KAPITLERAF
VINDKRAFTENS
HISTORIE IDANMARK
5. årgang
*t.
.,ft*;

/I
l'

Ìi

iiI

I
T

1l?-

l¡r

6r

Elmuseet Poul la Gour Museet
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Danmarks Vindkrafthistoriske Samling
Marts 2009

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 ntmmer alt fra materiel fra gamle elværker til trjemmets husholdningsapparater. Der er en stor udendørs udstilling om vedvarende energi og en petmanent udstilling
om vindkraftens historie i Danmark. Danmarks første moderne vindmølle, Gedsermøllen fra
1957, er udstillet udendørs sammen med en Riisagermølle, der snurrer, når vinden blæser.
Skoler og grupper kan bestille rundvisninger og undervisning, som varetages af museets
skoletjeneste. Museet nlmmer også bibliotek og arkiv.

Åbningstider: Fra påske til 31.10.: Ilver dag fra 10-17.
Åbningstider i vintersæsonen for skoleklasser: se hjemmesiden.
Elmuseet, Bjerringbrovej 44,8850 Bjerringbro. Tlf. 86 68 4211. www.elmus.dk

Poul Ia 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. wwu.'.povlonis.dk/plc/plcmus.htm og
Poul la Cour Fonden, v. Bjarke Thomassen, rlf.27 63 70 36.

Museet har kun åbent efter nærmere aftale.
Medlemskab af Poul la Cour Museets venner: 150 kr. for

enkelt, 200 kr. for dobbelt.
Poul la Cour Museet, Møllevej 21, Askov, 6600 Vejen

E-mail: plc@poullacour.dk Hjemmeside: rvww.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 germem prakfiske
forsøg, og hvor viden og erfaringer gøres alment tilgængelige i en form, der retter
sig mod kommerciel udnyttelse.
Folkecenteret har en større samling af historiske vindmøller og mølledele, der
bl.a omfatter tidlige Riisager, Sonebjerg, Bonus og Smedemestermøller og ca. 50
vinger i glasfiber, træ og stål, der viser den teknologiske udvikling på området.

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

Danmarks Vindkrafthistoriske Samting (DVS)
i 1997. DVS arbejder for at bevare de
sidste 150 års vindmøllehistorie fra de første gårdmøller til de møller, der var baggrunden for den moderne danske vindmølleindustri. DVS indsamler oplysninger
og dokumentationsmateriale, bevarede mølledele og komplette vindmøller. DVS
har ingen permanent udstiling. men arrangerer udstillinger i samarbejde med
andre interesserede organisationer og institutioner.
DVS er en privat forening, der blev stiftet

ffi
ns

Medlemskab af DVS koster 200 kr. om året. Nye Medlemmer modtager
et eksemplar af publikationen "Mindre danske vindmøller 1860-1980"

DVS, Smed Hansens Vej 11,6940 Lem St.

Formand: Kurt Ganer-Tolsøe, flf.97 34 12 89.
e-mail: info@vindhistorie.dk, web: www.vindhistorie.dk
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Klapsejlerfra

1934 på Søe Hovedgaard, Mors og en
rnoderne vindmølle. (Foto: Benny Christensen, DVS)
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Vindmøllerne, klimaet - og kulturarven
I december i år er Danmark vært for det store klimatopmøde. Det vil kække
politikere, firmaer, græsrodsorganisationer og pressefolk til Danmark og rette
søgelyset mod vores h4øme af verden. Danmark har ikke meget atprale af
på klimaområdet. Målt i COz bidrager hver dansker ca. fem gange så meget
til at ødelægge klodens klima som gennemsnits-kineseren og lige nu er den
politiske vilje til at gøre noget effektivt ved det svær atfa øje på. Der er
måske mest beþmring for, at kineserne skal opføre sig ligesom os..
Men Danmark har en god historie, som resten af verden kan lære noget af
og som viser, at der kan gøres noget ved problemerne. For tværs gennem
al indviklet snak om kvotehandel, fleksible Kyoto-mekanismer og internationale traktater kan det ikke bortforklares, at hver eneste kilowatt-time, der
produceres af en vindmølle i Danmark, Kina eller andre steder kan erstatte
afbrænding af fossile brændsler, der giver COz-udledning.
Historien om, hvordan Danmark blev verdens førende vindmøllenation har
mange kapitler. Fire årgange af dette årsskrift har fortalt om nogle af dem
- og der er mere i denne 5. ârgang. Det handler bl.a. om Poul la Cour
og andelsbevægelsen, om de over 16.000 vindmøller, der for næsten 100

til dansk landbrug og om de mange virksomheder, der
leverede dem. Om smede og andre, der genopfandt vindkraften, da olien blev
dyr, om møllebyggerne i Tvind, der mod alle odds gjorde det, som store
multinationale industrier ikke kunne, og om naboer og lokalsamfund, der
slog sig sammen for anskaffe en mølle i fællesskab.

En la Cour mølle med betydningsfuld opgave
Povl-Otto Nis s en. formand þr
Poul la Cour Museets venner
Side 10

Historien om vindmøller og
møllelaug på Sydals
Jytte Thorndahl, museumsinspektør på Elmuseet
Side 16

Tvindmøllen viste vej
Preb en Maegaard, fors tander;
Nordisk F olkecenter for Vedv a-

rende Energi
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år siden gav energi

Den historie er vigtig, fordi den ikke blot ser bagud, men også peger fremad
og fordi den har et aktuelt internationalt perspektiv. Men det er også vigtigt,
at der er bevaret konkrete, synlige holdepunkter for historien. Det man med
et fint ord kalder "kulturarven" - og i nogle sammenhænge bruger mange
kræfter på at sikre. Mødet på det nordlige Mors mellem den gamle gårdmølle
og en af de nye møller siger mere om historien end mange ord.

jeg første gang besøgte gården i I99I var den næsten 60 år gamle mølle
stadig i daglig brug til fremstilling af grutning. Billedet herover blev taget
for to år siden og det kan ikke tages om. I november sidste år blev det
nødvendigt attagemøllen ned. Det var den sidste af denne type gårdmøller
fra 1900-tallet, der forsvandt fra landskabet. Om den kommer op igen eller
ender som skrot afhænger af, om der kan findes penge til en restaurering i
fonde eller andre steder. Men uden den slags levende eksempler i landskabet
bliver historien om vindkraften i Danmark sværere at fortælle. På Mors
handler det både om vindmølle-historien og kulturarven - lige nu.

Kilder til forsidebillederne : Lokalarkiverne
i Dybe-Ramme, Lomborg-Rom, Bøvling og
Bonnet, Poul la Cour Museet, Gunnar lIounsgaard, Asbjøm Bjene, Ejvind Jensen Lemvig,
Jørgen Christensen Ramme, Tvindkraft, Flemming Hagensen og Benny Christensen, DVS

Udgivet marts 2009 af Elmuseet,
Poul la Cour Museet, Nordisk
Folkecenter for Vedvarende Energi
og Danmarks Vindkrafthistoriske
Samling.
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Brug af blæsten bag Bovbjerg - Vindmøllehistorie i
et lokalt perspektiv
Beqny Christensen
D anmarlrs Yindlvafthis toris ke S amling

I marts-april 2008 afholdt DVS udstillingen "Brag af blæsten

bag Bovbjerg" på det
nye vestjyske udstillingssted i Fyrvæsenets tidtigere lokaler ved Bovbjerg Fyr. Her
kunne man gense en del af plancherne fra DVS' og Elmuseets udstilling "Industrien og
vindmøllerne" i sommeren2007 - og de var suppleret med et omfattende biltedmateriale,

der var hentet i områdets lokalhistoriske arkiver.
Der er masser af vind langs den jyske vestþst lige syd
for Lim{orden. Både det højtliggende område bag Bovbjerg Klint med fzret, det sandede lavland foran de gamle
kystskrænter nordpå og det flade område ved Nissum
Fjord mod syd har nogle af landets bedste vindressourcer.

I Lemvig kommune, hvor Bovbjerg ligger, dækkede vindkraften i2007 over 20o/o af det samlede energiforbrug
(til elektricitet, varme og transport). Til sammenligning
1å andelen for landet som helhed pã ca.3%0. De gode
vindforhold var også årsagen til, atHøvsøre nord for
Nissum Fjord for nogle år siden blev valgt som placering
for Risø's prøvestation for store havmøller.
Vindkraften har i de sidste 150 år spillet en vigtig rolle på
egnen og udstillingens billeder gav derfor et lokalt baseret
længdesnit gennem den nyere vindmølleudvikling.
I 70O-tallets

vindmøllepionerer

Endnu længere tibage spillede vindkraften dog ikke den
store rolle i området. Det kan måske overraske, da der
også dengang var vind nok. Forklaringen er, at der også
var rigelige vandkraft-ressourcer og landbrugets behov
for maling af korn blev dækket med et stort antal vandmø1ler.

I en optællingfra 18021t¡ havde det daværende Ringkøbing amt kun 26 vindmøller, mens der var 64 vandmøller. På Lemvig-egnen var der kun en enkelt vindmølle
i Lemvig by, mens der var 12 vandmøller langs åerne
og bækkene i landdistrikterne. Alle disse erhvervsmøller
havde kongelige privilegier - og dermed eneret på at male
bøndernes korn.
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For bønderne længst nordpå i det flade område omkring
Harboøre var tilbudet på mølleområdet dog langtfra tilfredsstillende. Den nærmeste vandmølle 1å ved Vandborg,
5-6 km nordøst for Bovbjerg og den manglede tit vand
om sommeren. De øvrige vandmøller var alle placeret
længere sydpå og østpå og krævede mindst 15-20 kilometers transport hver vej, hvad der med datidens veje var
problematisk en stor del af året.

Der var derfor allerede sidst i 1700-tallet l1 bønder på
Harbøøre-egnen, der havde bygget deres egne små vindmøller og malede korn, både fra deres egen bedrift og fra
naboernes. Detførte i 1796-98 til en langvarig retssag,
hvor en række af egnens professionelle møllere sØgte at
faHarboøre-møllerne kendt ulovlige. Det lykkedes ikke,
men 8 af mølleejerne blev idømt en mindre bøde, fordi
de i nogle tilfælde også havde malet for udensogns folk.
To afdem blev frikendt, fordi de kunne bevise, at deres
møller var mere end 20 år gamle, således at de havde
vundet hævd på dem og en mølleejer på halvøen Rønland
slap for tiltale, fordi området en stor del afåret var
afskåret fra omverdenen på grund af høj vandstand. e)

De tidlige gårdmøller
Det er usikkert, hvordan disse tidlige gårdmøller har set
ud. På nogle af datidens kort er de markeret som "stubmØller", hvor hele møllehuset er placeret drejeligt på en
lraftig kegleformet tømmer-stub. Så skulle de altså have
lignet den lille gårdmølle, der er bevaret päLæsø, eller de
gÊrdmøller, der i Sverige især er kendt fra Øland.
På andre kort er de markeret som "hollandske møller"
med fast møllehus og drejelig møllehat - svarende til den

lille lyngtækkede mølle, der står ved Grønnestrand i Hanherred. Den er opført langt senere (i 1886), men i forbindelse med den landsdækkende registrering af møller i
1802 blev det nævnt at der i 4 herreder i Thy allerede
dengang var ca.20 meget små hollandske møller "til
ejerens eget brug".

Selv om mølleprivilegierne først blev ophævet midt i
18OO-tallet blev det altså langt tidligere tolereret, at der
i mere afsides dele af landet, hvor der var langt til de
erhvervsmæssigt drer.ne møller, var vindmøller ved de
enkelte gårde. Og efter at mølleprivilegierne var faldet
væki 1862 blev der mange flere af dem - også i Lemvigområdet - selv om de kom til at se helt anderledes ud.

Mange nye erhvervsmøller
Mølleprivilegiernes blev ophævet med en ny lov om
næringsfrihedi 7852. Loven fik fuld virkning 10 år senere
og det betød, atvandmøllerne fik konkurrence og at
vindenergien for alvor blev taget i brug med en række
nye erhvervsmæssigt drerme møller både i stationsbyerne
og nogle af de mindre byer. På landsplan blev møllernes
antal i sidste halvdel af 1 8OOtallet mere end fordoblet men i det blæsende Vestjylland blev antallet femdoblet.
Mange af egnens landmænd fik derved kortere til mølle
og problemerne med manglende vand i åerne på nogle
årstider var man også ude over. Vind var der normalt nok
afhele året rundt.

Alle disse møller er nu forsl'undet, men i lokalarkiverne
fra området er de billeder af de fleste af dem. Selv om
det ikke er den del af vindmøllehistorien, vi normalt
beskæftiger os med i DVS, var mange af disse billeder
naturligvis også med på udstillingen - som en del af
historien om blæsten over Bovbjerg. Også Ferring by, syd
for fnet, havde en vindmølle . (billedet herunder)

Nogle af de tidlige gårdmøller var af den "hollandske" type
med fast møllehus og drejelig "hat". I den bevarede mølle
ved Grønnestrand i Hanherred (øverst) er møllehuset bygget
af drivtømmer og beklædt med lyng. Møllen på Det nederste
billede er fra Rønland og her ser beklædningen også ud til at
være brædderfra stranden. (Foto: BC og Lemvig Museum)

Møllen i Fening by syd for Bovbjerg fur. Den var med på et meget populært postkort fra ca. 1900 med en " Fiskerhytte ved
Bovbjerg" (TJdsnit af postkort i Statsbibliotekets postkortsamling, Århus)
a
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Stokmøller.
De nye gårdmøller. der begyndte at vise sig i landskabet
iløbet af 1860'erne, var ikke fritstående som 1700-tallets
vindmøller, men var anbragtpätaget af laden. De fleste
var såkaldte "stokmøller", der havde navn efter den kraÊ
tige tømmerstok, som mølletoppen med de 4 vinger var
anbragt på.

"Stokken", der i nogle tilfælde var fremstillet af drivtømmer fra stranden, (fx. en skibsmast) var lejret dels i ladens
rygning dels i en kraftig tømmerkonstruktion på ladegulvet. Når møllen skulle i brug blev der spændt sejl ud
på vingerne og hele den tunge stok med møllen på blev
drejet op i vinden med håndkraft.

I mølletoppen var der vinkelgear til en jernaksel, der
var ført ned gennem stokken og kværnen var nornalt
anbragt lige under møllen, hvor den blev drevet gennem
en tandhjulsudveksling. Der kunne også være vinkeldrev

til tærskeværk og andre af gårdens maskiner.

Klassiske 4-vingede stolonøller på gårdene Øster-Nørby ved
Fjaltring, og Øster Thybo og Nyholm ved Lomborg. (Billeder i
Fj altring-Trans og Lomborg-Rom lokalarkiver)

Af fotografier og "gårdmalerier" i lokalarkiverne fremgår
det, at der har været 4-vingede stokmøller på mange af
egnens gårde. De blev opført af de samme møllebyggere,
som stod for opførelsen af de store hollandske møller i
denne periode. Nogle af dem var lokale, andre rejste rundt

i landet og introducerede datidens nye mølle-teknologi.

b

Også disse møller er væk nu. Men midt mellem alle de
store, nye 3-vingede møIler, der kan ses fra Bovbjerg Fyr
kan man 3-4 krn østpâ, pä tagryggen af en ejendom i
Dybe også se en beskeden 4-vinget møl\e.

Det er en klassisk stokrnølle, men den er kun godt2}

ãtr

gammel. Gårdens daværende ejer, Ejvind Jensen, syntes
at egnen fortjente en enkelt mølle af den slags, der stadig
prægede landskabet, da han var barn - og så byggede han
den selv. Han er nu flyttet til Lemvig og det er hans søn,
der bor på ejendommen, men møllen sidder der stadig og
giver et godt indtryk af, hvordan gårdmøllerne så ud for
100 år siden.

Andre typer "kludesejlere"
Langt de fleste stokmøller havde 4 vinger, men der var
enkelte undtagelser. Fra Fur findes billede af en stokmølle
med 5 vinger, og på "Mosegaard" ved Lomborg har der
været en 8-vinget stokmølle.

Stokmøllen i Dybe og billederfra opførelsen af den i sommeren
1987, (Privatþtos udlånt af Ejvind Jensen, Lemvig)
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Selv om stokmøllerne var dominerende forekom der også
andre typer afdet, der undertiden kaldes "kludesejlere"
(i modsætning til de senere "klapsejlere", der havde automatisk regulerbare klapper i stedet for sejl). På et foto
af gården o'Vêster Skadhede" ved Bøvling kan man se en
4-vinget mølle på et gittertårn, der ligner tåmene på de
senere klapsejlere og vindroser.

Med sine g vinger hører stolcrnøtten på Mosegaard ved Lomborg Samme mølle på to forskellige gårde med 20 års mellemrum på
,'ktudeseT- malerier udtånt tit þtografering af Jørgen christensen, Ramme.
þerover) nok til sjældenhederne, mens den 4-vingede
jler" på Vester Skadhedeved Bøvling (nederst) er afden sene
type, der har lånt noget af de nyere møllers teløtik med jerntårn
og drejelig top. (Billeder i Lomborg-Rom Lokalhistoriske Arkiv
og Bøvling Sognehistoriske Arkiv)

Der skal stadig sættes sejl på. men det er kun selve
mølletoppen, der skal drejes efter vinden. Møllen er sikkert bygget i perioden efter i900, hvor de traditionelle
gårdmøller var ved at blive udkonkurreret af de nyere
"selvregulerende" møller. Typen er også kendt fra Himmerland og Fur. En mølle af denne type blev i 2000
restaureret og opstillet på Fur Museum.
På Lemvig-egnen og mange andre steder i landet er der
også bevaret billeder af en række gårdmøller, der er
bygget som "mini-udgaver" af de store hollandske møller.
Her var der þå ladetaget bygget et fast'omøllehus", der
formentlig ikke havde anden funktion end at indeholde
den lodrette aksel til kværnen. Ovenpå det var der en

drejelig møllehatmed de 4 vinger. I reglen var møllen
gjort "selvkrøjende" - dv.s. at den selv drejede sig eftervindretningen - enten ved trjælp af tværstillede "krøjerotorer" som på de store møller eller ved hjælp af en lang
bagudrettet "vindfane".

En af disse gårdmøller har en speciel historie. Den kan
ses på de to gårdmalerier herover. På det første af dem,
der er fra ca. 1 900, sidder den på gården Sønderby ved
Ramme. På det andet fra ca. 1920 er møllen flyftet til
nabogården Højlund. Her er "møllehuset" placeret på et
højt"ttrm" ved siden af gårdens bygninger. Måske er det
for at få møllen højere op i vinden. Eller også er "tårnef'
måske en del af en tidligere mølle...?

Den "selvregulerende" klapsejler blev ejïer 1900 den dominerende gårdmølle på Lemvig-egnen. Normalt var de 5- eller 6-vingede,
men denne mølle på gården Hjortkjær ved Ramme havde I vinger. (Foto i Dybe-Ramme Lokalarhiv).
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til at have været D.M. Heide på Mors, der var
specialist i klapsejlere, og Hurup Jemstøberi og Maskinfabrik i Thy, der både kunne levere klapsejlere og vindroser. Lokale smede fungerede ofte som mellemhandlere
og sørgede for opstiling af møllerne. Fx. solgte Jacob
Christensen i Bækmarksbro Hurup-møller.
ser bl.a. ud

llw

.:lx
Bjerg

er et

typisk elcsempel på gårdmøllerne fra perioden 1900-1920.
(Foto i Fj altring-T\ans Lokalarkiv)

De mange gårdmøller
I perioden 1900-1920 kulminerede anvendelsen af vindmøller i landbruget, og takket være to landsdækkende
"maskintællinger" i 1907 og 1923 (3,a) kan der sættes
konkrete tal på udviklingen. Allerede i 190V, da 80%
af landets tærskeværker stadig blev drevet af den traditionelle hestegang, havde vinden overhalet hestene både i
Ringkøbing og Thisted amter. I Ringkøbing amt, hvor
9Yo af gãndene havde eget tærskeværk, blev 767 af dem
drevet med en vindmølle, mens kun 654 stadig brugte

Nogle af møllerne har også været produceret lokalt. Da
den tids "vindmølle-event5/r" var på sit højeste i årene
op til og under 1. verdenskrig leverede Holstebro Jernstøberi og Maskinfabrik komplette "vindmotor-sæt" med
alle nødvendige mekaniske dele. Lokale smede ogmøllebyggere kunne så selv bygge tårne og vinger og starte
deres egen mølleproduktion. Møllebygger Johs. Øgendahl
i Faare, syd for Lemvig købte i 1917-18 tre af disse sæt.

De tre møUer i Bonnet
Det var på gårdene, vindkraften fik betydning som energikilde i en lang periode. Der var også vindmøller i
byerne, men der var langt færre af dem. De forsvandt

heste.

Vestjyderne'var hurtige

til

at tage vindkraften i brug. Og
det var også her, der kom til at stå flest møller. Ved
maskintællingen i 1923 var der 16.600 møller på danske
landbrug. Mere end 12.000 - eller 75% af dem - stod
i de fem nord- og vestjyske amter (Hjøning. Aalborg,
Thisted, Ringkøbing og Viborg). I Hjøring amt var der
en vindmølle på hver tredie gård, i Aalborg og Thisted
amter var andelen af gårde med vindmøller ca. 20 o/o og
i Ringkøbing og Viborg amter var den ca. l5%. Men i de
vindrige þstegne har andelen sikkert været højere.

;s...-

Klapsejlere og vindroser
Mens det ofte var lokale møllebyggere, der stod for
opførelsen af de første gãrdmøl\er, var der lige før og
efter 1900 opstået en række større og mindre virksomheder, der kunne tilbyde fabriksfremstillede vindmøller.
Mange af dem 1å naturligt nok i nord- og vestjyske
område, hvor der var det største marked for møller.
To mølletyper var.på markedet. Dels "klapsejleren", der
havde 4-6 vinger med drejelige klapper, dels "vindrosen"
med mange tætsiddende blade. På de største vindroser,
der blev brugt til drift af maskiner, var bladene drejelige,
på små møller til vandpumpning var de faste.

Fordelingen på de to mølletyper varierede meget fra egn
til egn. Den var sikkert både dikteret af hvilke lokale
leverandører, der var, og af traditioner. De to mølletyper
havde hver deres trofaste tilhængere. På Lemvig-egnen
ser det ud
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til,

at klapsejlerne dominerede. Leverandørerne

Den store hollandske Mølle i Bonnet og de to mindre vindmøller ved håndværl<svirlcsomheder i byen. (Billeder i Lemvigegnens lokalhistoriske Arkiv og Bonnet Lokalarkiv)

også hurtigt,da der kom elektricitetsværker i byerne i
begyndelsen af 1900-tallet, mens møllerne i landbruget
ofte blev bevaret som supplerende kraftkilde, længe efter
atman havde fået petroleumsmotor eller elektricitet.

Billeder fra stationsbyen Bonnet viser, hvordan nogle af
disse møller har set ud. Byen fik i 1896 en stor hollandsk
mølle, der blev flyttet hertil fra Nr. Nissum. Mølleren,
Jens Jensen Emtkær, der oprindelig var smed og landmand, og hans sØnner fik afgørende betydning for byens
udvikling. Den ene søn, Niels, hjalp faderenpâmøllen.
Den anden, Søren, var med til at starte den smedie, der
senere blev til Bonnet Maskinfabrik.

t

i slutningen af 1890'erne monteret
en 4-vingetklapsejler, der drev maskinerne. Og omkring
1900 koblede den tredie sØn, Jens Christian Emtkær, en
dynamo til møllen, så den også kunne levere elektrisk lys
til smedien. På et lille foto, taget af den lokale fotograf
A.Christensen ca. 1910 kan man både se den hollandske
mølle, klapsejleren på smedien og en tredie mølle - en
vindrose- i baggrunden. Den har formentlig drevet maskierne på et tømrewærksted.
På smedien blev der

Et postkort, lavet af Ärhus-fotografen J.C. Andersen
nogle år tidligere, har møllen stadig en hel vindfane og på
et andet postkort ser vindrosen også mere intakt ud. Efter
faderens død i l9I2 udvidede Søren Emtkær smedien og
vindmøllen forsvandt.

Brug for vindkraften i krisetider
Selv om vindkraften havde udspillet sin rolle ibyerne før
1. verdenskrig fik man brug for den igen under krigen,
da det var svært at skaffe brændstof til dieselmotorerne
i de nye elekhicitetsværker. Flere værker i byerne købte
vindmøller. På Lemvig-egnen gjaldt det bl.a. værkerne i
Bækmarksbro, Bøvling og Lomborg.

{5
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Wndrose til landvindingsprojeh i Høvsøre 1925. (Foro i Bøvling S o gnehis toris ke Arkiv)

Men de fleste vindmøller forsvandt hurtigt igen, da der
igen kunne skaffes brændstof. Og fra 1920 var markedet
for vindmøller nærmest forsr,undet. Der blev stadig stillet
enkelte gàrdmøller op og vindkraften spillede også en
rolle i forbindelse med landvindings- og afvandingssprojelfer. Der blev f.eks. i 1925 stillet en stor vindrose op
til at drive pumperne i forbindelse med et projekt ved
Høvsøre nord for Nissum Fjord.

Men efter 20 år kom vindkraften for alvor på dagsordenen igeni 1940, da en ny krig gav forsyningsvanskeligheder med importeret brændstof til kraftværkerne
Der kom igen vindmøller ved elværkerne. Og Lykkegaards Maskinfabrik på Fyn var stadig leveringsdygtig
med 4-vingede klapsejlere
ILøbet af de første laigsår blev der stillet ca. 60 firevingede Lykkegaard-møller op ved elværker i hele

Møllenfra I94l

ved Faare elværk, var lidt mindre end defieste
andre af de Lykkegaard-mølleti der kom under krigen. Men som
personerne på vingerne antyder var den alligevel ganske stor
(Foto i Bøvling Sognehistoriske Arkiv)
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landet. På Lemvigegnen kom der Lykkegaard-klapsejlere
op ved elværkerne i Bøvling, Lomborg, Fjaltring og
Faare. De tre første var. som de fleste af de andre, den
stØrste model på programmet med 18 m diameter. Møllen
i Faare var kun på 16 m.
Igen viste det sig, at vinden var rigelig i landet bag

Bovbjerg. Møllen i Fjaltring tegnede sig for den højeste
årsproduktion for 18 m møllerne i landet med en årsproduktion på over 75.000 kwh i 1944.

Vingenav og gear fra den tre-vingede FLS "Aeromotor" i þbe
og betontårnet efter sprængningen. (Foto: Kristian Lyngby
Jensen,

Lufifoto af vindmøllen ved Fjaltring elværk. (Foto i FjaltringTrans Lokalarkiv)

þbe)

det kraftige betontårn blev sprængt. Men et godt billede
af møllen, mens den endnu var intakt og i drift, mangler

stadig.

Den sidste FLS ooAeromotor

Da Bovbjerg fik en vindmølle igen

Der kom også en endnu større elproducerende mølle
op under krigen. I 1944 blev den sidste af de ialt 7
he-vingede FlS-Aeromotorer stillet ved ved elværket i
Dybe. I1945 producerede den ca. 110.000 kWh. Det
barske vesdyske klima gav dog tilsyneladende problemer
med vingerne, der var beklædt med vandfast krydsfiner.
Af værkets forhandlingsprotokol, der er bevaret i DybeRamme Lokalarkiv fremgar, at der allerede i september
1946 - efter mindre end 2 ars drift - var behov for reparation af vingerne.

Efter krigen var vindkraften igen på lavt blus, selv om
mange af møllerne fra krigsårene stadig var i drift og selv
om endnu flere af de gamle møller kunne ses i landskabet.
Først efter íoliekrisen" i 1973-74 kom der igen ínteresse
for at udnytte vindens energi. Vindmølle-pioneren Chr.
Riisager i Skærbæk ved Herning havde koblet sin færste
mølle pâ el-nettet i 1975 og året efter solgt to 22kW
møller, der blev stillet op på Mols og i Thy. I 1978 var
han klar til at producere en serie 30 KW møller.

Det gav et langt forhandlingsforløb i 1946-47 med F.L.
Smidth om garantiforpligtelser og dækning af udgifterne
til reparationen. Desværre giver protokollen ikke enden
på historien, men møllen ser i det mindste ud til at have
været i drift op til begyndelsen af 1950'erne.

En af dem blev købt af daværende højskolelærerAsbjørn
Bjerre og stillet op ved Juulsgaard i udkanten af Fening.
En 30 kW mølle kostede dengang ca. 100.000 kr. og
kunne på en god placering producere op til 70.000 kWh
om året.

Der findes billeder af de 20 øvrige FlS-Aeromotorer men det var ikke muligt at fremskaffe et billede af møllen
i Dybe til udstillingen. En efterlysning af private billeder
på udstillingen resulterede i et enkelt, der viste et hjørne
af møllen. Og så kom der en serie billeder, der viste de
sidste rester af møllen. da maskineret blev taget ned og

Der blev nu ikke produceret så mange kilowatt-timer
i Ferring med den mølIe. Efter kun fä måneders drift
opstod der problemer med gearkassen. Den tids styringer
var ikke så avancerede som i dag og ind- og udkobling
af møllen kunne være en temmelig voldsom sag og koste
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tænder

i gearkassen.

n,

Billederfra opstilling af Riisager-møllenved Juulsgaard, Fening i august 1978. (Fotos udlånt af Asbjørn Bjerre)
Møllen kom dog allivel til at gøre gavn. Som led i forsøgene på atfàmøllen gjort driftsklar igen kontaktedeAsbjømBjene den nyoprettede prøvestation på Risø. Her
manglede man en mølle til atlave målinger på, og man

ville gerne låne mølletoppen et stykke tid for at se, hvad
man kunne få ud af den. Et tårn havde man allerede.
Lånet kom til at strække sig over længere tid end oprindeligt forudset og på Risø havde man god brug for
en Riisager-mølle til sammenlignende målinger med de
mange nye møller, der kom på markedet. Så det endte
med, at mankøbte møllehatten. Og efter mange års god
brug havnede den til sidst på Elmuseet i Tange, hvor den
kan ses nu.

-t

tt

vejret er klart og man tager en kikkert til'hjælp kan
man se endnu flere. Det moderne vindmøllelandskab er
i stadig forandring. I de seneste år er mange mindre
mølIer forsr,undet. En udskiftningsordning har gjort det
økonomisk fordelagtigt at erstatte dem med færre, men
større møller.

Mod nord er der bl.a. udsigt til de 8 store havmøller (2
MW vestas o92,3 MV/ Bonus), der i 2002 blev opstillet
indenfor Harboøre Tange. Og længere mod nord kan man
se de mange møller i Thy og på Thyholm. Mod syd er der
udsigt til de endnu større møller på Risø's prøvestation.
Fra denne synsvinkel ser det lidt kaotisk ud, fordi der
foran dem står fem 750 kW Micon møller fua 1997 øst
for Fjaltring. I horisonten mellem alle de store møller ses
Tvindmøllen - den første store danske møl\e, der blev
rejst for mere end 30 år siden.
Og østpå, foran og lidt til venstre for stationsbyen Bonnets silo og skorstene, kan man se den nærmeste vindmølle. Selv om den er mindre end 4 km'væk kan det være
en god hjælp at have en kikkert, for den syner ikke af ret
meget mellem alle de nye møller. Det er Ejvind Jensens
lille stolcnølle, der viser, hvordan det hele begyndte, da
man for 150 år siden begyndte at bruge blæsten bag

Bovbjerg.
HVK-møllen i Ferríng. (Foto: BC)

Mølletårnet i Fening fik til gengæld en ny hat i 1981.
Denne gangvar leverandøren en anden af de tidlige vindmølle-pionerer, Herborg-smeden Karl Erik Jørgensen.
Hans 37 k'W HVK-mølle - udgangspunktet for Vestasmøllerne - producerede op til80-90.000 kWh om året.

2: Holger Rasmussen: "Møllerne på Harboøre". Landbohistoriske Slcrifter 4. Landbohistorisk Selskab 1970.
3: Danmarl<s Statistik. Statßtßke meddelelser. 4. række, 34.
bind,2. hæfte, 1910.

Nutidens vindmøllelandskab
Udstillingen i Bovbjerg Fyr sluttede i maj 2008, men der
er stadig udsigt til mange møller fra Fyrtårnet. Hvis

Udsigt

l: Torben Ejlersen: "Møller i Danmark 1802" i "Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993 ". Skov- og
Naturstyrelsen. s. 79-8 I.

4: Danmarlrs Statistik. Statistiske meddelelser. 4. række, 72.
bind,3. hæfte, 1925.

fra Bovbjerg Fyr mod syd: Trans kirke og vindmøller

ved

Fjalning

og Høvsøre (Foto: BC)
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En la Cour mølle med betydningsfuld opgave
Povl-Ouo Nissen,formandfor Poul la Cour Museets Venner
Da vi i är 2000 fik overdraget la Cows næsten 100 år gamle efterladte dokumenter fra forsøgsmøllen, var
noget af det første at gennemgå billedmaterialet med henblik på hurtigt at etablere en seværdig udstilling.
tslandt billedeme var der ét, som vi undrede os over: En lang mole med to karakteristiske bygninger, en stor
bygmng med et tåm og en mindre bygning, samt en vindmølle af klapsejler typen. Hvor i alverden var det?

Svaret på dette rykkede nænneÍe under en køretur til
København. Når man nærmer sig byen adB20 og passer
på ikke at komme ind på afkørslen mod Malmø , føres
man ad en stor venstre-drejet bue ind mod centrum
gennem et par trafiklys og over Sjællandsbroen. Kigger
man nu tlLhøjre, ser man pludselig de to bygninger
hen over noget vand. De er gulkalkede og adskiller
sig tydeligt i stil fra det moderne byggeri lidt længere
fremme. Men hvor er møllen blevet af? Hvad var det for
en mølle, og hvilken opgave havde den der?
Næste holdepunkt for opklaringen var, da vi fik tid til
en mere dybtgående læsning af "Tidsskrift for Vind-Elektrisitet". I nr. 3 fra maj 1905 findes en artikel med titlen
"Vindelektricitetsværket ved Sluseanlægget i Kalvebod
Strand".I februamummeret 1908 tages emnet op igen,
denne gang med en oversigt over møllens ydeevne.
Begge artikler er skrevet af daværende havnekaptajn for

Københavns havn, H.C.V. Møller.
Endnu er holdepunkt for oplysning om stedet fremkom
som resultat af et tilfældigtmøde med arkitekt og fotograf
Morten Kjærgaard ved et energiarrangement. Hans farfár,
Kristen Kjærgaard, var maskinmester på slusen fra 1909
og boede med sin familie på 1. sal mod syd i den store
beboelsesbygning. Mortens far, arkitekf og professor i
bygningskurst ved Kunstakademiet Poul Kjærgaard,har i
Københavns Havneblad fra januar 1994 skrevet en artikel

l0

med titlen "Bam på slusen". Om samme Poul Kjærgaard
eksisterer en udgivelse fraArkitektens Forlag 1982,
hvor Hans Cramer-Petersen har skrevet en artikel med
titlen "Hjemmet ved sluseværket". Informationer og billeder fra disse to publikationer indgår som grundlag for
nærværende redegørelse.

Endelig viser det sig, at Flemming Hagensen, tidligere
ansat på Risø, nu ejer af Roerslev Elværk og vindenergimuseulr samt bestyrelsesmedlem i DVS_, over en ånække
har samlet informationer og billeder fra sluseværket og
dets vindelekrricitetsværk. Disse informationer er også
stillet til rådighed for forfatteren til denne redegørelse.

Baggrunden for sluseprojektet
Det

vil føre for vidt i detaljer

at beskrive den historiske
udvikling afKøbenhavns havn hen over et par hundrede
år med det resultat, at man i 1901-03 blev nødt til at
bygge en knap 3 km lang dæmning med sluseværk i
Kalvebodstrand mellem Amager og Sjælland. Overordnet

kan man sige, at det er et godt eksempel på, at menneskers indgriben i naturen efterhånden frembringer nye
problemer, som man så må tage hånd om. Men der er dog
grund til ganske kort at nævne enkelte projekter gennem
tiden, hvoraf de fleste ikJ<e blev til noget af mangel på
kapital eller blev overhalet afflere andre presserende
havneudvidelser.

Det første store projekt, der kendes, forekom allerede i
midten af i70O-tallet. Ophavsmanden var Grev C. F. Danneskjold-Samsøe, og det blev godkendt af kong Christian
den sjette i l740.Ideen var at uddybe det lawandede
område mellem Sjælland ogAmager med en 100 Fod
bred og 24Fod dyb sejlrende ned gennem Kalvebodstrand. Med til projektet hørte en idé om at spærre den
naturlige sejlrende ved Drogden mellem Saltholm og
Amager og dermed tvinge hele Østersø-traflkken ned
gennem Københavns havn. Et projekt med store handelsmæssige perspektiver. Det blev aldrig til noget.
Hen over de næste 100 år blev forholdene i Københavns
havn mere og mere utilfredsstillende, mens der var opsving i både handel og industri. Vanddybden ved
bolværkerne var ikke stor nok, og der var ikke tilstrækkelig plads, så større skibe måtte fortøje og losse ved
såkaldte Duc d'Alber pæle i havneløbene, ofte med en
ventetid på op til 10 dage. Det var baggrunden for, at
grosserer A. W. Andersen i i 857 fremkom med et forslag.
Projektet var udarbejdet af den engelske ingeniør W.
Murray og omfattede en havneudvidelse mod syd samt et
20 Fod dybt sejlløb ned gennem Kalvebodstrand til Køge
Bugt. Der var stor begejstring, og der blev oprettet et
selskab, som fik koncession på opgaven i 1859.

tlr
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Slusehusene 1992. (Foto. Flemming Hagensen, DVS)

Imidlertid var der opstået en finanskrise, og selv om der
i projektet indgik delvis brugerfinansiering frem til 1884,
lykkedes det ikke at skaffe den nødvendige kapital inden
for den givne frist pä2 àr. Da en ansøgning om fornyelse
af koncessionen blev fremsat i 1862, blev det nægtet med
begrundelsen, at det ikke måtte forsinke andre påtænkte
udvidelser og forbedringer. Disse forbedringer gik ud
på, at udvide havneanlægget i nordlig retning, herunder
opffldning af Refshaleøen, men også udvidelser syd for
Langebro, som dog godt senere kunne indgå iAndersens
og Murrays Plan. Disse arbejder blev straks sat i gang og
beslaglagde en årrække den disponible kapital.

i

1872 fremkom et nyt forslag, men ud fra en
lidt anden synsvinkel. Fyringeniør C. F. Grove ansøgte
om koncession til et projekt udarbejdet afhans afdøde
far, som gik ud på at inddige ogtørlægge arealerne på
begge sider af Kalvebodstrand. Dette kunne fint ske ved
samtidigt at bruge jorden fra udgravning af et 8-10 fod
dybt sejlløb ned gennem området til de nævnte diger.
Altså i virkelighedør et landvindingsprojekt, hvor anvendelsen afkloakvandet fra København som gødning
også indgik. Heller ikke dette projekt blev fremmet på
grund af mangel på kapital. Selv efter en genovervejelse
af de tidligere projekter i Havneraadet 1881, mundede
betænkningen ud i, at Kalvebodsprojektet ikke kunne
betale sig, og i stedet anbefalede man en udvidelse
nordpå, som resulterede i Nordhavn og Redhavn, og

Først

senere Frihavnen.

i 1893 kom det på tale igen, og da var det med en
militær begrundelse. Artilleriet ønskede en udvidet

Først

Sluseholmen og omgivelserne, setfra luften 25. apríl 2005.
(Foto: Google Earth)

eksercérplads og et større sþdeterræn, og havde fäet
øjepämulighederne i at inddæmme den østlige side af
Kalvebodstrand, altså Amagersiden, til formålet. Derved
kunne 900 tdr land frigøres til andre formål andetsteds.
Desuden ville et 15 fod dybt og 70 fod bredt sejlløb
gennem Kalvebodstrand give adgang for søværnets torpedobåde som et led i forbedringen af Københarms befæstning mod søsiden. Den til formålet nedsatte kommission
havde dog to - i nogen grad modsatte - krav, som skulle

opf'ldes, nemlig:
1) at der ikke foretoges en så vidtgående Indsnæwing
af Kalvebodstrands vandførende Profil, at Københavns
sanitære Forhold vilde lide derunder ved, at Vandet i
Havnen ikke blev tilstrækkeligt frisket, og
11

Det lyder utroligt. Men afhængigt af vind og strømforhold i Øresund kunne der blive op tiI2 meters højdeforskel mellem vandspejlet nord for Knippelsbro i forhold
til vandspejlet i den nordlige del af Køge Bugt syd for
Kalvebod. Dette medførte, at strømhastigheden ved Knippelsbro kunne blive op til 5 knob. Men det var umuligt
for skibe at styre sikkert igennem den smalle passage
ved Knippelsbro ved strømhastigheder over 2 knob, så
skibene måtte ofte vente i dagevis. Det var uheldigt,
eftersom det meste af godstraf,liken på den tid foregik
med små og mellemstore coastere. Så noget måtte gøres.

Maskinhus
Kammersluse

Bolig

Projektet sættes igang
Vindmølle
i
I
!

!
!
È

ù
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Situationsplan af sluseholmen med forhavnen mod syd på ydersiden afslusen Øverst og den tange "friskningssluse" på Sjællands s iden til høj re. ( I )

2) X det ikke foretoges Udgravninger i saa stort
et Omfang, at Besejlingen af Havnen vanskeliggjortes
derved, at Strømmen blev for stærk.

Løsningen blev en afspærring tværs over Kalvebodstrand.
Man anlagde midwejs en rektangulær ø pã 80 x 180
meter, sluseholmen, som havde fast moleforbindelse til
Amager, mens der til Sjællandssiden blev en såkaldt
friskningssluse med 36 äbninger, S fod brede og 8 fod
dybe, hvoraf 2l var beregnede til at skulle stå åbne hele
tiden, mens de øvrige 15 kunne åbnes og lukkes efter
behov ved trjælp af stigbord ûukket af elektromotorer. På
denne måde kunne man sikre, at strømhastigheden ved
Knippelsbro aldrig oversteg 1,5 knob samtidig med, at
det kloakholdige havnevand blev udskiftet i tilstrækkelig
grad.

For at sikre gennemsejlingen blev der ved øen etableret
en 36 fod bred og 170 fod lang kammersluse, der var

Heller ikke dette projekt blev fremmet, idet Frihavnsanlægget mod nord lagde beslag på interessen og den til
rådighed værende kapital.
Først i 1895-97, da havnen blev udvidet med større vanddybde syd for Langebro i forbindelse med etableringen af
Vestre Gasværkshavn og senere Fiskerihavnen, blev man
klar over, at der dermed var skabt så store problemer for
gennemsejlingen ved især Knippelsbro, at man var (citat)
nødsaget til at gøre sig til Herre over Strømforholdene i
Havnen.

Øverst: Luftfoto af sluseholmenfrø 1934. Forrest kørevejenfra Amager, i baggrunden stien over frislcningsslusen til Teglholmen. (8)
Nederst: Udsigt over naskinhuset mod Teglholmen 1905.

t2

brug over et år lå pâ 17,7 kWh, men forbruget varierede
stærkt og kunne på en enkelt dag komme helt op på 40

kwh.

Vindmøllen

î

Gennem de første par år vurderede man nødvendigheden
af en reservemaskine af hensyn til driftssikkerheden.
Resultatet af lurderingerne blev, at det ville være mest
rentabelt at sætte en vindmotor op som hovedkraft og lade
petroleumsmotoren være reservekraft. Iløbet af sidste
halvdel af 1904 blev vindmotoren, kendt som en la Cour
mølle,leveret af aktieselskabet Konstantin Hansen &
Schrøder i Kolding. Den blev anbragtmidt på slusehol
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La Cour møllen på Sluseøen ved Kalvebod. (I)

12fod dyb. I hver ende var der en sluseport, som
kunne trækkes tilbage i en niche ved gennemsejling.
Portene var jernpontoner, der mere eller mindre hvilede
på slusens bund, hvor undergrunden består afhård Saltholmskalk. Vandstanden i slusen reguleredes efter behov
ved hjælp af stigbord i åbninger ud til en omløbskanal
langs slusen. Det hele foregik elektrisk og blev styret fra
et manøvreskur af bølgeblik ved hver sluseport. Af den
grund var slusen nødtt[ at have sit eget elektricitetsværk,
da der var for stor afstand til de andre relativt svage
elværker i byen på den tid. På grund af afstanden til
anden b5rmæssig bebyggelse var slusens personale også
nødttil at bo på stedet. Det store beboelseshus og det
mindre maskinhus er tegnet af arkitekt og professor J.V.
Dahlerup.
I maskinhuset var fra starten i 1903 anbragt en Crossley
petroleumsmotor på ca. 18 HK samt en 10 kW dynamomaskine, der med 900 omdrejninger pr. minut kunne
oplade et Tudor akkumulatorbatteri bestående af 60 elementer pà2112 time til en kapacitet pä220 Ampèretimer
Driftsspændingen var pã 120 Volt. Hele maskineriet og
installationen blev leveret af aktieselskabet "Titan", og
det fungerede upåklageligt. Det daglige gennemsnitsfor

//l
,t4-i'r*tu
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men og blev taget i brug 1. januar 1905. Den havde et
firevinget vindfang på 8 meter. Det var en selvsvikkende
klapsejler, og den lod sig krøje op i vinden afto sideordnede vindroser på en fælles vandret aksel. Møllen var
beregnet til at kunne levere 8 HK ved en vindhastighed på
7 meter. Gittertårnet var 17 meter højt. I et bølgebliksskur
mellem tårnets ben fandtes la Cours vippeforlag og en
dynamo af samme størrelse som petroleumsmotorens.

Vindmøllen og petroleumsmotoren var forbundne, så de
hver for sig kunne køre parallelt med akkumulatorbatteriet, når der skulle arbejdes. Det hele var udstyret
med de fornødne måleapparater, så man kunne holde øje
med forbruget. I systemet manglede heller ikke la Cours
automatiske afbryder, laderelæet la Cournøglen. I februarnummeret 1908 af "Tidsslaift for Vind-elektrisitet" finder
man en oversigt over ydelse og forbrug de første par år
(se næste side)
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La Cour møllen og husene på Sluseholmen. Maskinhuset, der
ses forrest, ntmmer bl.a. motor og batterilagen (9)

7346

El-produhionstal for de tre første drirtsår Møllen blev taget
i brug i maj 1905 og dækkede i årene 1905-1907 henholdsvis
62%, 54% og 640/6 afforbruget. (3)

Livet på sluseholmen
Som nærmt i indledningen er livet på sluseholmen indgående beskrevet afarkitekt Poul Kjærgaard, der voksede
op på slusen. $ans far, Kristen Kjærgaard, var som ung

maskinist hos "Titan" med til at bygge hele maskineriet
op. Det var derfor en både naturlig og logisk følge, at
man ansatte ham som maskinmester på sluseværket. Det
skete, da han havde stiftet familie i 1909, og familien
flyttede ind på 1. sal mod syd i det store beboelseshus
og fik efterhånden firebøm, hvoraf Poul var nrunmer to.
Tårnet på huset fungerede som slusens observationstårn.
På loftsetagen var der iøvrigt en stor tank til drikkevand,
som jævnligt skulle f,ildes op fra en tilsejlende tankbåd.
På l.salen mod nord med udsigt over slusen boede slusemesteren, en ældre tidligere kaptajn, med sin store familie. I stuen mod syd boede sluseassistenten, der også
havde børn. Sluseassistenten og slusekaptajnen var i familie og havde et fælles barnebarn. I stueetagen mod nord
boede andet havnepersonale, som også havde børn. Man
får det indtryk, at der på dette ensomme sted udfoldede

T4

Familien Kjærgaard i bolígen på Sluseholmen. deî er Poul
Kj ærgaard til højre for faderen. ( I 0)

sig et livligt storfamilieliv. Hver lejlighed havde rådighed
over et gãtrdareal med have, hvor grønsager, især rabarber, kunne dyrkes succesfuldt med gødning fra retiraderne.

Poul Kjærgaard fortæller også om en særlig livlig periode
under fffste verdenskrig, hvor marinen stationerede to-tre
torpedobåde i slusehavnen langs sydsiden afsluseholmen, ligesom der blev udgravet et voldanlæg med slcyttegrave til þstartilleriet. Marinestaben blev indkvarteret
i stueetagen mod nord. Formodentlig af kedsomhed fandt
orlogsgasterne på en masse løjer som f.eks. at sætte børnene ud at sejle og byde på cigarer.

tidspunkt havde i tankerne, at man måske måtte gå
over til gasgeneratorer som reservekraft, når eller hvis
olieforsyningen blev begrænset på grund afkrigen.
Hele denne historie om sluseværket i Kalvebodstrand har
måske fortjent en mere uddybende og omfattende historiefortælling end denne summariske artikel. Det kunne
være interessant også at få fremdraget, hvad der foregik
på stedet under besættelsen 1940-45. Afslutningsvis kan
det anbefales at aflægge stedet et besøg. Her kan man
endnu trods trafiklarm fra motorvejen og Sjællandsbroen
opleve et klondike miljø, der hviler i sig selv med fiskerskure, veteranfartøjer og folk i blå kedeldragter. Kør ind
mellem de moderne bygninger på Sjællandssiden og find
broen over friskningsslusen. God fornøjelse!
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Anvendte Kilder:
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I. H.C.V Møller Vindelektriciîetsværket

ved Slusean-

læggeÍ i Kalvebod Strand, artikel, Tidsskriftfor Vindelektrisitet, 3 Hæfte, Maj 1905.

Møller Vindelektricitetsværket ved Sluseanlægget i Kalvebod Strand, Særhyk af Den Teltniske
Forenings Tidsskrift, 29. Aargang, 7. Hæfte, 1905-06.
2. H.C.V

i

Møllen med den nye S-vingede mølletop fra Holbæk Motorfabrik. Der blev også indhentet tilbudfra Københavns Wndmotorfabrik og pris på en FLS "Aeromotor".

Da marinen igen drog bort efter krigen, blev livet på
holmen mere stille, og der var blevet ansat en ny
slusekaptajn, som var mere regelbunden og tilknappet

3. H.C.V Møller Vindelektricitetsværket ved Sluseanlægget i Kalvebod Strand, ortikel, Tidsskriftfor Vindelektrisitet, 2. Hæfte, Februar 1908.
4. Køb enhavns Havnev æs en, ang El ektricitelsv ærket,
Slusen, brev nr 547 til Havnedirektøren, 3. aug. 1940
. H av n e by gme s t e re n, Kø b e nh av n s H av nev æ s e n, Afl ev eringsþrretning, 2 1. Okt. I 940.
5

i

sin kaptajnsuniform. Men livet bødpä andre spændende
udfordringer, som f.eks. at hjælpe med at dykke ned og
skære skruen fri, når nogle af de sejlende havde været
uheldige, at ñ en trosse viklet om skruen, - eller gå på
opdagelse i reservesluseporten i det sydvestlige hjørne,
hvor der efterhånden også ophobede sig andre spændende
ting, såsom Ellehammers strandede forsøg på at lave et
luftpudefartøj. Byens bedste legeplads. En særlig udfordring var skolegangen, hvor børnene måtte tidligt af sted
og gä 4 km til nærmeste skole på Ny Carlsbergvej ad
broen over friskningsslusen og huske at tage en spand
mælk og andre dagligvarer med tilbage. Dæmningen til

Amager blev sjældent benlttet, da vejen videre frem gik
ind over militærets skydeterræn påAmager Fælled, og
som derfor ofte var spærret.

Hvad angår møllen, er der kilder der tyder på, at den
blev demonteret i 1957 . Allerede i 1940 blev den oprindelige møllehat med de 4 vinger dog udskiftet med en ny
5-vinget top, leveret af Holbæk Motorfabrik. Det fremgår
også, at reservekraften på det tidspunkt var en benzindrevet Fordson traktormotor, samt atman allerede på det

6. Gerhard L. Grove, Kjøbenhavns Havn, En Oversigt
over Havnens Udviklingfra Chr. IV's Tid til vore Dage,
Kbh. 1908.

7. G. Lorenz, Københavns Besejlingfra Syd og dermed
i Forbindelse staaende Havneanlæg i Kalvebodstrand,
Særtryk af "Ingeniøren", Nr 72, 1919.
B. G. Lorenz, Afspærrings- og Sluseanlæget i
Kalvebostrand, Københavns Havns Udvikling, Kbh. 1934

9. Hans Cramer-Petersen, Hjemmet

ved sluseværket,

kapitel i bog Til Poul Kjærgaard, Arkitektens Forlag.
I 982.
10. Poul Kjærgaard, Barn på slusen, artikel, Københavns
Havneblad, nr. I,januar 1994.
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Historien om vindmøller og møllelaug på Sydals
Jytîe Thorndahl,
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Elmuseet har fået overdraget kopier af mødereferater, årsskrifter og billeder fra Sydals
Møllelaug 1 og 2 og siger hermed tak til Gunnar Hounsgaard, Børge Matthiesen, Arne
Nørgaard og Hilbert Larsen for materiale om møller og møllelaug på Sydals.
De første nettilsluttede vindmøller i Danmark dukkede
op i sidste halvdel af 1970'eme. Oliekrisen havde skabt
nye muligheder og flere pionerer var gäet i gang med at
seriefremstille vindmøller. Tvindmøllen var blevet rejst.
Elforsyningen og staten stod bag opførelse afde to store
vindmøller ved Nibe. Enkelte private entusiaster købte
deres egen lille elproducerende vindmølle. Det kunne
være trebladede møller som Riisagers eller Vestas eller
en vindrose fra S. J. Windpower. På Risø havde man
fäet oprettet Prøvestationen for Vindmøller, der skulle
godkende de vindmølletyper, man satte op i Danmark.
Gedsermøllenfua 1957 blev istandsat, så den kunne køre
endnu en række testforsøg.
Mange danskere mente, at vindmøller var vejen frem frem for udnyttelsen af atomkraft, som var kommet på
banen efter 1970'ernes oliekriser. Men ikke alle turde
vove pelsen og økonomien alene. Måske kunne man gä
sammen om at anskaffe en vindmølle i fællesskab. Danmarkshistorien i de sidste godt 100 år havde banet vejen
for, hvordan både land og by kunne organisere sig, så
man undgik, at industrimagnater eller opkøbere snuppede
fortjenesten. Med udgangspunkt i andelsbevægelsen var
der i Danmark skabt mejerier, slagterier, brugsforeninger,
forsamlingshuse, sparekasser, elværker, vaskerier, frysehuse m.m. I stedet for at bruge ordet andelsmølle valgte
man ordet møllelaug, der gav associationer til de gamle
håndværkslav.

land sagde, hvis man da havde et godt sted at opstille
en vindmøIle. Flere satte sig sammen med naboen, og
over kaffen eller en øl blev man enige om at undersøge
mulighederne for at sætte en fælles vindmølle op i
baghaven eller på en nærliggende mark. Ofte var det
entusiastiske enkeþersoner eller en gruppe, der tog initiativet til at rejse de fællesejede vindmøller. De satte
annoncer i aviser, husstandsomdelte brochurer, afholdt
orienterende møder i landets forsamlingshuse og kroer.
Mange danskere ville gerne være med - og kunne klare
det med en beskeden andel på 1000,- kroner. Det kunne
de interesserede godt afse, også selv om man var r¡rder
uddannelse eller havde en beskeden økonomi. Man var
på demokratisk og folkelig vis med i en banebrydende
udvikling, og havde ret og pligt til atmøde op på møllelaugets årlige generalforsamlinger.

juni

1979 blev der i Folketinget vedtaget en lov om3\o/o
tilskud til anskaffelse og opstilling af vindmøller, hvis de
var godkendt af Prøvestationen på Risø. Det satte skub
I

i opstillingen af vindmøller. 'Det kunne jo næste ikke
svare sig ikke at udnytte tilbuddet', som en nabo i Østjyl-
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Kegnæs-møllen (Foto: Flemming Hagensen, DVS)

De laugsejede vindmøller havde stor betydning for, at
Danmark for alvor blev et land, hvor man satsede på
vindmøller. Møllerne var små til at begynde med, men
de blev hutigt større og større. På Sydals var det vindmøllelaug, der gik forrest med at rêjse de første store
vindmøller på 450 kW.

PåAls gik Danebod Højskole forrest med en hjemmebygget vindmølle. I 1980 blev 3 naboer i Skovby
enige om, at de ville have en vindmøIle. De valgte den
tidlige Vestas model med udkrøjning som effektregulering, og den blev rejst i efteråret 1981. Møllen fik navnet
'Skovby'. Der var også opsat nogle enkelte vindroser,
men de bukkede, efter hvadjegharhørt, under for en
voldsom storm i efteråret 1981.
Omtrent samtidig fik Børge Mathiesen samme ide. Han
kontaktede den lokale elforsyning for at søge om tilladelse til at opsætte en22 kW mølle. Børge måtte hen
og stå skoleret på elværket og flk her en belæring og
en række spørgsmål med hjem. I mellemtiden var der
kommet en 55 kW Vestas vindmølle på markedet til
levering i 1981, og stormen i efteråret 81 afgjorde, at
han valgte udkrøjningen som effektregulering fra og i
stedet valgte en ny generation af Vestas vindmøller, der
var stallregulerede. I møllestatistikften ñk den nummeret
55BM placeret ved 'Stuhrs Stei'. Den blev rejst i april
1982. Møllens produktion gik først og fremmest til
husstandsforbrug, og oversþdende strøm blev solgt. I
1982 blev der ifølge vindmøllestatistitrften rejst 53 55 kW
vindmøller i Danmark. Det var hovedsageligt vindmøller
fra Bonus, Vestas og Nordtank.

I mellemtiden begyndte de første vindmølleparker at
duklce op andre steder i Danmark. Fanø Vindmøllelaug
var først ude med 6 Vestas 55 kW møller i 1983. I
1985 blev der rejst 15 stk. 55 kW Nordtank-vindmøller
ved færgelejet i Ebeltoft, og20 55 kW vindmøller ved

I

i

l/!s.Bonus

Vestermølle og Gallemølle på Sydals
Nogle tilflyttere, bl.a. Hilbert Larsen, som var nyansat
maskiningeniør pä energilinien på Sønderborg Teknikum,
og Birthe Dahl fra Midtjylland havde forsøgt at tegne
andele i 'Kegnæsmøllen', men fik på et møde at vide,
at alle andele var afsat. Efterfølgende blev der dog
annonceret efter nye andelshavere. Det fik Hilbert Larsen
mulighederne for at rejse endnu
en andelsejet vindmølle på Sydals. Omkring årsskiftet
1988-89 lykkedes det gennem skriverier i aviserne at
samle en gruppe, der var interesserede i at være med
i projektet. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som
tog kontalf til en landmand ved Kegnæs Ende. Han
havde saÍrmen med andre i området protesteret mod, at
det lokale elselskab ESS ville rejse en vindmøllepark.
Sønderjyllands amt havde nemlig allerede udlagt området

til selv at undersøge

til opstilling af vindmøller.
To lokale landmænd var villige til at stille jord til
rådighed for nogle store andelsejede vindmøller. Arbejdsgruppen fik fabrikeret foldere, omdelt disse og indkaldte til orientedngsmøde på Skovby Kro og Sønderborg
Teknikum. Straks efter fremsendte man ansøgning til
Sydals kommune om tilladelse til at opstille 3 stk.450
kW vindmøller. Den størrelse vindmøller var lige kommet
på markedet, og man satsede fra start på at udnytte de
gode placeringer mest muligt ved at opsætte store vind-

mølle.

1985-86

kom der 35 Vestas 75 kW møller ved Tændpibe syd for
Ringkøbing. Først ijuni 1988 blev der rejst en tredje
vindmølle på Sydals ved Holm - en 150 kW Bonusmølle
PBGÉI s8)

I foråret 1989 blev der rejst endnu en stor andelsejet
vindmølle ved Kegnæs, en 130 kWWindmatic, som
fik navnet 'Kegnæsmøllen'. Salget af andelene til Kegnæsmøllen blev foretaget af en sælger fra V/indmatic,
som sørgede for at tegne andele på forskellige møder på
bl.a. Skovby Kro.

De første vindmøller på Als 1980-1989

Oddesund, henholdsvis fra Vestas og Bonus og

Den var ejet af et vindmøllelaug bestående af 35 lokale
andelshavere. Møllen blev nedtaget i 2005.

juni

1989 blev der holdt møde på Sønderborg Teknikum, hvor 100 personer dannede Sydals Møllelaug IiS.
Efter mødet bestod møllelavet af 115 interessenter med
900 andele. Andelene var på 1000,- kr. stykket. Man
regnede på grund af den ikke alt for store tilsslutning med
i første række at opføre to 450 kW møller på Kegnæs
Ende. Valget faldt på en mølle fra Bonus med stallregulering. Der var på det tidspunkt kun to vindmøllefabrikanter på markedet, der leverede den størrelse vindmøller,
nemlig DVT med WINDANE og Bonus.
8.

Sønderjyllands amt gav landzonetilladelse

til at opføre

vindmøllerne på Kegnæs Ende i juli og en måned efter
klagede Danmarks Naturfredningsforening over placeringen af vindmøllerne. De fik opbakning fra Skov- og
naturstyrelsen, men anken blev afrist af Miljøankenævnet

i december 1989.
T7

Samtidig arbejdede møllelavet på at skaffe opmærksomhed omkring møllerne for at få solgt flere andele. Der

blev afholdt udstillinger på Sønderborg Bibliotek og på
en messe i SFS-hallen og postomdelt farvebrochurer. på
generalforsamlingen i Kirke-Hørup Stationskro 13. marts
1990 var der tegnet 1620 andele td af 1720. Møllelaugets
interessenter tog på ekskursion til Bonus Energi A/S, og
besigtigede møllerne, der var ved at være færdige på
fabrikken samt besøgte Vestkrafts vindmøllepark pa V"tling Mærsk ved Ringkøbing. Elsams 2 MW vindmølle i
1-æreborg Enge beså man ligeledes.
De to møller kaldet 'Vestermølle'og 'Gallemølle'blev
rejst 30. maj 1990. Den lokale borgmester og amtsborgmester Kresten Philipsen navngav og indviede møllerne
officielt. Aftenen sluttede med middag og sejllads med
Thor Viking. Lauget bestod af i ak 208 interessenter
(familier) som hver havde én eller flere andele i lauget.
Budgettet holdt og prisen for de 2 møller var 4,1 mlllioner kroner samt 1 million kroner for fundamenter, nettilslutning m.m.

Møllerne gik i drift, og første udlodning af overskud på
15 kroner til hver'1000.- kroner-andel'fandt sted gennem
møllelavets bankforbindelse Tandslet Andelskas se i oktober måned 1990. Snart efter kom næste udbetaling. Der
blev i alt tjent 30 kroner pr. andel det første halvår.
Desuden var der også en lille skattefordel pr. andel, idet
man kunne trække et skattefradragpä l2l,- kroner fra
på selvangivelsen. ,Året efter blev der udbetalt 80 kroner
og skattefradraget var på 196 kroner. Der var ifølgeMøllelaugets Nyhedsblad'Vind-Nyt'tale om en skattefri forrentning af den investerede kapital pä 18 %. Kassereren
kunne i Vind-Nyt i februar 1991 konkludere, at interessenterne ville få deres investeringer (andelene) forrentet
med 1 8. I Yo p. a. i 10 år. Investeringen ville man fa
tilbage det I I år, og herefter ville man årligt modtage
400 kroner pr. andel om året (alt sammen efter skat). På
interessentmødet den 20. marts 1997 kunne formanden i
sin beretning fortælle, at eftersom driften havde været så
god kunne gælden på møllerne være afdraget på kun 8
år, frem for l0 år: 'Situationen var så god for lauget, at
selv om det blæser 30 o/o mindre, så tjenes der alligevel
penge'
Der var

i starten nogle driftsproblemer med de store og

J!E!-rÐåL:a,

Tr+1':-- bl

'-{dt

nye møller, som man ikke havde så meget erfaring med.
Der var kun opsat én enkelt Bonus mølle af samme størrelse i Danmark. Man havde fra start installeret fiernovervågningsanlæg, og derfor kunne man gribe hurtigt
ind. I december 1990 monterede man turbotape på Vestermølles vinger for at løse et problem omkring overproduktion. Begge møller havde maksimal effekt ved en
vindhastighedpâ22 m/sekund ved 35 omdrejninger i
minuttet. Der var en lille forskel på de to møller. Gallemølle startede først ved en vindhastighed på 5 m,/s,
hvor Vestermølle startede allerede ved 3,8 m/s. Derfor
stod Gallemølle stille i2400 timer om aret mod Vestermølle, der kun havde 1700 timers hvileperiode. Til
gengæld producerede Gallemølle væsentligt mere, når det
blæste 10-15 m/s. og Gallemølles vinger stallede kraftigere, når der var storm. Generelt var årsproduktionen på
Gallemølle lidt højere end på VestermøIle. Bonus udførte
de første år en række forsøg på Gallemølle for at forbedre
dens ydeevne.
12. januar 1993 ramt af et lynnedslag, som
ødelagde en vingetip samt overvågningsanlægget. Ved
den lejlighed var møllen stoppet omtrent en måned, og

Møllen blev

lauget valgte at få alle tipper ombygget, så hver blev
udstyret med en lille torpedo. Den var med til at dæmpe
støjen fra vindmøllen og gav også en lille øgning af
effekten.

Vestermølle og Gallemølle. (Foto: Flemming Hagensen, DVS)
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I1997 blev lauget som nævnt færdige med at betale den
sidste gæld på møllerne og valgte derefter at have en passende henlæggelse til reparationer og eventuelt driftstab.
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SYDALS

MøLTEIAUG 2 I/S

Kegnæshøj-møllen (I 99 1 )

Samtidig ville man tilstræbe, at der i tilfælde af totalt
havari eller skroüring ikke skulle hentes penge fra interessenterne. Det blev også nødvendigt med de henlagte
midler. I2002 udbetalte man 260 kroner pr. andel efter
at have renoveret møllernes oliekølesystemer og oliefilte.
Reparationerne kom løbende, ogi2004 skulle begge
møller have renoveret deres gearkasse, og samme år
brændte generatoren i Vestermølle sammen. Det år var
der kun 50 kroner til hver udbetaling pr. andel.

heller ikke været forsikret mod driftstab gennem flere år.
På det årlige interessentmøde i Sydals Møllelaug I den
17. marts 2005 gav et flertal af de fremmødtemandattil,
at bestyrelsen skulle gå i gang med at forberede et salg af
møllerne. Man overvejede, om det var muligt at rejse en
ny mølle, men mente ikke, at det ikke var muligt, når den
skulle drives rent forretningsmæssigt. Senere på året blev
de to 450 kW møller solgt.

Kegnæshøj- møllen
Lauget havde i møllernes levetid fra 1993:2002 solgt
elektriciteten til det lokale elselskab ESS. De sidste år
havde man fäet 43 øre pr kWh. Men nu lurede nye problemer omkring det frie elmarked. Fra2003 blev det en
realitet, at møllelauget fremover skulle sælge sin energi
på det frie marked. Man valgte derfor at melde sig ind i
DV Energi (Danske Vindmølleejeres Energiselskab), som
påtog sig arbejdet med at sælge elektriciteten. De første
beregninger for februar 20031ød ikke gunstige, der var
tale om et skuffende beløb päkun ca. 18 øre pr. kWh.
Samtidig kunne man ffi en såkaldt 'CO2l}-øre', der blev
udbetalt som pristillæg til møllejere i møllens første20
leveår. Fra den pulje, der blevet udregnet efter et sindrigt
system fik man ca.6-7 ørepr kWh. Endelig var der en
betaling pâ 2,3 øre pt kWh for det balanceringsansvar
møllelavet blev pålagt. Det dækkede over det forhold, at
når de to møller ikke producerede den mængde strøm,
lauget havde pâúaget sig at levere, skulle lauget eller rettere DV Energi ud at købe den strøm på det frie marked,
og det vil blive til en højere pris end den lauget i første
omgang solgt elektriciteten til. Laugets bestyrelse budgetterede med en afregningspris pä29 øre pr kWh.
Ved udgangen af 2003 viste det sig, at havde man solgt
elektriciteten til det lokale elselskab ESS som hidtil ville
man have fået op tiIT øre mere pr. kWh. Regnskabet for
2004 sä ikke meget bedre ud. De to vindmøller havde

I august 1989 gav Sønderjyllands amt zonetilladelse til at
opføre endnu en vindmølle på Kegnæshøj. Igen ankede
Danmarks Naturfredning samt DN's lokalkommite, som
netop havde foreslået placeringen på Kegnæshøj i stedet
for placeringen af de to andre møller på Kegnæs Ende.
,4¡et efter afriste Miljøklagenævnet klagerne over placeringen på Kegnæshøj. I 1991 beg¡mdte arbejdet med fä
folk til at tegne sig for andele til møllen på Kegnæshøj.
Nu var der kommet nye tegningsregler som medførte,
at også folk med bopæl i nabokommunerne kunne være
interessenter.2S. maj 1991 blev der holdt orienterende
møde på Gåsevig Kro med en efterfølgende stiftende
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Opførelsen af Kegnæshøj-møllenfebruar-marts 1993.(Foto: Gunnar Housgaard)

generalforsamling. Hilbert Larsen blev valgt som formand
for Møllelaug2, som det kom til at hedde. Enkelte medlemmer af møllelauget for Gallemøde ogVestermølle, nu
kaldet Sydals Møllelaug 1 gik med ind i bestyrelsen for
Sydals Møllelaug 2. Sydals Møllelaug 1 stillede også et
mindre beløb til rådighed for at fa rejst endnu en stor

vindmølle på Sydals.
Igen gik man i gang med at fremstille farvebrochurer, i alt
21.000 blev omdelt med posten, hvor der blev indbudt til
orienterende møde på Vollerup Kro den 10. oktober I 991 .
Imaj 7992 var der solgt 500 andele af de nødvendige
850 til Kegnæshøj-møllen. Det havde været en hård kamp.
Men en lov om CO2 afgift. var trådt i kraft, og den
gav vandværker, skoler, forsamlingshuse og virksomheder
mulighed for at fä 27 ørelktVhiCO2 tilskud til vindmøller. Der skulle arbejdes hårdt på at skaffe de sidste
andelshavere, før zonetllladelse til at opføre 3 vindmøller
udløb 28. august 1992. Møllelaug 2 blev reddet på målstregen, da en landmand på Kegnæs og flrmaet Duelco
A/S købte henholdsvis 66 og 100 andele. I alt blev der
tegnet 930 andele til interessenterne af 1300 kroner stykket, heraf var de 29 5 erhvervsandele.

I februar 1993 var fundamentet og det indledende elarbejde klar. Bonus leverede den nye 450 kW mølle til
tiden, og den29. april1993 gik Kegnæshøj-møllen i
drift. Kegnæshøj-møllen var en nyudviklet model med en
forbedret vingetype i forhold til de to 450 kW møller, der
tidligere var rejst. Men den var ligeledes stall-reguleret
med drejeligevingetþper. Kegnæshøj-møllen var type Mk
III med en kraftigere gearkasse og en lukket generator.

¡

f

Indvielsen af Kegnæshøj-møllen 1993. (Foto: Gunnar Hounsgaard)
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Den producerede, efter at den var sat i drift, hvert ar
mere end Gallemølle og Vestermølle. Anlægsudgifterne
til møllen làpâca.3.5 mio. kroner.

I1994, det første hele år Kegnæshøj-møllen var i drift,
producerede den 23.5 %o mere end budgetteret og gav en
merindtægt på 135.000 kroner. Det betød, atmankunne
få kassekreditten i Tandslet Andelskasse sat betydeligt
ned, så den i 1995 kun var pä- 13.992.- kr. Møllen var
blevet finansieret dels med indskudskapital fra interessenterne dels ved et realkreditlån. Desuden havde man
en mindre kassekredit i TandsletAndelskasse. Det år
fik interessenterne 20kr.pr. andel, og i 1995 steg
det til 35 kroner pr. andel. De efterfølgende år gav møllens drift pæne økonomiske resultater, og Sydals Møllelaug 2 valgte at betale så meget som muligt ned på
realkreditlånet, hvor man havde den højeste rente.
Driften af møllen gik fint. Hilbert Larsen var driftsansvarlig og fik arligt et beløb for at varetage denne post.
Et lpnedslag ramte 19. marts 1995 møllen og flækkede
den ene vingetip. Efterfølgende lå møllen stille i l\ døgn,
hvor man mistede en produktionpä72.}}} kWh. Møllen
var forsikret i Thisted Amt Gensidig og fik en erstatning
udbetalt, der dækkede udgifter til reparation samt en del
afproduktionstabet.
I 2000 var Kegnæshøj-møllen igen udsat for et alvorligt
uheld. 12. juli opstod der brand i maskinhuset forårsaget
af en ukontrolleret indkobling af parkeringsbremsen. Der
skete herved en voldsom varmeudvikling, som forårsagede branden. Først et halvt år efter kunne møllen igen
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i drift. Driftstabet var på 48

o/o

af den beregnede
produkfion, og det blev heldigvis dækket af lavets forsikring af driftstab. Da vingerne var nedtaget under repasættes

rationen besluttede man, àt få påmonteret þafledere
på vingerne hos Bonus. Kegnæshøj-møllen kørte videre
uden synderlige problemer de følgende år. Man havde
stadig en god økonomi, og omkostningsprisen pr. produceret kWh var omkring l0 øre, når man ser bort fra2000,
hvor den på grund af de store havarier var på 20 øre.

Afregningsprisen var i2005 omkring 35 øre pr. kWh.

Slutningen på møllelauget
På interessentmødet 23 marts på Kirke-Hørup Stationskro
berettede formanden Gunnar Hounsgaard om, at møllen
var i god stand, kørte godt og havde mange års levetid
endnu. Under punkt 6 på dagsordenen for mødet fremkom kasserer Ole Drengsgaard imidlertid med en realistisk r.urderingaf, at hver andel vil fä udbetalt2l}} kroner
ved salg af møllen til en seriøs køber. Man kunne stadig
opnå skrotningstillæg ved 450 kW vindmøllerne, og en
eventuel køber ville opnå tilladelse til at opsætte møller
med dobbelt effekt. Nogle interessenter mente, at det var
en god tingatvære medejer af en mølle, der leverede
ren energi og var bekymrede for, om man ville skrotte en

juni blev møllen solgt til Østjysk Vindudvikling Aps. I Hadsten ved ,Ärhus. Firmaet ejes af Pehi
Holding Aps. ved civilingeniør Jens Petri Petersen, som i
løbet af de sidste mange år har opkøbt 170 små og store
vindmøller rundt om i Danmark.
god mølle.
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Ledelsen lukker og går hjem i seng.
Vi skal ikke rør'enfinger,
Møllen er byttet til en pose peng'.
Venner, lad nu ganen slcylle,
Mens vi nu mindes en tid, der var skøn.
Mens vor Galle- Vester-mølle
Og Kegneæhøj laved slrøm, der var grøn.
Nu ender det her. Hvordan kan det vær'?
Den sidste Ampere, er ik' til al bær'.

Herligfesttur med 'æ spritte'
Det var et startskud, som var vel þrundt.
Grøn strøm, det er ingen nitte.
Bonus-telcnik sikrer det løber rundl.
Dog syns Poul vort gear er sølle,
Gunnar har 'ik'fler lyn'i sin bøn.
Mens v ore Gal I e-v es t er-møl I e
Og Kegnæshøj laver strØm, der er grøn.
Men nu er vi holdt, far ik'flere Volt.
Det hele er solgt. Mit hjerte er koldt.

Hu hej, hvor detføg og blæste.
Møllerne snurred, og Duus passed på.
Kegnæshøj var landets bedste.
Højere lykke kan ingen vel nå.
Nu har Petri købt det hele.
Håber han lader det leve en tid,
Og til vor erfaring skele,
Men vi bestemmer jo ikke en ...
For nu er det nat. Der'nul kilowatt.
Ja, festen er slut. Vort lav er kaput.
er 2006 stemte interessenterne bag 3 03 fremmødte andele for nedlæggelsen af selskabet Sydals Møllelaug 2 I/S. Hver andelshaver fik efter nedlæggelsen
udbetalt 2.200Woner. Det havde ikke været en dårlig forretning at have andele i møllerne, men der havde været en
del arbejde med at få alt til at fungere. Man kunne glæde
sig over, atman havde været med til forbedre klimaet med
ren energi og at støtte danske arbejdspladser. Et mindre
restbeløb blev doneret til en lokal historisk mølle Vibæk
mølle, hvor man fik opsat to messingplader til minde om
de to møllelaugs bedrifter: opstillingen og driften af 3 stk.
450 kW vindmøller på Sydals.
2 1 . septemb

1.

2I

Tvindmøllen viste vej
Tvind-møllen fyldte 30 år i 2008 og drejer endnu. Dens betydning for udviklingen af den
danske vindmølleindustri er veldokumenteret. Men dens specielle tilblivelse har også
medført, at den ikke altid er blevet værdsat efter fortjeneste.
Preben Maegaard, forstander Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.
Senior vicepræsident, EUROSOLAR, Den Europæiske Foreningfor Vedvarende Energí

I rotunden under tårnet kan de
besøgende se billeder af møllebyggeriet og på tysþ engelsk og dansk
den tids sprog bl.a.læse:
1.

i

I Tvind i Vestjylland i Danmark bygger

en række arbejdere, lærere og studenter deres
eget kaftværk til deres egne skoler - verdens

største vindkraftværk. For deres egne penge.
De bygger det sammen, for naturlig energis
sþld, for et menneskeligt samfunds sþtd
og imod slaveriet, imod monopoliseringen og

-

imodA-kaft.
2. Hullet blev gravet i begyndelsen. Jemet blev
bundet siden hen. Betonen blandet og lagt om
jernet. Foden til tåmet langsomt færdiggjort.
Og en skønne dag gled vi så opad for under
os at efterlade tårnet. Meter for mete¡ time
for time og efter 22 dage helt ved toppen. Her
skulle så vingeme sidde. I denne højde, jasà.

Herfra skulle de dreje rundt og rundt.
3..Det er os I kan se på billedeme. Med handkraft, sved, latter og et voksende kammeratskab
slæber, skubber, stønner, støber og sejrer vi i
kampen for at rejse møllen og os selv. Møllen
af grus, cement, vand og jern, af omtanke,
debat, skænderier og rungende enighed.
4. Vanskeligheder har der været nok af. Lige
fra begyndelsen er de troligt dukket frem. Lige
siden det første spadestik, hvor vi 400 mennesker samlet gravede, har vi mødt problemer.
Og glæden ved at løse dem har hele tiden været
større end dagen før. Nu er vi helt vilde efter
dem. Vi har nemlig opdaget, at det er gennem
løsningen afdisse vanskeligheder, vi vinder
fremad.

Tvindmøllen er blevet en legende. Den er realiseringen af en idé på Tvind
skolerne i Vestjylland. Her designede og byggede i 1970'erne lærere og
studerende deres eget kraftværk til deres egne skoler - dengang verdens
største vindmølle. De byggede det for den naturlige energis sþld, for et
menneskeligt samfimds sþld - imod monopolisering indenfor energisektoren og imod atomkraft.
Projektet blev fra begyndelsen betragtet som et vanvittigt overmodigt eksperiment. Det måtte ikke kunne lade sig gøÍe, at lægfolk kunne tænke og
bygge noget, der var så stort, så anderledes i forhold til den gældende
og stadigt gældende samfundsorden. Da flere hundrede mennesker tog det
første spadestik 29. mq 1975, var alle energiens eksperter enige om, at
projektet var umuligt. Landsdækkende aviser fik førende eksperter til at
udtale, at den store forsøgsmølle ganske enkelt ville vælte ved den første
rigtige gang blæsevejr.
Sådan gik det ikke. Ved Tvindmøllens 30 årsdag var Barsebäck atomkraftværket definitivt blevet lukket, mens Tvindmøllen stadig står der og laver
sfføm; man kan sige i ensom majestæt, for¿lle andre store, ambitiøse
forsøgsmøller, danske og udenlandske, fra den tid er forsvundet. Ikke mindst
derfor skal historien om Tvindmøllen huskes og fortælles.

Den historiske dimension.
Der er bred enighed om, at den moderne vindenergis vugge har stået i
Danmark. Igennem de sidste hundrede år er udnyttelsen af kraften fra vinden
blevet gjort til praktiske realiteter af personligheder som Poul la Cour og

5. Dette er en afgørende og meget værdifuld
erfaring. Vi er født i et samñmd, der har forsøgt
àt lære os, at harmoni er lykken. Og at harmoni
opnås gennem absolut tilpasning til de rådende
forhold. Idealet er således det fuldt tilpassede
menneske i fuldstændig harmoni.
ó. Derfor blev vi sommetider bange i begyndelsen afarbejdet med at bygge kraftværket.
Som første gang, vi fandt ud af, at vi havde
regnet forkert. Der skulle bruges dobbelt så
meget beton, som vi først mente, var nødvendigt. Så havde vi ikke råd til atkøbe færdigblandet beton fra det nærmeste betonværk. Vi
løste det sammen.

22

15.

oktober 1975: Keglen til mølletårnet er under opbygning. (Foto: Tvindlcraft)

7 . Pã et møde fandt vi frem til, at vi selv kunne
blande betonen. Det ville blive halvt så dyrt.
Men så ville der også gå dobbelt så lang tid
med det. Hvis vi da ikke selv havde et stort
blandeværk. Det fandt vi så til en meget billig
penge, fordi vort samfunds økonomi er i krise
- så er produktionsapparateme billigt til salg.

8. Mens F.L. Smidth's glideforskallingseksperter rådede os fra at forsøge at glide
tårnet op uden deres dye hjælp, svinede deres

sfüaldte "vindkraftekspert" os til i telefonen.
Han kaldte os: "I som ødelægger hele vindkraftsagen ved at forsøge at bygge enmøLle".
Vi svarede igen med at udvide møllegruppen
med 7.
9. Mens bestyrelserne i den ene fond efter
den anden, statslig eller privat, snagede i vores
ansøgninger om støtte til arbejdet for at finde
en lillebitte årsag til at sige nej, nej og atter nej,
strømmede almindelige mennesker fra hele
landet til byggeriet. For at se, for at snakke, for
at fortælle om deres tanker om energi.
10.

December 1975: Mølletårnet er under opbygning. (Foto: Tvindlcraft)

Johannes Juul. Det bliver der skrevet historie om, hvorimod der hidtil
har været en udpræget berøringsangst overfor Tvindmøllens betydning for
vor tids vindmølleudvikling. Sådan er det, desuagtet at Tvindmøllen indeholder en lang række tekniske løsninger, der vandrer lige over i 1980ernes
vindmølleindustri, hvorimod der reelt set ikke er ret mange tekniske og
funktionelle løsninger eller materialer, som er arvegods fra de foregående

vindmølleepoker.
Trods Tvindmøllens tredive års jubilæum er den på en måde mere moderne
i dag i sammenligning med de møller, som vindmølleindustrien leverede

til midten af 1990'erne. Vindmøllerne havde fra omkring 1976 asynkron
generator, fast monterede vinger og var stall-regulerede, hvilket var den
konceptuelle arv fra J. Juul. Epoken slutter med Nordtank's meget elegante
1,5 MW designermølle fra 1995, som dog teknologisk blev indhentet af
frem

dinosaureffekfen. Rationaliteten i J. Juul's koncept kunne ikke strækkes så
langt op.
Ser man derfor på de sidste ti års innovation inden for vindmøller, svarer den
mere til det teknologiske mix, som Tvind lancerede allerede for 30 år siden
og fik til at fungere vel at mærke. Det var holdbart i flere betydninger; det
gik ikke i stykker og teknikken kunne overføres til andre vindmølleprojekter.
Tvindmøllen var således født med drejelige vinger med drjekrans, hvilket
senere er blevet standard på alle store vindmøller. Den har ligesom almindelige kraftværker synkrongenerator, som flere og flere skifter om til. De kan
være mangepolede, som hos Enercon, Vensys, WinWind og forsøgsmøllen
fra Siemens, eller det kan være en kombination af gear og synkrongenerator,
hvilket er det nyeste design fra GE Wind og DeWind. Hvor den asynkrone

generator vandt frem, fordi omdrejningstal og effekt var enkelt at styre,
så stiller de uregerlige vindforhold helt andre krav til stgingssystemet ved
møller med synkrongenerator. Men også det problem fandt tidligt en løsning
på Tvindmøllen, som var langt forud for sin tid. Det gælder også Tvindmøllens tilgang til fænomenet overløbsstrøm, hvor man trinvist indkobler dyppekogere i centralvarmesystemet, altsänøjagtigt hvad mani2009 ser som en
oplagt måde at komme af det overskud af elektricitet, som kraftvarmeværker
og vindmøller til tider i fællesskab leverer til elnettet.

Vi bygger videre indtil slutningen,

til

beg¡mdelsen. Vingeme er begl,ndt at snurre,
strømprodukionen stiger måned for måned,
mens naboeme samles og spørger og får svar.
Og the.
11. Og mens det danske fiernsyn igen og igen
stillede sendetid til rådighed for landets handelsministers åbenbaringer om A-kraftens velsignelser, betroede mindst 500 mennesker om
ugen møllebyggeme og skolens studerende og
eleve¡ at alle mennesker gar ind for vindkraft
- og at det kun er de "fine", der vil have

A-kraft.
12."Det er regeringen og hele industrien, der

vil have alt det der atomvæsen

-

de

vil nemlig

tjene på det. Derfor." Og derfor byggede vi
videre, støttede af den almindelige mening.
de mange danskeres mening.

Af

13. Naturen sørger vinden for at repræsentere,
samfundskræfteme planlægger A-kraftværker,
motorveje, militærbaser og meget andet lort
om øreme på os. Mens vi bandt det første
jem, diskuterede Industrirådet beliggenheden
af Danmarks første A-kraftværk. Vi blandede
os i debatten. På skrift, i tale og med fortsat

jernbinding.
14. Mens vi drøftede understøtningen af keglefoden ved en kop kaffe i sommervarnen,
svedige efterjernarbejdet i solen, planlagde
eksperter pressekampagnen for ELSAMs fremstød forA-kraft. Vi kunne læse det i aviseme
den næste dag. Sammen med et billede af
vores arbejde og en stort opsat artikel om arbejdet. Og om vores mening om energi.

15. I regeringen forbereder de et forslag
om A-kraftværker. Det skal fremsættes snart.
Måske kan vi ikke stoppe dem fra det. Men vi
er mange mennesker, der lærer, at sammen går
det at ændre, hvad vi vil. Om så det næste tårn
skal bygges op i himlen.

23

1976-77:
Tvindmøllen
byggede selv vingeforme og støbte

vinger af

glasfiberarmeret
epoxy, et materiale
som senere blev

næstenforbudt i
Danmark, men som
manfortsatte med at
bruge i UK til fremstilling afvinger.

(Foto: Tvindlcraft)

Sådan fik danske vindmøller vinger.
Det vigtigste fingeraftryk på den efterfølgende vindmøl-

leudvikling er dog Tvindmøllens betydning for udviklingen af de moderne kompositvinger. Det gælder både den
aerodynamiske udformning, den strukturelle opbygning,
samt at man ved generøst at stille sin viden om vingekonstruktion til rådighed for en ny generation af uafhængige
vingeproducenter skaber grundlaget for det sejrende koncept, komponentvindmøllen. I løbet af fa är kan mere end
tyve danske virksomheder etablere sig som vindmølleproducenter, fordi de kan købe de afgørende komponenter,
styringer, tårne og især vingerne hos specialiserede underleverandører. Har man vingerne, kunne virksomhederne
finde ud af resten. Og vingerne sørgede de for på Tvind-

møllen

Amdi Petersen fra Vestjysk Energikontor i Tvind insisterede pã, at en ganske bestemt vingeløsning skulle anvendes, og det blev den. Det viser, at midt i de højtflyvende planer og paroler var der en erkendelse afog
respekt for forskningens grænselag. Tvindfolkene besad
i forhold til forskerne på andre samtidige store vindmølleprojekfer i Danmark og udlandet ydmyghed overfor
den vitterligt meget krævende udfordring, som det er at
designe og bygge en meget stor vindmølle.
Vingeløsningen var tysk, udviklet og afprøvet i praksis på
vindmøller og helikoptere af professor Ulrich Hütter fra
Deutsche Luft- und Raumfahrt instituttet ved det tekniske
universitet i Stuttgart. Hütters konstmktion med glasfibertove, der vikles omlring navboltene, løste et erfaringsmæssigt svagt punkt på vindmøller. Foruden den
store vindmølle blev teknikken anvendt på den lille 20
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KW PTG mølle fra Tvind, som stillede vingeformen til
rådighed for selvbyggere. Det var Erik Grove-Nielsen,
hvis bror Johannes var en vigtig mand på mølleholdet,
der med Økæwingenbragte erfaringerne fra Tvind ind
i industriel produktion. Hos ham kunne Vestas, Bonus,
Nordtank og mange andre snart købe vinger til deres
vindmøller. OgsåAlois Wobben fra tyske Enercon, senere Tysklands største vindmølleproducent, brugte dem.
Men det var Tvind, som bragte teknologien til Danmark.

Idealister og professionelle arbejder sammen
Tvind frk vigtig hjælp fra Helgè Petersen, Per Lundsager
og Peter Steen Andersen fra Risø til vingeudviklingen, og
professor Ulrik Krabbe fra Danmarks Tekniske Højskole
til udvikling af styringen. Men de førende nationale laboratorier kan man i et tilbageblik alligevel ikke give æren
for, atTvindmøllen blev en succes. Den tids ofñcielle
eksperter foretrak helt andre vingekoncepter end Tvinds,
da de statslige projekter Nibe-møllerne, DWT 15 o9265
KW møllerne og senere Esbjerg-møllen på 2 MV/ skulle
designes. Ingen af disse konstruktioner førte - i modsætning til Tvindmøllen r frem imod det "sejrende" koncept
og til et industrielt produkt.
Heller ikke store udenlandske, potente koncerner og
fremtrædende institutter, veludrustet med forskere og
hundredvis af millioner kroner til forskning og udvikling
fandt frem til et bæredygtigt koncept. Dette må være
kendt i indviede kredse men er ikke erkendt. Også teknologisk udvikling er fordomsfuld og Tvinds ideologier
spærrer for nøgternhed. Når det drejer sig om teknologisk
fremsyn og innovation, tog man imidlertid på Tvind i de
årnogle skridt, som er afgørende.

Februør 1977:
Et billede som
vandrede verden

rundt. Møllebyggere, lærere og
elever bærer den 27
meter lange vinge
fra byggeteltet ud tit
vindmøllen.
(Foto: Tvindlcrafi)

Mange andre kom til at beskæftige sig med Tvindmøllen.
Selvbyggeri var hovedprincippet og en begavet ung
ingeniør, Jens Gjerding fra Tvinds Vestjysk Energikontor
samlede mange af trådene. Men der blev også hentet
professionel hjælp udenfor huset, når man ikke selv besad
den fornødne ekspertise. Midt i et utopisk projekt i sig
selv et udtryk for selverkendelse og nøgternhed.
Således var ingeniør Hans Jørgen Lundgaard Laursen
rådgiver, når det gjaldt tårnberegningerne, Lars Svanborg
var overordnet ingeniør på det maskinelle område og
svejsemester Henning Jønsson var en blanding af lærer
i svejsning og garantfo4 at de højtmotiverede lærere
og elever udførte de krævende svejsninger forskriftsmæssigt. Og det må de have gjort, for selv det svejste nav
har holdt de første tredive år på Tvindmøllen. Navet er
nemlig på industrielt fremstillede møller altid støbt, fordi
det principielt er umuligt at beregne svejste nav på grund
af de voldsomme veksellaster.

De vestjyske møllebyggere erkendte ikke at have forstand
på vindenergi. Det gav dem mod og kraft til at drage
ud i verden for at opsøge og inddrage, hvem der ville
være med til at give Tvinds mølleprojekt et løft. Det
talte sikkert også med, at de byggede for egne penge,
samt at der var et enormt forventningspres ude- som
indefra; en konsekvens af at værehøjtrãhende med at
netop Tvindmøllen skulle ñ befolkningen til at afi¡ise
atomkraften, som var det danske establishment's svar på
fremtidens energiforsyning.

patentlovs vedtagelse i 1895 fik de gennemført, at processer og teknikker vedrørende landbrug ikke kunne patenteres. Opfindelser skulle ikke forgylde den enkelte
men være til rådighed for folket. Ikke mindst Poul la
Cour omsatte denne produktionsfilosofi i praksis. Han
var ingen Bill Gates. At Tvindmøllen har en tilsvarende
betydning for vindkraftens industrialisering, springer man
gerne over i den moderne vindmøllehistorie.

Folkelig bevægelse og inspiration for industrien
I analysen af Danmarks position som globalt førende
indenfor produktion af vindmøller er det umuligt at
komme udenom Tvindmøllen. Bare det at Tvind rundhandet investerede i udvikling af både en meget stor og
en mindre vindmølle i 1970'erne havde stor teknisk og
symbolsk betydning for vindmølleudviklingen.
100.000 besøgte Tvindmøllen, mens byggeriet stod på.
De snakkede med møllebyggerne og fik svar på deres
spørgsmål om vindmøller og fremtidens energiforsyning.
De oplevede ved selvsyn, at tvindfolkene var innovative
og modige, og det inspirerede mange andre til at gä i
gang med at arbejde med vindkraft. Det blev en folkelig
bevægelse, hvor Tvindmøllenvar et vigtigt og uafriseligt
argument i energidebatten. Nar man på en skole for egne
og ret fä midler og med brug af eksisterende viden og
materialer kunne fremstille en stor vindmølle og med
vindens kraft lave elektricitet til sig selv, så var der overhovedet ingen grund til at tænke på atomkraft. Det argu-

ment havde folkelig gennemslagskraft og sejrede.

Med sin åbenhed arbejdede Tvindmøllen på samme ideologiske grundlag som den danske andelsbevægelses pionerer fra slutningen af 18O0-tallet. Ved den første danske

De teknisk afgørende personer i den nye vindmølleindustri forklarer i bogen "Vedvarende Energi i Danmark",
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fremgangsmåde ved vingeproduktion. En del af erfaringernefra Tvindmøllen var negative, idel den anvendte
lelmikþrte ud i en blindg,,de, andre viste direkte anvendelige princippe4 men alle erfaringer var vigtige for det

fortsatte arbejde".
Ogsã Egon Kristensen, en pioner, som

var afgørende
for at Bonus-møllen fra starten blev en teknisk og kommerciel succes, fortæller, at "Tvindmøllen var en megel
vigfig inspirationskilde, som alle, der ville noget med
vindmøller besøgte. Og mange af dem, der har været
med til at bygge mølle på Tvind har præget vindmølleudviklingen siden, enten i industrien eller iforskningso g pr øvnings ins titut ioner ".
Projektgruppen af unge ingeniører på Risøs prøvestation
for mindre vindmøller, som efterhånden blev det officielle
Danmarks nøglepersoner, udtaler, at "Tvindmøllen gav
dem ikke biare tro på, men også bevisel for, at det kunne
lade sig gøre i en tid, hvor store industrikoncerner havde
leveret beviserne på, atvindkraft ikke duede, og hvor
elvcprkerne og deres egen arbejdsgiver havde megeÍ travh
med

atfa indført atomkraft".

Ikke uden problemer
Selv om Tvindmøllen snurrer her 30 år senere, har alt
naturligvis ikke været vellykket. Uheldigvis anbragte man
vingerne bagved det tykke betontårn, hvilket gav en vindskygge, som har været medvirkende til, at vingerne måtte
13. oktober 1977: MøllehaÍtem hejses op.

(Foto: Tvind-

k oft)
(OVE's Forlag, 2000), hvor meget de står i gæld til
Tvindmøllen. Henrik Stiesdal, teknisk direktør hos Bonus
- senere Siemens Wind Power, stifter her bekendtskab
med noget, som man i andre sammenhænge ville kalde
for grundforskning. Han havde læst om Tvindmøllen i
pressen, og "i julen 1976 tog minfar og jeg derþr
sammen til Tvind for første gang og blev som alle andre
fascineret afdenne gruppe åbenbare amatører, som på
noget, der absolut lignede bar bund, var ifærd med at
bygg" verdens største vindmølle fra grunden. I þråret
1977 var vi på Tvindflere gange, og med assistancefra
bl.a. Jens Gjerding, der sad på Vestjysk Energikonto4

J

fandt j eg frem til divers e litteratur om vindkraft ".
T. Madsen, der var med til at starte vindmølleproduktionen på Vestas, verdens stØrste vindmøllefabrik, fortæller, at "Tvindmøllens betydning bestod i, at
en række diskussioner blev taget iforbindelse med projekteringen, at en flok kvalificerede folk derigennem kom
på banen og mange muligheder og veje var drøftet og
afurøvet i teori eller ligefrem praksis. Dette benarbejde
betød megeÍ þr def spirende vindmøllehåndværk, som
dermed ikke startede på bar bund. Der var således gjort
monge oventejelser om synkron/asynkron generatoti forog bagvind, varme- eller elproduktion, materialer til- og

Birger
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Allan Lund Jensen
har siden I9B2
været møllepasser
på Tvind-møllen.

Foto:
Benny Christensen,
DVS og Tvindkraft.

Tvindlcrafiviser alle besøgende gæstfrihed og øser generøst ud
afderes viden og erfaringer om vindenergi. Her har Britta og
Allan besøg af ledelsen af XEMC Ilind i Xingtan i Kina, en
virlcsomhed med 20.000 ansatte, som er en af Kinas førende
vindmølleproducenter. Man udvikler og fremstiller vindmøller
uden gear op til 2,5 MW Erfaringsudvelcslingen er et eksempel
på international
telcnologitransfer

For afforebygge en
klimakatastrofe er
det nødvendigt at
mange lande bliver
i stand til atfrem-

stille vindmøller

Foto: Folkecenteret

fornys i1992. Endvidere opstod der destruktive egensvingninger, når vingerne passerede ca.27 omdrejninger
i minuttet. De skulle op pà 42 o/m for at yde fulde 2.000
KW. Derfor har Tvindmølleni praksis kørt som en 900
kW vindmølle, hvoraf de 450 KW via en vekselretter
sælges til nettet og resten til en dyppekoger, der leverer
varme til radiatorerne.

Lige inden årtusindskiftetfik Tvindmøllen nyt "livery". Den
rå beton blev erstattet med dannebrogsfartter. Det nye design
har givet Tvindmøllen et æstetisk løjl. Utzon-arkitelcterne, soln
har lavet en samlet planfor Tvind, har også hart svært ved
at opnå anerkendels e eft er fortj eneste i fædrelandet. (F oto :
Folkecenteret)

Den kontroversielle institution
Men kørt det har den. Iklædt Utzon arkitekternes nye
rød/hvide bemaling med skakmønster, vil den utvivlsomt
knejse over det flade Vestjylland i mange år endnu og
levere energi til skolerne. Allan Lund Jensen og Britta
Engelbrecht sørger for, at Tvindmøllen er i gode hænder.
De vedligeholder, videreudvikler og viser Tvindkraft
frem for de talrige besøgende, som altid bliver taget godt
imod.
Tvindmøllen overlevede, disse søstre kiksede: I USA
deltog bl.a. Boeing og Westinghouse i udviklingen af
MW-møller, i Tyskland en stor virksomhed som MAN.
Her havde man 400 mio. kroner til rådighed til en enkelt
mølle. Growian hed den. Efter at havekørti 300 timer
blev den skrottet.Noget lignende kan berettes om de svenske kæmpemøller, Maglearp og Näsudden. Til sammenligning kostede Tvindmøllen 6,5 millioner kroner, som
lærerne betalte.

Tvind har altid været en kontroversiel institution.
Enten er du for, eller også er du imod. Det når helt
ind på avisernes forsider og i landets retssale. Sager,
som i andre sammenhænge ville være ligegyldige eller
forældede, bliver til et anliggende for hele samfundet.
Montering af nye vinger på møllen i 1992 skulle således
efter den offentlige anklagers opfattelse være misbrug af
fonds- midler til almennyttige formål. På det tidspunkt
var der betydelige problemer for vindmølleindustrien og
det ville have skadet dansk vindenergis internationale
omdømme, hvis Tvindmøllen ilJce kunne holdes kørende
Så Tvind handlede alt i alt ansvarligt og samfundsgavnligt ved at udstyre møllen med nye vinger.
Hævet over al denne polemik står Tvindmøllen der så og
drejer hver eneste dag som en usædvanlig manifestation
af, hvad der er muligt, når ideologi og teknik finder sin
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Siden 1975 har Tvindmøllen, den afsides beliggenhed til trods, modtaget i tusindvis afbesøgende. Derfor har den haft en vigtig
opgave som inspirqtion og dokumentationfor vindl<raftens muligheder ifremtidens energisystem. (Foto: Folkecenteret)

intet
raseri imod institutionen Tvind kan fornægte. Derfor er
historien om Tvindmøllen lige dele ideologi om samfundets fremtidige energiforsyning og en teknologisk
innovation, der får afgørende betydning for den senere
blomstrende vindmølleindustri.
egen symbiose med resultatet, som ingen domme og

overset i de internationale publikationer om vindkraft.
På de talrige internationale konferencer om vindeenergi
præsenterer forskere papers, som ofte er banaliteter fra

Tvindmøllen var en præstation, som eftertiden ikke

småtingsafdelingen, hvorimod forskningens avantgarde
faktisk ikke har haft mulighed for athøre om Tvindmøllen. Den er ikke blevet præsenteret som det gode
eksempel til inspiration og efterfølgelse, der i I916 i
Danmark banede vej for en række afgørende tekniske og
strukturelle løsninger, der kom til at danne standard og
førle til det afgøtende gennembrud for danske industrielle

forstået at vise den fornødne anerkendelse. Den er

vindmøllebyggere.

Den internationale anerkendelse kom

sent.
har
blevet

Også selv om det havde været de berømteste internationale institutter og virksomheder, som havde skabt Tvindmøllen, ville den have været et storslået teknologisk
resultat. Kuldsejlede, håbløse vindmølleprojekter støttet
med hundredvis af millioner offentlige kroner er blevet
omtalt indgående på konferencer og i videnskabelige rapporter. Tvindmøllen derimod har man tiet itrjel. Hvad
andet kan det skyldes, end at heller ikke den frie forskning er så fri og uafhængig, som man gerne vil tro; de
ideologiske overtoner skræmmer.

Dr Hermann

Scheer, medlem af den lyske forbundsdag og præ-

sidentfor EUROSOLAR, Den Europæiske Vedvarende Energi
Forening, overrahe den 3. december 2008 den europæiske
" s olpris " til 4 repræs entanter
for Tvind-møllebyggerne.
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Først da Tvindmøllen den 3. december 2008 i Berlin
ved en højtidelig ceremoni far overrakt den Europæiske
Solpris, modtager vindmøllebyggerne fra Tvind omsider
den officielle anerkendelse for en enestående indsats, som
de længe forinden havde gjort sig fortjente til.

Tekniske data for

Tvind-møllen:

T

Tårn og sokkelkegle af jernarmeret
beton.

Højde til nav: 54 m
Øverste tårndiameter: 3 m
Nederste tårndiameter: 5r3 m
Tårnvæggens tykkelse; 30-50 cm

Møllehatten er cirkulær, svejst op
af valsede stålplader
Møllehattens længde og diameter:

Gearkasse: ASEA tandhjulsgear,
vægt ca. 20 tons, udveksling: 1:20,
fremstillet 1958. Reservegear fra

15x4,8m

kobbermine i Nordsverige, derfor
ubrugt.

Vægt af møllehat og vinger: ca 110
tons

r

Yægt af armeringsjern: 160 tons

Anvendt beton: 675 kubikm.
Vægt af tårn og kegle: 1620 tons

.JF
Generator: BrugtASEA 1725 k\ry.
8-polet, 1500-3000 Volt; fremstillet
1954,vægt:12 tons.

Vinger af glasfiberarmeret epoxy
Vingelængde:27 m
Største vingebredde: 2rl m
Hver vinge vejer: 3,5 tons
Vingespidshastighed: max. 67 m/s
Bestrøget areal: 2290 kv.m

Hovedaksel: Diameter 700 mm,
oprindelig skrueaksel i olietanker.
Fundet hos skibsophugger i Rotterdam.
Foto: Sort4rvide + generator: Tvindkraft
Øwige: Benny Christensen, DVS

FLERE, KAPITLER AF VII{DMØLLEHISTORIEN
Femte årgang af "Kapitler af vindkraftens historie i Danmark" fortæller bl.a. om sidste
års udstilling på Bovbjerg tr'yr, der gav en lokal vinkel på mere end 150 års anvendelse
af vindens energi i en af landets mest vindrige egne. Der fortælles også om vindmøllen
på Sluseholmen ved Kalvebod-dæmningeno der fra 1905 sørgede for at regulere strøm
og vandstand i Københavns havn. Der er historien om et par af de møllelaug på Als,
der var med til at gøre vindkraften til en folkesag. Og Tvindmøllens 30 års fødselsdag
markeres med et tilbageblik på dens betydning for den danske vindmølleudvikting.

Indholdet i de tidtigere årgange:
AF

vlN
HISTORIE

MARK

1. årgang

:

Vindtunnellerne i Askov.
En historisk mølle i Nymindegab.
Lokal vindmølleproduktion i
Vestjylland 1900-1920.
Historien om Kuriant-møllen.
Det integrerede vindmøllegear.

KAPITLERAF
VINDKRAFTENS
HISTORIE I DANMARK
2. årgang

T

2. ärgang:
Danske vindmøllefabrikker fra
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Fèbruâr 2007

1876 trl1920.
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Kratostaten - en opfindelse af Poul
la Cour.
Gedsermøllen.
Glasfi bervingernes udvikling.
Bevaring af kulturarven - et
kapløb med tiden.

-bil
Elmuseet

Oanmarks

3. årgang:
Byernes vindmøller har ikke
efterladt mange spor.
Det teknologiske og oplysende

kraftcentrum iAskov.
Richmond - små propelmøller
under anden verdenskrig,
Ideerne, der blev glemt undervejs.

4. ärgangz
Dansk Vind Elektrisitets Selskab
1902-1915.
FLS "Aeromotoren" - en dansk

Poul la

CourMuæet

ilórd¡sk Folkeæntsr for Vedvarende Ënerg¡

v¡ndkEfth¡storiske Sâñlirg
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pionermølle.
Hj emmebyggede vindmøller på
Varde-egnen.
Jean Fischer - den første blandt
pionererne.

Alle årgange kan købes hos de fue
udgivere. Pris pr. stk. 40 kr. + porto.
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