværtimod. Der var også brug for masser af strøm på skolen. Så
der var rigeligt behov for en vindmølle, der kunne dække begge dele.

Der var også andre grunde. Man ønskede at gøre op med centralisering og
monopolisering af energiforsyningen. Møllen skulle være et eksempel på, at
man kunne lave sin egen energi - og at vinden vaÍ en gratis energikilde, der
stod til rådighed for alle. Og så ville man naturligvis også vise, at Danmark
kunne klare sig med andre energikilder end kul, olie - og så den atomkraft,
som både de danske politkere og elværkerne havde forelsket sig i.

Ganske vist regnede man ikke med, at man kunne stoppe atomkraften.
I et interview i Ringkøbing Amts Dagblad den2ljuni 1975 konstaterede
skolernes forstander, Amdi Petersen, der også var hovedmand i projektet:
"Jeg tror da bestemt, at vi fär atom-værker. For det er ikke den alrnindelige
mand, der bestemmer." Heldigvis undervurderede han den folkelige mod-
stand - selv om der skulle gå 10 år endnu med debat, inden et politisk flertal
opgav atomkraften.

Med ca. 10 km fladtterrænud mod Vesterhavet var der masser af vind
til Tvind-møllen - og vindkraften havde i mange år haft en vigtig rolle
på egnen. Da den første maskintælling i landbruget blev lavet i 1907 vn
Ringkøbing amt det, der havde flest vindmøller på gårdene. I 1906 blev et af
de to første af Poul la Cours andels-elektricitetsværker opført i Vemb - ca.10
km nordpå. Og ca.10 km sydpå - i Tim - stod den to-vingede Aeromotor, der
nåede den højeste årsprodukfion(92.870 kwh i 1943).

Tvind-møllen, der blev færdig i 1978, nåede titlen som "verdens største",
men beholdt den kun et årstid, før etpar amerikanske møller i 1979 og 1980
blev endnu større - og i 1983 kom den tyske "Growian", der var større end
dem allesammen. Tvind-møLlenafvegbåde i format og konstruktion fra den
danske mølletradition og lignede med vingerne, der var placeret bag tårnet,
mere de store amerikanske møller og den endnu større Growian. De havde
også alle hentet inspiration hos den tyske vindmølle-pioner Ulrik Hütter

På et enkelt konkret punkt, der også stammede fra Hütter - glasfibervingerne
- flk Tvindmøllen dog afgørende betydning for den danske vindmølleud-
vikling. Det kan man læse meget mere om i artiklen side på 14-23.

Men ellers lå dens betydning for udviklingen på andre fronter. Den blev et
vigtigt ikon og symbol i den politiske kamp for vedvarende energi - og mod
atomkraften og de forurenende fossile brændsler Og i de tre år, hvor byg-
geriet stod på, blev den samtidig et lærested og en vigtig inspirationskilde
for mange af dem, der løb den danske vindmølleudvikling igang.

Læs mere: 5. årg. s.22-29.

Farvefotos: Benny Christensen (DVS), SorUhvide fotos: Tvindkraft.
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9= MØLLERNE FRA THY(1979-84)
NIVE-gruppen og Folkecentret stillede - ligesom Poul la
Cour - deres viden frit til rådighed for andre. Og deres
indsats var med til at involvere mange små og mellemstore
virksomheder i den nye danske mølleindustri

"NlVE"-gruppen blev oprettet i Thy i 1976 og bestod af lokale ingeniører,
landmænd, smede og lærere med Preben Maegaard - der senere grundlagde
Folkecentret - som den drivende kraft. Året efter besluttede man atbygge
enZ2kW vindmølle - og i januar 1978var det årsag tilatØkær Vindenergi
udviklede de glasfibervinger, der kom til at spille en vigtig rolle i udviklin-
gen af den nye danske vindmølleindtstri (læs mere om det på side l6-17).

Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) aftroldt fra 1976 "Vind-
træf', hvor alle, der arbejdede med vindkraft, kunne udveksle gode og
dårlige erfaringer. Meget af det, der skete på disse træf fik stor betydning
for udviklingen af de de danske vindmøller. Ved et af disse træf på Snoghøj
Højskole i februar 1978 deltog 3 nøglepersoner, der kom til at præge de
kommende års udvikling. Ud over Preben Maegaard var det Erik Grove
Nielsen (Økær Vindenergi) og Henrik Stiesdal, der senere sammen med
Karl Erik Jørgensen i Herborg udviklede en 16 kW mølle, der blev opstillet
i sommeren 1978.

Både NIVE-møllen og 16 kW-møllen i Herborg rummede de fleste af
de tekniske løsninger, der kom til at præge de danske vindmøller i de

følgende år, fx Glasf,bervinger, industrigear og elektronisk krøjning. Den
elektroniske styring på NIVE-møllen blev udviklet af Finn Bendix, der var
medlem af NlVE-gruppen og arbejdede i flrmaet HMAutomatic i Thisted.

NIVE-møllen kom ikke i produktion, men på det næste vindtræf, der
blev afholdt i september 1978 pã Brandbjerg Højskole blev der kontakt med
Dansk Smedemesterforening, der var interesseret i at nogle af deres over
2.000 medlemmer kunne begynde at producere vindmøller. NlVE-gruppen
påtog dig udvikling af en ny 22kW mølle på basis af erfaringerne med den
første. Den elekfroniske krøjning blev dog i den første version erstattet af et
mere traditionelt }røjeværk med tværstillede rotorer.

En erfaring med NIVE-møllen var at nogle industrigear var støjende

og uegnede til vindmøllebrug. Man så sig derfor om efter støjsvage gear.

Desuden interesserede man sig for fabrikker, der kunne tilpasse deres gear

til forskellige anvendelser. Inspireret af FLS Aeromotoren, hvor den kraftige
gearkasse var det bærende element, gik man efter løsninger, hvor både
vingeaksel og generator kunne monteres direkte pã gearet - og sammen med
finske og tyske gearfabrikker udviklede man denne "integrerede" lØsning,
samtidig med at "Smedemestermøllerne" voksede til75 og 99 kW.

Da Folkecenteret blev oprettet i 1983 overtog man arbejdet med design
og udarbejdelse af konstruktionshåndbøger og en 75 kW mølle med "inte-
greret" Valmet-gear blev i 1984 opstillet ved Folkecenteret. Over 20 virk-
somheder over hele landet gjorde brug af Folkecenterets hjælp - og nogle
af dem nåede at få del i'oevent¡,Tet" i Californien, inden det sluttede i
1986. Også andre fabrikker - bl.a. Wind World i Skagen og Nordex - blev
inspireret af den integrerede gearløsning.

Læs mere: Om N|VE-møllen; 7.àrg. s.20-33. Om det "integrerede
gear" og Smedemester-møllerne: 1. årg. s.19-24.

Foto af Smedemester-møllen: Flemming Hagensen (DVS).
Øvrige fotos: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.
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10: HERBORG HVK-10 (1979-81)
Henrik Stiesdal, der blev student ¡ 1976, var som mange
andre i de år begyndt at bygge sin egen vindmølle - men
det blev mødet ¡ 1978 med den erfarne og kreative smed
Karl Erik Jørgensen i Herborg, der satte fart i udviklingen.

Henrik Stiesdal var som.flere andre selvbyggere blevet inviteret til at
fortælle om sit vindmølle-projekt på OVE's "vindtræf'på Snoghøj Høj-
skole i februar 1978. Nogle dage efter skulle han have boret huller i en
koblingsflange tilmøllen og henvendte sig til smeden Karl Erik Jørgensen
i Herborg vest for Herning. Han eksperimenterede selv med en vindmølle
(ses i baggrunden på næstøverste billede) og det blev til et samarbejde, hvor
smedens erfaring, kreative evner og stædighed og studentens teoretiske
viden viste sig af være en god kombination.

De kom hurtigt frem til et fælles projekt om en 22kW mølle og i foråret
fik de bevilget 55.000 kr fra det daværende statslige opfinderkontor. Møllen
ses på de to øverste billeder. Vingenavet var koblet direkte på indgangsaksel
pã gearet, der havde fået forstærkede lejer - og krøjningen foregik elektrisk
og blev styret af en lille vindfane. Møllen var klar førstpã sommeren og
kørte fint med de nye 5 m Økær vinger - indtil den kørte løbsk i en kraft
kuling i efteråret og smed vingerne.

Detførte til at der kom drejelige tipbremser på de næste 5 m vinger og
efter en række testkørsler i starten af 1919 gik Karl Erik Jørgensen igang
med at udvikle en "produktionsudgave" af møllen. Den fik 30 kW generator
og et kraftigere gear fra firmaet "Hansen" (der trods navet ikke var dansk,
men belgisk - og som senere blev storleverandør til vindmølleindustrien).
Vingeakslen var stadig koblet direkte på gearet - men som noget nyt var
der to generatorer. Den mindste af dem på 5,5 kW blev benyttet ved lave
vindhastigheder.

Den nye "produktionsmølle" fik betegnelsen "HVK-10", hvor bogstaverne
stod for "Herborg Vind Kraft" og lO{allet angiver vingediameteren. Og da
prototypen i august 1979 var stillet op i Dejbjerg mellem Ringkøbing og
Skjern var der allerede kontakt med Vestas om overtagelse af produktions-
rettighederne til møllen. Vestas producerede på det tidspunkt lastvognskra-
ner og transporludstyr til landbruget - men var intereseret i nye produkter.
Man havde siden 1978 eksperimenteret med vindkraften og havde bygget
forskellige møller med lodret aksel (Danieus-mø1ler), der var udviklet af
civ.ing. Leon Bjervig, Holstebro. Men man skønnede, at den færdigud-
viklede mølle fra Herborg havde større forretningsmuligheder - og det kom
udviklingen jo også til at bekræfte.

Møllen blev i starten markedsført som Vestas-HVK V-10 - og der blev i
1979 opstillet en mølle mere i Stauning, tæt ved Lem. De følgende år blev
der leveret yderligere 20 møller. fusproduktionen for de bedst placerede
møller langs vestþsten nåede op på over 60.000 kWh. Men allerede i
vinteren 1979-80 var Karl Erik Jørgensen og Henrik Stiesdal i gang med at
konstruere en større version på 55 kW med samme grundkonstruktion. I
marts 1980 blev prototypen stillet op i Lem. (nederste foto). I maj samme
âr kørte den første 30 k\ry prototype hos Nordtank på Djursland og
senere samme år fulgte Danregn (Bonus) efter med en 22 kW. Nogle af
nøglevirkomhedene i den nye danske vindmølleindustri var startet...

Læs mere: i7.årgang s.10-19

FOTOS: Øverste og nederste: Flemming Hagensen (DVS), Fotos fra Her-
borg: Henrik Stiesdal, SorUhvide fotos: Vestas.
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Glasf¡bervinger mod atomkraft

Tvindmøllen havde stor symbolsk betydning i 1970'ernes debat om atomkraft og
vedvarende energi. Og dens vingedesign var desuden forbillede for udviklingen af
glasfiberuinger til 1980'ernes danske vindmøller. Men det var ikke uden problemer.
Erik Grove-Nielsen, der producerede de første danske glasfiberuinger, (Økær
Vinger), fortæller om nogle af problemerne - med bl.a. "Hütter-flangen".

Erik Grove-Nielsen

De gamle kornmøller brugte alene naturens mate-
rialer i vingerne - træ og sejldug. Gårdmøllernes
vinger var skruet sammen afjem hentet fra gru-
beindustriens jernmalm, samt lidt træ til klap-
sejlemes klapper. Den nye vindmølleindustri, som
voksede op efter oliekrisen i 1973, brugte glasfi-
bervinger. Vingematerialerne var skabt ud fra
mineraler og kunstharpiks, som man dengang
kaldte det, fra den petrokemiske industri. Den var
baseret på samme olie, som havde udløst krisen.

Tysk g Iasfi ber-teknolog i

I Tyskland havde landets teknisk begavede vind-
pioner Ulrich Hütter (1910 - 1990) allerede i 1957

udviklet verdens første glasfibervinger.

Hütter var et teknisk multitalent, som før krigen
især arbejdede med svævefly og vindmøller. Han
blev medlem af NSDAP og arbejdede fra T943
tll1945 med udvikling i den militære flyindustri.
Efter krigen arbejdede Hütter fortrinsvis med
vindkraft, blandt andet som udviklings ingeniør på
traktorfabrikken Allgaier, som blandt andet produ-
cerede omkring to hundrede 6 kV/ møller under
navnetAllgaier WE10 fra 1950 til 1955. Allgaier
ønskede at producere en 100 kV/ mølle. Ulrich

14
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Hütter tegnede denne mølle med 17 meter glas-

fibervinger i et samarbejde med Studien Gesell-
schaft Wind Energie i Stuttgart. Forsøgsmøllen ûk
navnet StGW 34 ogblev prøvekørtfra September
1957 - samme år, hvor Johannes Juuls Gedser
mølle gik i drift.

Efter begrænset forsøgsdrift havarerede møllen
dog den 8. Januar 1958. Vingeme var ødelagt,men
blev genopbygget. Den7. Oktober 1961 gjorde
et nyt vingehavari en ende på forsøgsmøllen, og
Studieselskabet blev opløst. Olien var billig og der
blev aldrig indledt en serieproduktion af møllen
eller vingerne.l 1972 henvendte NASA sig i Stutt-
gart, for at låne StGW 34 møllen til forsøg, men
da var det for sent.

Hütter var fra 1959 tll1980 professor ved den
Tekniske Højskole i Stuugart. Han var inspireret af
naturens materialer, heriblandt kornstråets udnyt-
telse af langsgående fibre. Glasfiberen giver på

samme måde styrke og stivhed til vingen. Hütter
ønskede ikke at skade fibrene i vingeroden ved at
gen-nembore den og føre bolte gennem hullerne.
IJanførte i stedet glastrådene ud fra rodens cylin-
derstykke rundt omkring boltene eller de stålbøs-
ninger. hvorigennem vingens rodbolte skulle gå.
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S\GW 34 med 17 meter vinger (Foto: H. Doerner)

Denne løsning skulle dog senere vise sig at
besidde svagheder, som både Økær vingerne og
den store Tvind-mølles første vingesæt afslørede i
den virkelige verden

Mens Tvind møllens vinger endnu var på skit-
seniveauet i I97 5 drog Tvinds stifter Amdi
Petersen og Joep fra mølleholdet, sammen med
RISØ's Helge Petersen til þskland for at besøge

-Bo|zen

H ütte r* s p ri n ci p s kitse af g I a sfi be r- rod e n. H e r e r
glasfiber-pølserne ført rund om boltene.

Ulrich Hütter. Tvind hentede således inspiration
fra Stuttgart og ikke fra Gedser. Slægtskabet ses

især tydeligt på den bagvindsmølle, som snurrede
på Tvind før den store TvindmøIIe blev færdig.
Ved designet af 2l meter vingerne til den store
mølle fik Tvind i øvrigt væsentlig hjælp fra folk
på RISØ.

Tvinds 11 kW mølle med 4.5 meter
glasfiberv¡nger

DaØkær Vind Energi producerede de allerførste
selvbærende glasfiber vinger i efteräref I97l
var støbeformen et aftryk af vingen fra PTG
møllen på Tvind. PTG stod for Praktisk Teoretisk
Grundkursus. Under disse kursusforløb havde
elever på Tvind først bygget små fiskerbåde af
glasfiber, og senere 4.5 meter vinger til en 11 kW
mølle. B e skrivels en af laminatopbygningen kom
fra Vestjysk Energikontor på Tvind, og beregn-
ingeme var udført af Jens Gjerding, som senere

blev en af hovedkræfteme i Tripod Consult.
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PTG-møllen på Tvind (Foto: Erik Grove Nielsen)

De to halv-skaller var lamineret af vekslende lag
af600 gram glasfibervæv 0"/90" og hugget 300
gram måtte. Vingeroden var opbygget af "pølser"
af glasfibergam, som Hütter havde udviklet det, og
vingens indre var udffldt med polyuretan skum.

Vingeproduktionen ¡ Sparker

Økær Vindenergi producerede kun 4 sæt af disse
4.5 m PTG vinger. Vingeprofilet var ikke optimalt
for så små vinger, og den relativt høje tiphastighed,
som vingerne var designet til, gav en støjende drift.
I vinteren 1977 -78 var Økær Iøbet tør for ordrer,
men hjælpen kom fra Thy. Preben Maegaard havde
samlet en gruppe C{IVE) pä4købere og ordren
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Vinge til PTG-møllen og en af de store Tvind-
vinger - PTG-vingenav. (Fotos: Tvindkraft)

tiI Økær var betinget af, at jeg designede en ny
vinge, som skulle køre med samme tip-hastighed
som Johannes Juuls Gedser mølle, og vingediam-
eteren skulle være 10 meter. Dog havde ingen
endnu tænkt på luftbremser.
Ved designet af den nye 5 meter vinge genbrugte
jeg vingerod og boltcirkel fra 4.5 meter PTG
vingerne, men ændrede vingegeometri og om-
drejningsretning. Min medhjælper i den første tid,
Christian V. Sørensen havde fundet andet arbejde.
For at kunne klare arbejdet alene byggede jeg
derfor en maskine som automatisk kunne væde
glasfibergamet med polyester. Jeg var ikke særlig
skrap til at svejse, så mange detaljer blev samlet
af træ. Motor og diverse andre elektriske dele
hentede jeg hos Orlas Produkthandel i Rødkærsbro
og Brødrene Nielsen Nedbrydning i Pederstrup.

Efter 2 havarier med løbskkørsel i September
1978 fik jeg fra November samme år indbygget
luftbremser i alle vingeme.



Pølsemaskinen Anno 1978 efter 40 år på høloftet

Vingetranspo¡fer i 1978lignede ikke de transporter man
møder på landevejene idag. Her det 5 m vinger, der
skal afsted.

5 meter vingeme klarede sig i det store og hele
godt; enkelte vinger fra de første är kører stadig i
Danmark og udlandet.

Økær 7,5 meter v¡nger

I 1980 op skalerede jeg så vingedesigneÍ.tLI7.5
meter. En af mine kunder, Karl Erik Jørgensens
Herborg Vindkraft, havde i efteråret 1979 indgårct
licensaftale med Vestas. Udover Herborg Vind-
kraft's 30 kW mølle, ønskede Vestas en større
mølle, og Karl Erik gik straks i gang med udviklin-
gen af en 55 kW mølle, godt hjulpet af den unge
Hernik Stiesdal på den teoretiske side. Karl Erik
bad mig derfor tegne en vinge til den nye mølle, og
det blev 7.5 meter vingeme. Tip udformningen

Det første saef 5 m vinger leveret 28. maj
1978 - bemærk at de var uden luftbremser.

\

Luftbremserne, der blev indføtf i november
1978 var drejelige tipper - som dem, Juul
brugte pà sin Gedsermølle i 1957.

kaldte jeg dengang for "Spitfire tipper". Den nye
tip-udformning var en af årsagerne til, at ydelse
og støjforhold blev kraftig forbedret i forhold til
5 meter vingen. Det første 7.5 mvingesæt blev
leveret til Vestas den 13. marts 1980.

Jeg havde netop fået afslag på egnsudviklings
støtte, og produktionen af de første 7.5 meter
vinger foregik midlertidigt i en lejet simpel træ-
pavillon med canvas-tag. Om soÍtmeren måtte en
plænevander køle taget ned, om vinteren sørgede
en korntørrings blæser for opvarmningen. Med en
ordre på 20 sæt7.5 meter vinger fra Vestas i
ryggen købte jeg en industri hal i Mønsted og fort-
satte produktionen der med efterhånden 13 ansatte
og en årlig omsætnings-stigning på 400%.
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Læ sni ng af vi ng e r fra" Lau raslyst".

Produktionshallen i Mønsted

Nyt vinge-design

Et vingehavari i Hinnerup på en Vestas 55 kW
mølle, den 15. december 1980 afslørede, at en

simpel opskalering af vingekonceptet fra 5 meter
t1I7.5 meter ikke var lykkedes. Under storm
opstod der buckling (buling) på vingens læside
med havari tll følge.ILøbet af 34 dage havde min
smed, Børge Mogensen fremstillet den prøvestand,

som nu -2 dage før Juleaften - kunne afsløre
vingens svage punkt.

Smed Mogensen og Finn Hansen fra Vestas
undersøger skaderne på 7,5 m vingen.

Vestas havde allerede købt og idriftsat 20 sæt7.5
metervinger, og med vægten af et erstatningskrav
på 584.000 Kr. indvilgede jeg nu i, at Vestas'
ingeniør Jørgen Thirstrup og Aage Lystrup fra
RISØs MetallurgiAfdeling bidrog til et re-design
af vingen. Jeg havde hidtil været meget lukket
omkring vingens opbygning, så det var ikke nogen
ønskesituation jeg var havnet i. Men resultatet blev
en kraftigt forbedret vinge med en langsgående
bjælke/web, som forbandt vingens to skaller.
Stivheden i vingeskallerne blev øget medplader
af langsgående ensrettet roving, fremstillet på en

forbedret "pølsemaskine". Samme princip så jeg
í øvrigt anvendt på Enercons vingeproduktion i
2002!

Første vingetest med strain-gauge
målinger

Den re-designede vinge blev prøvebelastet den 10.

marts 1981 i min produktionshal i Mønsted med
assistance fra RISØ's Metallurgiafdeling. Strain-
gauge instrumenteringen stod Hans Lilholt og
tekniker Jan Larsen for. En stærkt forbedret vinge
bestod testen. Det simple op-skalerede design med
vekslende lag af hugget 300 gram måtte og balan-
ceret 0o/90" 600 gram væv var blandt andet afløst

-t¡Ét
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Statisk prøvebelastning af den re-designede 7,5 meter vinge i marts 1981

af de aftrappede plader af ensrettet roving i vin-
gens længderetning. Desværre havde den statiske
test ikke afsløret Hütter rodens svagheder under
udmattelseslaster.

Den2l. april skrev jeg under på licensaftalen, og
i juni måned blev produktion og forme overført til
Slagelse, og produktionen i Mønsted lukkede.

Jeg skulle fortsat designe og beregne vingerne,
men nu var produktionen overtaget af folk, som
havde produceret fremragende glasfiber sej lbåde
i en generation. Vingerne hed nu AeroStar og
produktions selskabet hed Alternegy.

"PØlsemaskinen" Mk.2 pà vej til Slage/se i som-
meren 1981.

Produkfion en af I .5 meter vingen kom atter i gang

i Mønsted, menØkær Vindenergi's økonomi var
i knæ. For at give os mulighed for at producere
erstaüringsvingerne til Vestas var der aftalt en
betaling pâ ca.23.000 kr. pr sæt, fortrinsvis til
dækning af materialeomkostninger.

Indenfor det næste år fulgte desuden bestilling
af 7 .5 meter vinger fra Nordtank og Bonus og
enkelte selvbyggere. I april måned hentede Ener-
cons stifter, Alois Wobben 5 meter vinger til sin
prototype i Dedenhausen. Men økonomien var
meget anstrengt og i pinsen 1980 lukkede elværket
for strømmen derhjemme og på fabrikken, så efter
pinse måtte vi køre produkfionen videre med en27
kV/ Nødstrømsgenerator. Mine 1 3 ansatte troede
det var slut, da strømmen gik, men vi klarede den
lidt endnu.

S amtidig med re- design, ændret produktionsmåde
og prøvebelastning havde j eg ført forhartdlinger
med Coronet Boats i Slagelse om en licensaftale.
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Udmattelsestest på toppen af en
skrænt.

Hinnerup-møllen pà toppen af skrænten.

Afsluttet udmattelsebrud i H ütter-fl angen.

I den legendariske novemberstorm den 24lll I98l
gik det igen galt for Vestas 55kW møllenved Hin-
nerup. Denne gang var fejlen udmattelse i Hütter-
flangens glasfiber-rod. At skæbnen netop havde
udset sig denne mølle var næppe helt tilfældigt,

Den var placeret på kanten af en vestvendt
stejl skrænt, som var leveringsdygfig i "skrænt-
vind", som giver store veksellaster. Samtidig
anvendte møllen en effekt-begrænsning, i form
af udkrøjning ved for kraftig vind. Møllen ville
ellers overproducere, fordi omdrejningstallet var
valgt for højt, og tip-vinklen for stor. Denne
effekhegulerings-metode blev senere forbudt af de
godkendende myndigheder, fordi den også udsatte
vingerne for voldsomme veksellaster.

Vi måtte erkende, at Hütter-rodens erme til at
optage udmattelseslaster var ringe. Ensrettede fibre
er fremragende til at optage laster i længderetnin-
gen, men "rod-pø1serne", der løb omkring rod-
bøsningerne blev kun understøttet af to udvendige
bag-flanger. Når "rod-pølserne" var under tryk,
typisk i læsiden, var "svinget" ikke understøttet,
og bøjning i "foden" førte til udmattelsesbrud i
fiberbundterne.

Støbt Stål-rod afprøves - Uden
Hütter flange.

En forstærket rod blev designet, atter med hjælp
fra RISØs Metallurgiafdeling. Vi forlod Hütter-
flangen og vingens cylinderformede rod blev nu
limet fast indvendigt i et stålrør med boltflange.
Konstruktionen var yderligere styrket med radiale
bolte, som gik gennem stålcylinder og rodlaminat.
Vingen blev testet den 18. M:aj 1982 i Slagelse
med bistand af RISØ's Metalurgiafdeling, uden
anmærkninger for roden.

Vinger med stålrod, produceret til Bonus.

Der blev dog kun produceret 5 sæt af denne
forbedrede vinge, idet prisen lä 15% højere end
den gamle vingepris. BONUS var den eneste af
de store fabrikanter, som købte af vingerne med
stål-roden.

Ny Stål-indsats støtter glastrådene ¡

Hütter flangen.

Alternativet blev en vinge med en indvendig stål-
indsats i roden, samt en opffldning af mellemrum-
met mellem "rod-pølser" og stål-indsatsen med
en særlig trykstabil polyesterbaseret lim: Plastorit.
Dette rod-koncept blev statisk prøve-belastet den
19. Maj 1983 med godt resultat. Og alle vinger
blev nu produceret med dette koncept.
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AEROSTAR-flåden i1986 -Ydersttil højre 12
meter vingen med indstøbte stàlbolte.

Ej erforeningen Danske Vindkraftværker fi k lavet
en tiltrængt undersøgelse af helbredstilstanden på
danske vindmøller medAeroStar vinger. Under-
søgelsen var finansieret af Teknologirådets Sty-
regruppe for Vedvarende Energi. Samtlige ejere
fik tilsendt detaljerede spørgeskemaer, som næsten

alle blev punktligt besvaret.

Herefter blev 100 stk.55 kV/ møller udvalgt til felt-
undersøgelser. En Landrover med 3 montører fra
Bonus, Vestas og Nordtank besøgte de 100 møIler,
der var delt op i 3 klasser, efter arlig energiproduk-
tion. Foruden notering af fundne revner, måling af
ubalance i rotoren, tip-vinkel og en del andet, blev
der foretaget måling af vingerodens stivhed, idet to
måle-ure på vingeroden registrerede vingerodens
bevægelse i forhold til bagflangeme.

Montø re r m åle r vi n ge rode n s stiv h ed

Målingerne anbragte vingerne i 4 grupper: God,
Usikker, Dårlig, Kassabel. Ca.90Yo af vingerne
endte i gruppenr God. Kun enkelte vinger endte i
gruppen Kassabel, de var alle fra klassen med de

højeste vindmæssige placeringer og udgjorde her
4o/o af vingeme.

Rotor-undersøgelsens rapport blev fulgt af en
omhyggelig vejledning til udbedring af usikre eller
dårlige vinger. Det viste sig muligt atkøre videre
med de fleste AeroStar vinger, når blot servicear-
bejde og vedligehold af vingeme blev rettidigt og
dygtigt udført.

Irf¡dmärærhirbÊ>hrtþdn
æ.d.Iæll¡*"r&¡trbk Drúil-l¡*r d r¡h¡; trIt¡Itfñt¡b¡ü¡tl*¡ùt¡¡.cffirbflrcLhbdl,ÞrþbrbQr¡¡t
;+r-.rf,r'l¡'i.rt¿ü¡ * tr bt¡rb r bd.d,eaffiiI¡¡Hrd-*,

-'l
"lngeniøren" advarede på sin forside den 18 april
1 986 om foruentelige vingehavarier.

I kølvandet på konkurseme fulgte en bekymret
presse: Hjulpet af enkelte RlSØ-ansatte spåede

pressen en meget kort levetid for AeroStar vinger
med Hütter-flanger. De ville lide en hurtig udmat-
telsesdød. I USA vejrede nogle rådgivere også
morgenluft, ogtllbød at designe og levere nye
vinger til erstatning forAeroStar vingerne. Der
blev dog aldrig noget reelt "re-blading" marked. På
konferencer blev der blæst i dommedagsbasuner af
folk, som i flere tilfælde har sagt undskyld til mig
- mange år senere

DV's Rotor-undersøgelse I 987-88.

Både Vestas og Alternegy havde i 1986 udviklet
en målemetode, der kunne afsløre fejl i glasfiber-
roden, hvad enten det var en dårligt sammen-
spændt rod-samling eller direkte udmattelse i
glasfiber-roden.
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Danregn's første 30 kW mølle - opsat på Thyholm i 1981 - og i drift i Syditatien fra 2014
(Fotos her og hvor andet ikke er angivet: Erik Grove-Nietsen.)

Det tjener Bonus Energy til ære, atman i årene
efter markedskollapset i Californien, med godt ser-
vicearbejde holdt en stor mængde danske møller
kørende de følgende år, herunder en del "nødIi-
dende" Micon møller.

Tvind møllens vingerod giver op i

påsken 1993.

Efter 15 års drift tabte den gamle kæmpe en af
sine 27 meter vinger. Udmattelse havde gnavet
sig gennem Hütter glasflber-flangen, der havde
et dobbeltr adet rodpølse-affangement med to kon-
centriske boltecirkler, ligesom sit forbillede, Hüt-
ter's 17 meter vinge fra Stuttgart. De nye vinger,
der blevfremstillet afACE i Fredericia, havde dog
ikke Hütter flanger.

-Á*
_ r".i -¡'.

I forbindelse med test af de nye Tvind-vinger ivin-
teren 1993 blev en af de oprindelige vinger brugt
som modvægt. Den blev købt (for en krone) af
Erik Grove.Nielsen og skænket til DVS. Den er p.t.
udlånt til Folkecenteret (Foto: Benny Christensen)

Velholdte Hütter flanger stadig i drift
på 36. år
I 2008 kunne Henrik Stiesdal berette, at af 1100
Bonus møller i Californien, var kun 50 taget ud
af drift, og det var sket af hensyn til beskyttelse
af ruter for trækfugle. På BONUS og MICON
møllerne i Californienvar 4.740 AeroStar vinger
stadig i drift på 1580 møller. Endnu i dagkører
en del 33 är gamle Danske 65 kV/ møller med
AeroStar 7.5 meter vinger lystigt videre i Californi-
ens bjergpas, selv om udskiftningen begynder at
reducere antallet.

Den allerførst solgte BONUS-mølle (dengang Dan-
regn Vindkraft) var en 30 kW mølle med 5 meter
ØkærlfueroStar vinger. Den blev opsat på Thyholm
i 1981 .33 är senere blev den nedtaget for at give
plads til en husstandsmølle med en noget højere
elafregnings-tarif. Veteran-møllen blev solgt til en
Italiener. Nu kører møllen videre ved Bari i Sydit-
alien med de samme 36. åtr gamle vinger. Kun el-
styringen blev udskiftet.

Det er da ikke så ringe for en mølle med Hütter
flanger. Men ejeren var da også montør hos Bonus
og senere hos Vestas.

Når man ser tilbage på den udvikling, der er
beskrevet på de foregående sider, kan man undre
sig over, at vi ikke, da vi oplevede fejl og van-
skeligheder, kontaktede Hütter eller i det mindste
folkene i Stuttgart, for at lære af deres havarier og
øwige erfaringer...

' " ):. .: .t:tfiÆfry.Í

,;:( -ú
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I sommeren 1991 rejste det sjællandske elselskab ELKRAFT 11 Bonus vindmøller
på hver 450kW ud for Lollands nordvestlige kyst. Det var verdens første havvind-
møllepark, som blev opstillet i Danmark, og såvel den som efterfølgende hav-
vindmølleparker har givet danskerne stor erfaring og viden med opstilling af
vindmøtler på havet. Møllerne kørte igodt 25 år og btev nedtaget i marts 2017. Én
af vindmøllerne er hjemtaget af Energimuseet i Tange, hvor den nu befinder sig.

Allerede i 1980'eme var det klart, at det med tiden
ville være vanskeligt at finde tilstrækkeligt med
egnede steder på land til opførelse af vindmøl-
leparker, derfor var man også begyndt at under-
søge mulighederne for at opføre vindmølleparker
på havet.

I 1985 var der indgået en aftale mellem Energimi-
nisteriet og de danske elselskaber om at elselska-

berne skulle opstille i alt 100 MW vindkraft i
løbet af de næste 5 år. Det sjællandske selskab
ELKRAFT (nu Ørsted og Vattenfall) stod for
opstillingen på Sjælland og øerne Lolland og Fal-
ster, mens ELSAM (nu Ørsted og Vattenfall) stod
for opstillingen i Jylland og på Fyn.

I ELKRAFT:området kneb det med at finde plads
til møllerne og derfor begyndte man at undersøge
mulighederne for at opstille vindmøller på havet.

På et bestyrelsesmøde den 9.I2. 1988 besluttede
ELKRAFTs bestyrelse at godkende, at der blev
udfærdiget et skitseforslag til en havplaceret møl-
lepark ud for Vindeby på Lolland, og på endnu
et bestyrelsesmøde året efter, den20.6.1989 beslut-
tede man, at ELKRAFT skulle etablere 5 MV/
vindkraft på havet, som led i elværkemes aftale
med Energiministeriet om udbygning af vind-
kraftanlæg. ELKRAFT indsendte i juni 1989

en ansøgning om atmäfte placere vindmøller
svarende til 5MW ved Vindeby på Lolland. De flk
godkendelsen i november 1989.

Staten godkendelsesmyndig hed for
havplacerede parker

Godkendelse af vindmøIIer pä havet hørte ikke
under hverken lokale eller regionale myndigheder,
og derfor var det udelukkende staten, der skulle
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