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

Åbningstider: Fra 1.5. marts til31. oktober: Å.bent daglig
Åbningstider udover det for skoleklasser: Se museets hjemmeside.
Energimuseet, Bjerringbrovej 44,8850 Bjerringbro. Tlf. 8668 4211.

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

Poul la Cour Museet
er indrettet i arnestedet for dansk vindmølleteknologi. Det var her, Poul la Cour lavede sine
forsøg med brint- og vindenergi for over 100 ar siden. Museet blev indviet i jwri 200 I .
Bag museet star Poul la Corir Museets vermer, v. Povl-Otto Nissen, tlf.7542 3933,
www.povolonis.dk/plc/plcmus.htm og Poul la Cour Fonden ved Bjarke Thomassen, tlf.
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2763 7036.
Museet har kun åbent efter nærmere aftale.
Medlemskab af Poul la Cour Museets Venner: 150 kr. for enkeltr 250 kr. for dobbelt.
Poul la Cour Museet, Møllevej 21, Askov, 6600 !'ejen.

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

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Folkecenteret er startet i 1983 for at fremme oplysning, formidling og udviklingsopgaver
i forbindelse med vedvarende energi, med særlig henblik på produktion og beskæftigelse
i håndværk og mindre industri. Der er lagt vægtpâ at skabe et åbent videns- og
udviklingsmiljø, hvor lovende teknologier udvikles gennem praktiske forsøg, og hvor
viden og erfaringer gøres alment tilgængelige i en form, der retter sig mod kommerciel
anvendelse.
Folkecenteret har en større samling af historiske vindmøller og mølledele, der bl.a.
omfatter tidlige Riisager- Sonebjerg- og Smedemestermøller og ca. 50 vinger i glasfiber,
træ og ståI, der viser den teknologiske udvikling på området.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby,
7760 Hurup Thy. Tlf. 9795 6600, Fax: 9795 6565
www.folkecenter.

net

email: energy@folkecenter.dk

Danmarks Vindkrafthistoriske Samling (DVS)
i 1997. DVS arbejder på at bevare de sidste
150 ars vindmøllehistorie fra de første gãrdmøller til de møller, der var baggrunden for
den moderne danske vindmølleindustri. DVS indsamler oplysninger og dokumentations-

DVS er en privat forening, der blev stiftet

materiale, bevarede mølledele og komplette vindmøller. DVS haringen permanent udstilling, men arangerer udstillinger i samarbejde med andre interesserede organisationer og
institutioner. Besøg og rundvisning i DVS'depot kan ¿urangeres efter nærmere aftale.
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Medlemskab af DVS koster 200 kr. om aret. Nye medlemmer modtager et
eksemplar af bogen "Fra husmøller til havmøllef' (2012).

DVS, Smed Hansens Vej 11, 6940 Lem St. Formand: Birger T. Madsen,
Næstformand og sekretær: Kurt Ganer-Tolsø e, ilf. 2924 3238.
www.vindhistorie. dk email: info@vindhistorie.dk

Vindkraftudviklingen i Danmark
og samspillet med udlandet

INDHOLD:
En, to, tre - hvem kom

Denne ãtrgang af "Kapitler af Vindkraftens Historie i Danrnark" handler

egentlig Íørst?

på flere måder om samspillet mellem den danske vindmølleudvikling og
udviklingen andre steder i verden.

Povl-Ouo Nissen, Poul la Cour
Museets Vennen

Vi er vant til at betragte Danmark som et foregangsland for vindkraften og det
er naturligvis også en del af sandheden. Men uden impulser udefra var vi ikke
nået så langt. I nogle perioder var det den danskr udvikling, der inspirerede
udlandet. I andre perioder gik påvirkningen den modsatte vej.
Den første industrielle vindmølleproduktion i Danmark hentede inspiration
den udvikling, som Daniel Halladay og andre pionerer havde startet i USA
i 1860'erne - og Danmark fulgte tidligt efter. I1876-77 leveredes de første
dansk-producerede "vindroser" efter amerikansk opskrift .

i

I 1889 lanceredes

"klapsejleren", som fik en vigtig rolle som energikilde i
landbruget. Modsat vindroserne var den baseret på dansk/europæisk vindmølletradition. I perioden 1900-1920 blev der opstillet ca. 15.000 vindroser og
klapsejlere. Allerede på den tid en markant udvikling i forhold til landets
størrelse. Klapsejleren blev også udgangspunktet for Poul la Cour's arbejde
med brug af vindkraft i elforsyningen, selv om han ikke var den første, der
fik den idé. Til gengæld var det ham, der satte de mest afgørende spor i den
senere

udvikling

I

1918-1926 var den danske Agricco-mølle først i produkfion med vingeprofiler inspireret af flyvinger og propeller, men det egentlige gennembrud for
de nye"propelmøI\er" blev gjort af Jacobs i USA i sluûringen af 1920'eme.
Jacobs-møllen blev inspiration for mange andre små elproducerende møller i
USA og Europa i årene før ogunder 2. Verdenskrig - og kan også betragtes
som en af "stamfædrene" til nutidens husstandsmøller.
Under 2. Verdenskrig blev det de noget større danske FlS-Aeromotorer, der
førte udviklingen videre - og efter krigen var det på adskillige internationale
konferencer, arangeret af OEEC og IINESCO, især danske Johannes Juul og
tyske Ulrich Hütter, der blev lyttet til. Deres møller fulgte hver sin opskrift:
Juuls 45 kV/ Bogø-møllefua 1952 ogGedser-møllen på 200 kW fra 1958
havde tre afstivede vinger foran tårnet, Hütters 100 kW mølle fra 1957 havde
to selvbærende glasfibervinger bag tårnet.
Et par årtier senere blev det Hütters glasfibervinger og Juuls møllekoncept,
der kom til atpræge den industrielle vindmølleudvikling. Og i Danmark blev
arven efter Johannes Juul løftet, både af de mange selvbyggere og mindre
virksomheder, der var med i den nye vindmølleudvikling fra 1970'erne - og
af de danske elværker, selv om der skulle nogle politiske skub til, før de lærte
at elske vindkraften...
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En, to, tre - hvem kom egentlig først?
Povl-Otto Nìssen, Poul lø Cour Museets Vennen

Poul la Cour var ikke den første og eneste i verden, der i slutningen af 180Otallet
begyndte udviklingen af strømproducerende vindmøller. På verdensplan var han
måske nummer tre, Men hvorfor fik hans projekt succes, mens de andre pionerer
"tabte pusten"...?
Vi bliver hele tiden klogere - også på fortiden.
På Poul la Cour Museet sker det ofte, at dialogen med
besøgende fra udlandet bringer nyt med sig. Der er ingen
tvivl om, at selve mølleidéen er så gammel, at ingen rigtig
kender tid og sted for opfindelsen og de første praktiske
anvendelser.

Men når det drejer sig om de el-producerende møller, kan
det fastslås, at de første forsøg fandt sted i sidste halvdel
af 1880'erne. Forudsætningen var naturligvis kendskabet
til den gensidige interaktion mellem elekfrisk strøm og
magnetisme. Denne opdagelse blev gjort af H.C. Ørsted
(177'7 -1851) i 1820: En ledning med elektrisk strøm,

vindefrem. ¡...) Zndda allerede nu er det ikkeþrfantasifuldt atþrestille sig vind overhale kul nogle steder til
en meget vigtig opgave, nemlig den at give lys."
Disse overvejelser har formentlig sat tanker i gang hos
opmærksomme iderige aktører rundt om, som ikke nødvendigvis har kendt til hinanden. Der sker ofte, når en
teknologi er modnet, at der opstår ideer og samme opfindelser flere steder uafhængigt af hinanden. Tidskriftet
Scientific American udskrev faktisk en konkurrence i
1883 med det formål at fä fremmet mulighedeme for at
oplagre den ustabile vindmølle-strøm.

der går tæt forbi en magnetnåi, flar nålen til at slå
ud. Englænderen Michael Faraday (1791-1867) påviste

Poul la Cours visioner

derefter det modsatte fænomen: Når man bevæger en
magnet foran en ledning, så opstår der en strøm i ledningen. Efter Faradays fremlæggelse af induktionslovene i
1 83 1 lå vejen åben for opfindelser indenfor såvel telegrafi
som elmotorer og dynamoer/generatorer.

Det er sjovt at sammenligne Thompsons fremtidsvision
med Poul la Cours overvejelser, inden han i 1891 henvendte sig til indenrigsministeriet om støtte til sit projekt.
Han har selv efterfølgende i sin selvbiografi i Julebogen
1903 formuleret det således:

Da så amerikaneren Thomas Alva Edison (1847 -1931)
i begyndelsen af 1880erne fik udviklet glødepæren og
etableret de første kul$nede dampdrevne elværker, tog
udviklingen fart ud over verden. Denne teknologi nåede
frem til Danmark i l89I-92, hvor de første elværker blev
indviet i hhv. Køge, Odense og København. Her var der
så, at Poul la Cour mente, at en vindmølle måtte kunne
trække dynamoen til frembringelse af elektrisk strøm i
stedet for, atmanvar tvunget til at købe dyrt brændstof
i udlandet. Miljøproblematikken var ikke aktuel på det

"Det blæser .muntert over Askov, som ligger godt 200 Fod
over Havet og harfuldstændigfri Horizont. "Vi har kun
10 Dages Vindstille om Aaret", sagde man. Det erforresten en Overdrivelse. Men sikkert Masser af Energi der
passerer over Askov, ja, over hele Landet, næstenfuldstændig toldfrit, mens Landet importerer andre Masser af
Energi i Form af Kul og betaler dem i dyre Domme. Ja,
men den købte Energi er så meget lettere at haandtere
end den, vi skal anholde, Vindens. Mon ikke dette
sidste skulde kunne blive bedre? Mon ikke man skulde

tidspunkt.

kunne anlægge Nutidens gode Hjælpemidlerfra Naturens
omraade saaledes, at Vinden kunne blive os en ligeså
lydig som billig Tjener? "

Vindkraft i stedet for kul - ¡ 1881
Noget tyder på at muligheden for vindelektricitet har
været diskuteret i videnskabelige kredse længe før praktiske udformninger kom på banen. Det har vist sig,
at Sir V/illiam Thompson

(1824-1937)

i

-

den senere Lord Kelwin
var inde på emnet i et foredrag allerede

-

1881 (1).

Thompsons pointe var at "når alt kul er brændt af eller
længefør det er brændt af, - når der er så lidt tilbage
og de kulminer fra hvilken det lidt bliver gravet frem er
så langt borte og så fiibe og varrne, at dets forbrugerpris
er væsentlig højere end nu - er det højst søndsynligt at
vindmøller og vindmotorer i en eller andenþrm igen vil
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La Cour har været fuldstændig klar over opgavens størrelse, så han fortsætteÍ: "Men da skal der sikkert gøres et
stort Forarbejde, som Enkeltmand ikke magteri medmindre han i hvert Fald er Velhaver Men Staten da? Den
danske Stat maatte det da liggefor somfor nogen anden;
ingen anden kanværefattigere på Kul og Vandfald og
bedre stillet med Vind * det skulde da være Holland; men
det er jo også Vejrmøllernes Land. "

Vi ser, at mængden af ressourceme og priserne allerede
den gang var hovedspørgsmålet. Hverken Thompson eller
la Cour kunne på det tidspunkt forudse oliekildernes res-

sourceforlængende kapacitet. Men problemstillingen

som sådan blev jo ikke ændret af den grund. La
Cour havde imidlertid, som vi ser, øje for markedsmodningsomkostningernes betydning for udvikling af ny
teknologi, og vi ser, at statsstøtte til udvikling af vedvarende energi ikke er noget nyt i Danmark. La Cour fik
nemlig indledningsvist 4000 kr i statsstøtte til sit projekt.
Det kan udmærket have haft betydning for hele forskellen
i den efterfølgende udvikling, idet en anden af de første
pionerer, amerikaneren Charles F. Brush (1849-1929),
måtte klare opgaven selv

Charles F. Brushs vindmølle 1887-88.
Men Brush var også i kategorien af hvad la Cour kaldte
"velhavere". Pengene var dog ikke kommet af sig selv.
Han havde faktisk tjent en formue ved at opfinde kulbuelyset, som jo er en kraftig elektrisk gnist mellem
to kulstænger. Denne teknologi fik mange anvendelser.
Udover til almindelig belysning også som lysgivere i biografemes filmfremvisere og
(Finsen).

til medicinsk lysbehandling

Den el-producerende vindmølle, som Charles F. Brush
flk bygget vinteren I 887-88 (3) til at leverede strøm til
belysning i sit hus i Cleveland, Ohio var en forstørret
udgave af de traditionelle vandpumpemøller med mange
blade, de såkaldte vindroser. Det var faktisk 3 ãr før la
Cours mølle i Askov. Selve mølletypen var allerede blevet
kendt i Danmark og andre lande i takf med etableringen
afjernbaneme. Her skulle de pumpe vand op til lokomotiverne. N.J. Poulsens Maskinfabrik i Esbjerg leverede
møller af den type til DSB i Danmark fra 1883.

Poul la Cours første forsøgsmølle fra 1891. Vingerne havde
først lærredssejl, men flk senere regulerbare klapper.

Man kan sige, at la Cours firevingede fra 1891 adskilte sig
markant fra de runde amerikanske møller, hvilket la Cour
også er internationalt krediteret for.

Brush-møllen havde en rotordiameter på 17 meter på et
18 meter højttãm og leverede 12 kW jævnstrøm til 350
glødelamper i huset og to buelys udenfor samt nogle
elmotorer. Brush havde nemlig indrettet sig med laboratorium og værksted i kælderen. El-produktionen blev lagret
til vindstille perioder i tolv batterier.
Selv om vindenergien er gratis, ved vi i dag som dengang,
at anlægsudgifterne og vedligeholdelsen ikke er det.
Brush-møllen var en teknisk avanceret og dyr konstruktion og fik derfor ilfte nogen kommerciel fremtid.Den var

i drift i 20 fu,indtllvingehjulet blev taget ned i 19081t¡.
Der var forsøg på at videreføre ideen i USA, men de løb
ud i sandet.

Brush-møllen er i øvrigt særdeles grundigt og dybtgående
beskrevet i "Scientific American" 20. december 1890 - og
på dansk af tidligere direktør Søren Krohn i en artikel
i Vindmølleindustriens tidsskrift "Vindformation" m. 24,
jlur;ri200l.çz) Den kan søges og downloades fra vindmølleindustriens hjemmeside www.windpolver.org.

Brush-møllen fra 1888. Størrelsen antydes af den
person, der slår græs til højre for møllen - sammenlignet med personerne på Askov møllen øverst.

Baggrunden for Poul la Cours succes
Når det til gengæld lykkedes atvidereføre la Cours projekt, sþldes det især to ting. Det ene var lagringen til
vindstille perioder ved hjælp af elektrolyse. Det andet var
møllens selwegulering. Hvad angår lagringen: Selv om
blyakkumulator-teknologien var blevet væsentlig forbedret siden Galvanis og Voltas elektrokemiske opdagelser
1790-1800, så var blybatterierne alligevel for dyre for
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la Cours pengepung i den størrelse, der var nødvendigt.
Han valgte den nærliggende løsning atlagre vindenergien
ved at adskille vand til luftarterne ilt og brint, så disse
efterfølgende kunne bruges som belysningsgas.
så vidt har dette været meget mere besværligt end
batterier, men det lykkedes. I syv år fra 1895 til lg02
blev Askov Højskole og la Cours eget hjem forsynet
med lys fra særlige knaldluftlamper med ilt og brint fra
forsøgsmøllen. Da la Cow så fra 1896 blev optaget af
møllerotorers effekfivitet, lagde han elektrolysemetoden
på hylden "til bedre tider" og koncentrerede sig om eksperimenter med vingernes antal, profiler og smig.

For

Det er jo først nu, hvor for meget COz og drivhuseffekten
er blevet et problem, at man igen har rettet fokus mod
løsning af lagringsspørgsmålet med elektrolysemetoden.
Den anden ting, som fremmede og fastholdt udviklingen,
var la Cours Kratostat. Den kunne udjævne den varierende møllegang til et konstant omdrejningstal på maskinerne, hvilket i første omgang muliggiorde den konstante
luftstrøm fra vindtunnelerne, som var forudsætningen for
la Cours forskningsresultater.
Kratostatens anvendelse tiI at gøre dampmaskinernes
træk af centrifugerne på mejerierne mere jævn bidrog
også til at fremskaffe midler til Forsøgsmøllens fortsættelse. I anden omgang betød den modificerede kratostat,
vippeforlaget, at de møller, som la Cour anbefalede via
Dansk Vind Elektrisitets Selskab (DVES), på relativt
simpel måde kunne passe sig selv med et minimum af

tilsyn.

Hertil kom endelig uddannelsen af vindelektrikerne,
de såkaldte "Landlige Elektrikere" iAskov, der kunne
videreføre det tekniske knowhow og udbrede kendskabet
til vindkraftens anvendelse. Blandt deltagerne var Niels
Hansen (Lykkegaards Maskinfabrik), der producerede
"klapsejlere" efter la Cour's principper helt frem til

Blyths første lodretakslede mølle fra 1891 (Wikipedia fot.)
8 m og 4 lærredsdækkede vinger. Der har været en lodret
transmissionsaksel ned gennem møllen og forneden en
konisk gearing til en vandret aksel med et svinghjul,
som havde en diameter på 3 meter. Derfra et remtræk
til en dynamo, som opladede et bþatteri på 12 celler.
Anlægget var forsynet med en automatisk afbryder,
som afbrød forbindelsen mellem møllen og batteriet,
når ladespændingen blev for lav. Det fortælles, at
Blyth tilbød kommunen at levere strøm til belysning af
hovedgaden i Maykirk. Dette blev imidlertid afrist som
djævelens værk.

Blyth havde stor ekspertise på det elektriske område og
har publiceret flere artikler om elekhiske spørgsmål i
Iøbet af 1880eme. Han fortsatte sit udviklingsarbejde og
konstruerede i 1895 en møIle, der leverede strøm til et
sindssygehospital i den nærliggende by Montrose. Men af
en eller anden grund skiftede han til en møllekonstrukfion
med lodret aksel og en horisontalt kørende rotor. Derved
adskilte den sig markant fra såvel Brush-møllen som la
Cour's klapsejler, derjo begge havde vandret aksel og
rotoren kørende i lodret plan.
'$'

1957, og Johannes Juul, der med sine trevingede vekselstrømsmøller inspirerede den nyeste vindmølleudvikling.

Montrose-møllen fra

Den allerførste elproducerende mølle
Brush-møllen var altså etableret 3 år før Poul la Cow tog
fat. Men var det så den første?

Nej, det har vist sig, at en skotsk collegeprofessor,
James Blyth (1839-1906), allerede sommeren 1887 havde
bygget en strømproducerende mølle ved sit feriehus i
Marykirk, Aberdeenshire, Skotland. James Blyth var professor ved Anderson College i Glasgow, som senere blev
til Strathclyde University (4) (5). Han har formentlig kendt
William Thompson personligt.
Møllen (som der ikke findes nogen billeder af) beskrives
(5) som traditionel "hollandsk" mølle med en rotor på
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1895 med
diameter.

1.2

m rotor-

(Wikipedia-foto)

I virkeligheden er princippet i møller med lodret aksel
af endnu ældre dato end møller med vandret aksel. De
forekommer umiddelbart lettere at komme i tanke om og
er måske derfor mere oprindelige. Blyths første lodret
akslede mølle stod færdig i 1891, altså samtidig med la
Cours mølle i Askov. Rotoren havde en diameter på 10
m og var forslmet med 8 halvcylindriske bokse, hver 1,8
meter høje og 1,8 meter brede. Ideen er naturligvis, at
vinden skal trykke ind i de åbne halvcylindre og "glide
af'pàrundingerne i den modsatte side, der kæmper op
imod vinden. Det er kraftforskellen, der kan udnyttes, og
beregninger har vist, at mølletypen af den grund er en

.-

En af møllemodellerne i Poul la Cours forsøgsmølle. Tilhøjre på væggen kratostaten og foran den vindtunnellen,

faktor 5 mindre effektiv end traditionelle møller (5). Men
med en passende størrelse og udveksling fra akslen vil
den godt kunne trække en dynamo og oplade et batteri.
Blyth påstod, at den kunne yde 3 kW i "rimelig vind",
hvilket ifølge kilde (5) må have været 20 m/sek

Poul la Cour og de lodret-akslede mØller
Nyere versioner af lodret-akslede møller kendes som
Savonius-rotoren (1922) eller den mere avancerede Darrieus-rotor (1931), hvor de relativt smalle bladprofiler er
formede til også at udnytte vakuum-liftet.
Interessant er det imidlertid, at la Cour også tog møller
med lodret aksel under behandling i sin forskningsrapport
"Forsøgsmøllen I og II" fra år 1900 (6). Han har muligvis
hørt om Blyths lodret akslede mølle og säføft, at det var
nødvendigt atkigge på den også. I et afsnit fra side 49 til
54 beskriver han arbejdsevneberegninger og kontroltests
på nogle møllemodeller, som idérige folk mødte op med
på Forsøgsmøllen. To fra Vestjylland (de kan noget med
vind der) og så en model stillet til rådighed af overlærer
Mandix Schou fra Holbæk.

ning

kunne opnå med en vandret akslet rotor. Han fremhævede
også, at vingepladerne i drivsiden ikke ville kunne nå
større periferihastighed end den indkommende vinds, og
at modstanden i den modsatte side jo skulle overvindes.
De lodret akslede møllers historie og ydeevne kunne være
et emne for en senere artikel her i årsskriftet.

Kilder:
I

) Kristians Hvidtfelt Nielsen: "Vindmølleteknologi", Speciale

v. Aarhus Universitet, Institut

fir

de Eksakste Videnskabers

Historie, December 1997, s.32-342) Vindmølleindustriens tidsskrift "Vindformation" nÍ. 24, jtni
2001.
3) Scientific America:r, 20. december 1890.
4) Price, Wikipedia.
5) Peter M¡rsgrave: Wind Power, Cambridge Universþ Press
2010, s. 58-61..
(6) Poul la Cour, Forsøgsmøllen I og

De møllemodellero som

Poul la Cour målte på,
havde ikke halvcylin- 0
dre som Blyths mølle.
I stedet var der otte
plane plader, der
kunne ændre vinkel
under møllens drej-

Det vil føre for vidt i denne artikel at redegøre for
la Cours beregninger og konklusioner vedrørende lodret
akslede møller i detaljer. Det var i hovedsagen en afuisning af mølletypens effektivitet i forhold til de vandretakslede møller. I beregningerne brugte la Cour sine erfaringer og resultater fra de tidligere målinger med sin
vindtrykmåler af pres/vakuum- virkningen på en plan
fladeprofil. Han fik ikke tal, der nærmede sig, hvad man

II,

1900., side 49-54.

Tak til prof. Izumi Ushiyama, Ashakagia Institute of Technology, Japan, for at gøre opmærksom på Blyth.

I
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Der findes faktisk et foto med en af modellerne fra
Vestjylland i museets fotoarkiv. Billedet til højre er et
forstørret udsnit af billedet til venstre. Her ser man også
på stangen tilhøjre, at mølleatemometeret har været i
brug. I baggrrinden ses en d¡mamo og den karalferistiske
ribberadiator.
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Med front mod vinden - eller med ryggen t¡l den..
B

enny

C hristens

en, D ønmur ks Wndkr ufthistoris ke S ømling

De fleste moderne vindmøller har vingerne placeret foran tårnet og systemer, der
"krØjer" (drejer) møllehatten op mod vinden. En enklere mulighed er at flytte vingerne
om bag tårnet. "Bagvindsmøllerne" vil have tendens til selv at dreje efter vindretningen, så krøjesystemet i nogle tilfælde helt kan undværes. ldeen er gammel - men
stadig aktuel - og der er både fordele og ulemper ved den løsning.
'Op -fra en of de allerstørste gårdes lødemønning
rejste der sig et unikum af et møllestatiu Flygtígt
set afform som Eifeltårnet og mere end dobbelt
så højt som en stok- eller kløpmølle søt oven på

cykelmekaniker fik j ob hos vindmøllefabrikanten
Chr. Thomsen i Vrå, var i årene før og under Første
Verdenskrig med til at producere nogle af dem.

hverandre...

Den glemte mølletype

Denne allerførste vìndmotor, der gìk í bøgvínde, og
som trods sit himmelstræhende støtív synede endnu
mere duknakket end den mest uheldígt skabte stokmølle, havde det held øt blive rejst på en virkelig
stor gård, hos en meget estimeret mand, og dermed
vør denføstslået som det store hartkorns mølle. Og
dø næste Eifeltårn vßte sig så kort tid efter det
første, at dA var atforudse, at bøgvíndsmotoren
ville brede sig og blomstre som mælkcbøtter på
egnens grøftekanter... "tU

Erling Kristensen
(1893-1961) i sin erindringsbog "Mens vindrosen
blomstrede" den første "vindrose" der kom til hans
fødeegn mellem Vrå og Brønderslev i Vendsyssel.
Erindringen stammer fra hans barndom lige efter
1900. Den duknakkede mølIe, der vendte ryggert
til vinden, kom nu ikke til præge Vendsyssel i de
følgende år. Der kom ganske vist masser af vindroser og Erling Kristensen, der efter en læretid som
Således præsenterer forfatteren

Før vindroserne kom havde de første 4-vingede
"stokmøller" fia slutningen af 1800-ta11et og de
senere "klapsejlere" med jernstativ og 4, 5 eller 6
vinger præget landskabet.. Senere blev det "vindroserne" med de mange tætsiddende blade, der dominerede i Vendsyssel. Men ligesom på stokmøllerne
og klapsejlerne sad møllevingerne på de fleste af
dem foran tårnet med front mod vinden.
Den duknakkede "bagvindsmølle" blev kun en kort
parentes i den danske vindmøllehistorie - og det
har hidtil ikke været muligt at finde ud af, hvem
der producerede dem og hvor mange, der var.
De bedste spor er fundet i Serritslev sogn nord for
Brønderslev, hvor man i det lokalhistoriske arkiv har
registreret 2 "bagvindere". De blev opstillet i 1904
og 1906 - og den mest sejlivede af dem overlevede
som "bagvinder" indtil T946, da den med en brugt
krøjekrans blev ombygget til en mere traditionel

vindmølle med front mod vinden.(2)

s

ffi

I Serritslev Lokalhistoriske Arkiv findes dette billede, der viser en "bagvinder", der svarer meget
beskrivelsen af den lidt "duknakkedeo' mølle hos Erling Kristensen. 1z¡
6

godt

til

Der er altså en god portion mystik om denne mølletype og selv i andre dele af Vendsyssel kender man
ikke meget til den. Så måske har det været en lokal
smed, der har fäet idéen. Men internationalt set er
"bagvindsmøIler" langtfra nogen sjældenhed. I USA
- hvor vindroserne stammer fra - var der i 1870'erne
og 1880'erne flere producenter, der valgte atplacere
rotoren bag tårnet. Det var der flere fordele ved.
Først og fremmest kunne man spare de "krøjesystemer", der automatisk skulle dreje møllen med front
mod vinden.

De traditionelle krøjesystemer
Der var flere krøjesystemer i brug omkring 1900.
Et afdem var hentet hos de nyeste afde store
"hollandske" kornmøller. Her havde møllehatten to
tværstillede "krøjerotorer", der begyndte at dreje,
hvis vinden kom for meget på tværs. Rotorernes
drejning kunne så - gennem flere trin - overføres til
et tandhjul, der var i indgreb med en tandkrans på
toppen af møIletårnet.
Overførslen skete normaltviato snekkedrev, så selv
en svag vind på tværs kunne bevæge den tunge
møllehat. Den kunne faktisk også drejes med håndkraft ved at dreje krøjerotorerne. Til gengæld skulle
der drejes mange gange. Hvis møllen ved et stop eller

kommettll at stå for meget på tværs
(eller i "bagvind") og ikke kunne komme tilbage
ved egen hjælp, var det typisk et job for yngste medet uheld var

hjælper på gården eller møllebyggerens læredreng at
tage turen op i tårnet og dreje krøjevingerne nogle
hundrede gffiEq indtil vinden kunne klare resten.

Teknikken i det traditionelle danske krøjesystem:
Nav for krøjerotorer

Snekked

pa

Mellemaksel
Det traditionelle danske krøjesystem
havde to tværstillede krøjerotorer med
4-6btade. Den tværgående fælles
aksel for krøjerotorerne havde en eller
to snekker, der var i indgreb med
tandhjul i bagenden af en mellemaksel. I mølletoppen på billedet herover
er der kun en enkelt mellemaksel,
men oftest var der en på hver side af
"krøjepladen", der bar mølletoppen.

krøjeplade

På billedet øverst

Hvis tandkransen på tårnet har 65
tænder skal mellemakslen på samme
måde drejes 65 gange for et dreje
møllehatten en omgang. Det kræver
altså 55x65:3.575 omdrejninger af
"krøjerotorerne",

trlhøjre ses krøje-

pladen med snekkedrevene i forenden
af de to mellemaksler. De er i indgreb
med en tandkrans på toppen af mølletårnet, som ses på nederste billede.
Men der skal mange omdrejninger til.
Hvis trjulet i det første snekkedrev
ft. har 55 tænder skal krøjerotorerne
dreje 55 gange for at give en enkelt
omdrejning af mellemakslen.
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Klapsejler med vindfane på et bådebyggeri i Nymindegab omkring 1900. (Foto i Nymindegab Lokalhistoriske
Arkiv). Danskproduceret vindrose med vindfane ca. 1910. (Arkivfoto, DVS). Den danske varmeproducerende
vindmølle "SJ Windpower"o der var meget populær sidst i 1970erne, havde også en vindfane, men på møllen
yderst t.h. er rotoren blevet vendt, så det blev til en "bagvindsmølleo'. (Fotos: Jan Vium og Benny Christensen)
Systemet med krøjerotorer var stabilt, men også ret
dyrt, og det reagerede langsomt, når vindretningen
skiftede. En enklere mulighed - og den som de
fleste amerikanske vindroser benyttede sig af - var
at udstyre møllehatten med en bagudvendt "vindfane" eller "hale". Hvis vinden begyndte at dreje
på tværs påvirkede den vindfanen og rettede igen
møllen op mod vinden. Samtidig var systemet normalt udformet så det automatisk drejede mølletoppen
ud af vinden, hvis den blev for kraftig.

Alligevel blev "bagvindsmøllerne" mere undtagelsen
end reglen gennem hele den hidtidige vindmøllehistorie, selv om de er dukket op flere gange undervejs
- og stadig gør det. Nogle af dem fungerede godt,
men det viste sig hen ad vejen, at konstruktionen
også kunne give nogle problemer, som ikke altid var
lige lette atIøse.

På mindre møller giver det system hurtig reaktion,

møller med vingerne bag tårnet. Men det var først i
starten afAnden Verdenskrig, at der blev fremstillet
enmøIIe af den type, der alene på grund af størrelsen
vakte international opmærksomhed.

hvis vinden drejer - men også ofte så hurtig, at
møllen kommer til at stå og dreje ud og ind af
vinden, så det går ud over energiproduktionen. På
store møller med tung møllehat skal der til gengæld
en voldsomt stor "vindfane" til for at være effektiv
nok. På de små vindroser med faste blade, der blev
verdens mest udbredte mølletype - og som stadig
produceres og bruges til vandpumpning over det
meste af verden - blev vindfanen standardløsningen.
Det blev den også på mange af de små elproducerende "propelmøller" fra t920ene og helt fremtiI2.
verdenskrig

"BagvindsmØllens" fordele
På "bagvindsmøllen" eller "bagløberen" med

vingerne bagmølletitmet, vil møllehatten have en
til at selv dreje sig efter vinden. På de
mindste møller kan et "krøjesystem" derfor helt undværes - og på større møller er opgaven for krøjesystemet lettere.Vingerne kan også være lettere og
mere fleksible uden risiko for kollision med tårnet.
Møllerne kan derfor gøres billigere end konkurrenterne rhed vingerne placeret foran tårnet.
tendens

I

1941: Verdens første Megawatt-mølle
I løbet af 1920'eme og 1930'erne blev der bl.a.
i Tyskland og Frankrig præsenteret prototyper til

I

1939 besluttede det amerikanske flrma S. Morgan
Smith Company, der fremstillede vandturbiner, at
undersøge vindkraftens muligheder. Idémanden bag
deres forsøgesmølle var Palmer Cosslett Putnam
og den vindmølle, der kom ud af det, blev kendt som

-

"Smith-Putnam møllen".

I

1940 startede opførelsen af en 1,25 MW mølle
med 54 m rotordiameter - på det tidspunkt suverænt
verdens største på en sydvestvendt skråning i
udkanten af White Mountains i Staten Vermont i det
nordøstlige l9ørne af USA. Tre vinger havde været

-

under overvejelse, men efter beregningerne ville det
kun give ca.2Yohøjerc produktion end den løsning,
med to blade, der blev valgt.

Før def havde der været foretaget grundige undersøgelser af vindforholdene forskellige steder i området
og placeringentæt ved toppen af skråningen fik

levere. Alligevel var der stadig i årene efter krigen
mange, der fortsatte eksperimenterne med vindkraft.

{

I Franlrig stod det nationale elselskab EDF i
1958-62 for opførelse af tre forsøgsmøller - alle
med vingerne på læsiden af tårnet. De to mindste
pã132 og 800 kW var i drift i henholdsvis 3 og 5
år. Den største - en 1 MW mølle - nåede kun op
pã7 måneder. På den anden side af kanalen og
på Isle of Man blev der i 1952-59 bygget tre 100
kW forsøgsmøller. De to af dem var bagvindsmøller
- den tredje (der var i drift tua 1959 til 1963)
havde lige som Johannes Juuls danske forsøgsmøller
på Bogø og ved Gedser en trevinget rotor med
afstagede vinger placeret foran tårnet.1+;

ÑU¡O

Smith-Putnam-møllen (Illustration fra C.S. Putnam:
Power from the Wind, 1948),(3)
indflydelse på møllens udformning. Vindmålinger
havde vist, at der ved den hyppigste sydvestlige vind
var en ca.20Yo forøget vindhastighed tæt ved toppen
- og for at få maksimal udnyttelse af denne effekt fik
mølleakslen en hældning på godt 12 grader. For at
mindske belastningen på vingerne fik de en hældning
på 6 grader bort fra vindén. Desuden blev de "hængslet" på navet, således at de kunne vippe yderligere
20 grader med og 3 grader mod vinden.

En tysk forsøgsmølle fik dog størst betydning for
den senere udvikling. Ulrich Hütter, der var professor ved universitetet i Stuttgart, byggede i 1958 en
200 kV/ mølle med to 17 mlange, selvbærende
vinger. De var - som på de fleste andre af periodens
forsøgsmøller - placeret bag tårnet.
Det var først og fremmest de selvbærende glasflberarmerede vinger på Ulrich Hütter's mølle, der blev
banebrydende og som fik afgørende betyddning for
vindmølleudviklingen både i Danmark og i resten af
verden.

Ønsket om rotorens optimale placering i forhold til
terræn og vindforhold gjorde, at eîplacering af
vingerne foran tårnet ikke var realistisk, så det blev
altså en bagløber. Vinden kunne ikke selv sørge for

\

krøjning af møllen og en vindfane ville få ret voldsomme dimensioner. I stedet valgte man at lade en
lille vindfane forrest pämøllen styre en elektrisk
krøjemotor, der drejede møllehatten Den løsning
blev senere almindelig på de fleste større møIler.

#
Smith-Putnam møllen kom i drift den 29. August
I94I og var i forsøgsdrift i et par år, indtil et af
hovedlejeme skulle udskiftes i februar 1943.Under
krigen var der problemer med at skaffe et nyt leje,
så møllen kom først i drift igen i marts 1945, men
mindre end en måned efter brækkede en af de 8 tons
tunge vinger af. Projektet blev herefter opgivet af
økonomiske grunde.

Ê
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1952-62: Fokus på bagløbere
På baggrund af forsøgene med Smith-Putnam møllen
blev det vurderet, at strømmen fra en modificeret

produktionsserie ville komme til at koste 500/o mere
end den strøm, de konventionelle kraftværker kunne

Ulrich Hütteros 200
kW mølle fra 1958.

\
\

\

5!9

9

"traditionelle" konstruktioner med vingerne
placeret foran tårnet var vingerne oftest afstivet med
wirer og stænger ("stag"), der skulle sikre, at de
kunne holde til vindtrykket og ikke blev deformeret,
så de ramte tårnet. På "bagvindsmøllerne" forsøgte
man sig med lettere, selvbærende vinger, samtidig
med at man med forskellige fleksible navkonstruktioner og lidt bagudhældende rotor (som typisk ses
både på Smith-Putram møllen og på Hütters mølle)
På de
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søgte at reduceie belastningen på vingerne.

Med de hidtil benyttede materialer - træ, stål og aluminium - havde det været svært atfja de selvbærende
vinger til at holde. Men Hütters glasfiberarmerede
vinger pegede fremad mod en løsning.
1
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940-50: Danske erfaringer

I Danmark blev der også i krigsårene gjort nye fremskridt med vindmølleteknologien, selv om det ikke
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vakte samme internationale opmærksomhed som det
spektakulære Smith-Putnam projekt i USA.
Den danske FLS "Aeromotor" havde ligesom den
amerikanske mølle vinger, der var inspireret af
de aerodynamiske erfaringer fra flyene, men den
byggede samtidig videre på den danske mølletradition. Vingerne var placeret på vindsiden af tårnet og
afstivet med stænger, der både kunne optage vindtrykket og - på den 3-vingede mølle - de kræfter,
der opstod på grund af rotationen. Der var også
benyttet et traditionelle krøjesystem med krøjerotorer og snekkedrev.

FLS 66Aeromotor'o med 3 vinget afstaget rotor foran
betontårnet. flll. fra materiale i DVS-arkiv.)
De impulser, der kom ved vingernes passage af
tërmet, ramte ved max. omdrejninger tårnets egensvingningstal. Det gav vibrationer i tårnet og revner
i betonen. De oprindeligt glatte betontårne fik derfor
4 udvendige afstivningsribber, der først var førthalvt
op på tårnet, men på de sidst producerede af de 20
møller var ført helt op til toppen af tämet.

At der også var tale om påvirkning af vingerne ved
Møllehatten med gear og jævnstrømsdynamo var
placeret på et kraftigt betontårn - og netop tårnet
gjorde, at man fik nye erfaringer med de problemer,
der kunne opstå ved en uheldig kombination af
vinger og tårnkonstruktionen.

passage af tånnet, gav ikke umiddelbart problemer.
Johannes Juul, der fra 1947 fortsatte vindmølleud-

viklingen, hvor Aeromotorerne slap, refererede dog i
et indlæg på en LTNESCO-konference i 1956 , at der
havde været træthedsbrud i vinger på vindmøller
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Johannes Juul's illustration af de kritiske områder foran og bag betontårne
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(t.v) og gittertårne.
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Yderst t.v. Den første skitse fra 1974 til NASA's 100 kW Mod-0. De to midterste fotos yiser den første udgave fra
1975 og møllen i 1976, da den indvendige trappe var {iernet. (tr'otos: NASA - her vist spejlvendt) Yderst til højre
Helge Claudi Westh's skitse, der blev sendt til Louis Divone 9121977 (Materiale i DVS'arkiv).
med betontårne. Tilsvarende problemer havde man
ikke haft ved møller med åbne gittertårne. Han advarede også om, at med vingerne på læsiden af gittertårne og specielt bag betontårne kunne der optræde
endnu kraftigere påvirkninget: "når man bruger
møller med en konstruktion, hvor vingerne roterer
bag (d.v.s. på læsiden afl tårnet, må der regnes med
stødvise og højst skadelige belastninger på tårn og

vinger ".ç5¡
Juul havde selv forsøgt sig med vinger, der var placeret bag tårnet. Hans første to-vingede forsøgsmølle
fra 1950 var oprindelig en "bagløber" men efter
3 måneders kørsel blev der skiftet til vinger foran

møllen med afstivning til vingenavet.
Det var heller ikke Juul's idé, at den senere GedsermølIe skulle have betontårn. Han anbefalede - netop
for at forebygge vingeproblemer - at møllen fik et
gittertårn som på hans egne første skitser.lo¡

1974-77: Advarsler t¡l NASA
I august 1974 deltog J.M. Savino og L.V. Divone
fra NASA s amerikanske vindkraftprogram, i en
international workshop i Stockholm. Fra dansk side
deltog Jean Fischer fra FLS, den tidligere leder
af "Aeromotor"-proj ektet Helge Claudi'Westh, Niels
Meyer fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber
(ATV) og Mogens Johanson fra Danske Elværkers
Forenings Udredningsudvalg (DEFU).

Efter mødet i Stockholm var de to NASA-folk på
besøg i Danmark, hvor de sammen med de fire
danske deltagere så på Juul's 200 kV/ forsøgsmølle
og den trevingede FLS Aeromotor i Gedser.

Det førte dels til dansk-amerikansk samarbejde om
nye målinger på Gedser-møllen, som omtalt i en
anden artikel i dette årsskrift, dels til en løbende
udveksling af tekniske erfaringer. Der var derfor i
1974-77 en intensiv korrespondance mellem Claudi
Westh og Savino og Divone i USA.tzl
Claudi'Westh fremhævede her flere gange fordelene
ved den danske "upwind-1øsning" (3 vinger placeret
foran tårnet) og advarede om mulige problemer
ved NASA s "downwind-koncept" med vingerne bag
tärnet.

1975-77: NASAs Mod-O
På

NASA

s

første 100 kW forsøgsmølle, Mod-O, var

den 2-vingede rotor placeret bag tårnet - inspireret
af Smith-Putnam møllen og især Hütters 200 kV/.

Der var oprindelig kalkuleret med et rørtäm, men da
egensvingningstallet (ca. I,3 Hz) faldt sammen med
frekvensen for bladpassagen for den 2 vingede rotor
ved 40 o/min., blev der valgt et stivere gittertårn.

Allerede de første prøvekørsler af møllen i efteråret
1975 viste problemer med høje belastninger af
vingerne. I I97 6 forsøgte man at reducere "tårnskyggen" ved at fierne en indvendig trappe i tårnet - og
i et brev fra Savino til Claudi Westh í januar 1977
blev det slået fast, at på fremtidige store møller med
"downwind-rotor" skulle tårnkonstrukfionen være så
åben som mulig. Beton-tårne, som man ellers også
havde drøftet undervejs, var derfor foreløbig ude af
billedet.

I sit svarbrev vedlagde Claudi Westh bl.a.

en skitse,
hvor han med saks og tape havde flyltet rotoren på
forsøgsmøllen om på den anden side af tårnet.
11

GNOWAN
156 m
150 m

MOD.2
USA
105 m

Det slanke rørtärn, afstivet ned barduner, og de
to vinger bag tårnet fulgte Hütter's recept, men i
vingerne var der en bærende stålbjælke under glasfiber-skallen. Møllen, der havde kostet knap 90 mio.
DM (ca. 330 mio. kr) nåede kun at køre 420 timer i
de 5 år, den var i brug.

MOD-OA
USA

47 ¡n

d

r

I

I

Den første amerikanske forsøgsmølle, Mod-04, er her
sammenlignet med den senere Mod-2 med vingerne
foran tårnet og den tyske Growian. Deres størrelse
sammenlignes med domkirken i Køln. (teg-ning i

Growian-brochure fra M.A.N.)

I juli

1977 indrømmede Savino, at der kunne være

betydelige fordele ved "upwind-1øsningen" og fortaIte, at man faktisk overvejede at lave forsøg med
den på den amerikanske mølle. Disse forsøg blev
gennemført og afrapporteret af NASA i 1 980-8 1 .tsl
De nåede dog ikke at få konsekvenser for den næste
2 MV/ Mod-1, der også blev en bagløber. Først på
den endnu støne 2,5 MW Mod-2 fra 1982 rykkede
vingerne om på forsiden aftårnet.
På det tidspunkt var "downwind-konceptet" med

vingerne bag tårnet allerede blevet overtaget som
standardløsningen på de fleste af de langt mindre
amerikanske vindmøller, der blev opstillet under det
voksende vindkraft-boom i Californien.

Udviklingen i Europa efter 1974
Også i Europa var Hütters mølle fra 1958 en vigtig
inspirationskilde, da vindkraften igen kom på banen
efter oliekriserne. Flere af de store forsøgmøller, der

blev bygget i 1970'erne var "bagløbere". Det gjaldt
bl.a.en 3 MW møIle, der blev opført ved Maglarp
i Skåne i 1982 og de noget mindre "Monopteros"
møller med en enkelt vinge, der blev fremstillet af
tyske MBB. Den størstevar pä 700 kW.
Den suverænt mest markante af disse møller og nok også den suverænt mest mislykkede - var
Growian-møllen Q.{avnet stod for GROsse \ilInd
ANlage",) der blev opført tæt ved Nordsø-kysten i
1982 af 3 tyske el-selskaber. 3 MV/ møllen var med
100 m rotordiameter verdens hidtil største.
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Growian-møllen (Foto: Flemming Hagensen)

Danske bagløber-møller 1 975-85
I Danmark blev Hütter's mølle i 1975 en vigtig
inspiration for folkene bag Tvind-møllen. Uheldigvis
hentede de ikke blot inspiration til de selvbærende
glasfiberarmerede vinger, men også til placeringen
af dem bagtårnet. Derfor løb man ind i de samme
problemer som FLS Aeromotorerne - blot forstærket
af, at vingerne var bag betontårnet..
Man løste problemerne ved at begrænse omdrejnings-tallet, så vingeimpulserne aldrig kom op i
nærheden af tårnets egenfrekvens. Det gik ud over
produktionen, men var til gengæld en fordel for møllens holdbarhed. Og mens de andre store møller
fra den periode forlængst er forsvundet, producerer
Tvind-møllen stadig strøm mere end 30 år efter selv om vingerne undervejs måtte udskiftes i 1992.
Tvinds lille PTG-møIIe var også en bagløber, men
var placeret på et slankt gittertårn, der var afstivet
med barduner. Dens 4,5 m lange glasfiberarmerede
vinger blev modellen for de følgende års danske
møllevinger. og selve møllens konstruktion - incl.
vingeplaceringen bag tårnet - blev også inspirationskilde for flere af de tidlige danske møller.

I første omgang handlede det omAdolphsen-mølIen,
der senere blev til Kuriant, en 15 kW mølle fra Jysk
Vindkraft og adskillige selvbyggermøller. Senere
kom der flere bagløbere til - bl.a. Odder-møllen og
DWT's 2-vingede " Windane"-mø11er.

c
Tvinds PTG-mølle (Foto: Foto: Tvindkraft). Kuriant-mølle (Foto: Benny Christensen, DVS). Montage af rotor
på Vølunds 265 kW mølle (Foto: Energimuseet). 300 kW DWT-møller ved Lynæs. (Foto: Flemming Hagensen)

Af

fik kun Kuriant dog en reel succes på markedet. Den var til gengæld en sej overlever, som stadig
kan ses i landskabet.
dem

Det delvis statsejede flrma DWT fremstillede de
største bagløbere i denne periode.F,n265 kWprototype blev opstillet ved Koldby nord f,or Højer i 1982.
Møllen havde ikke nogen krøjemotor. I stedet var
der bagest på vingeakslen placeret en stor rotor med
faste blade, der skulle styrke mølletoppens evne til
at selv at indstille sig efter vinden. Rotoren blev dog
senere afmonteret.
En senere produktionsudgave fik 300 kW generator
med rørtårn, der var slanket på den øverste halvdel
for at minimere "tårnsþggen".Der blev dog ikke
produceret ret mange - og D'WT's sidste mølle fra
1987 (en 400 kW) havde vingerne foran tårnet.

Muligheder på de små møller
Trods mange forsøg med bagløbere blev det "danske
koncept" med tre vinger foran tårnet dominerende også internationalt. Der er dog stadig nicher, hvor
bagløberne kan gøre sig gældende.

i Danmark betegnes som
(under
"husstandsmøIIer"
25 kW) eller "minimøller" (under 6 kUD kan man med fordel udnytte
de økonomiske muligheder, der ligger i at krøjesystemet kan undværes og bladene kan gøres lettere og
mere fleksible. Den populære danske 11 kW Gnamølle, der blev udviklet midt i 1990'erne, har et
slankt gittertärn eller rørtërn og en møIIehatmed2
blade, placeret i god afstand bag tâtmet. Også flere af
de udenlandske "minimøller" er bagløbere.

På de små møller, der

o'bagvindsmøllerne" måske
Her kunne historien om
godt slutte - og så alligevel... I2005 præsenterede
Hitachi en 2 MW vindmølle, tilpasset det japanske
hjemmemarked.lll "Tilpasningen" bestod í, at møIIen
med vingerne bag tåmet bedre kunne udnytte vindrige placeringer på skråninger mod den fremherskende vindretning - altså præcis den samme filosofi,
der lå bag Smith-Puûram møllen i 1939. I 2012 meddelte Hitachi, at en 5 MW bagvinds-havmølle nu
er under udvikling. Princþet skulle her gøre møllen
mere robust overfor tyfoner og andre ekstreme vejrforhold. o'Bagvindsm ølIerne" udvikler sig stadig...
l) Erling Kristensen:

Mens vindrosen blomstrede, Hasselbalchs Forlag

1953, s. 33.

2)Børge Larsen: Møller i Serritslev sogn. Fra land og by, Lokalhistorie fra Brønderslev og omegn, 1998, s. 82.
3) Palmer Cosslett Putram: Power from the wind Van Nostrand Rein-

holdCompany 1948.
4) Peter Musgrove: Wind Power, Cambridge University Press 2010,
s. 79-86.
5) Joharures Juul: Wind Machines. Wind and solar energy, UNESCO
Paris 1956, s.68-69.
6) Brev og notat fra Juul 2/l 1954. (Energimuseets Arkiv)
7) Korrespondance i DVS-arkiv, Lem.
8) J.C. Glasgow et al.: Comparison of Upwind and Downwind Rotor
Operations of the DOE/Ì.{ASA 100 kWMod-0 Wind Turbine. NASA

TM-81744,1981.

Gaia 11 kW møllen (Foto: Gaia-Wind)

9) T. Matsunobu et al.: Development of 2-MWDownwindTurbine
Tailored to Japanese Conditions, Hitachi Review, vol. 58, no.5. OcJober 2009, s.213-217 .
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Elværkernes vindmøller 1 977 - 1988:

Fra Gedser t¡l Tjæreborg
Museumsinspektør Jytte Thorndøhl, Energimuseet
Allerede fra1904 blev vindkraften taget i brug i mindre elværker
på landet, og under 1. verdenskrig var der mere end 250 elproducerende vindmøller i Danmark. I 1919 satte elselskabet NESA
Danmarks første vekselstrømsproducerende vindmølle op i Buddingeo hvor den leverede el til nettet.
Under 2. Verdènskrig anskaffede en lang række elværker igen
vindmøller til at supplere værkernes jævnstrømsproduktion og
efter krigen startede elværkerne forsøg med udgangspunkt i afdelingsingeniør Johannes Juuls arbejde med vekselstrømsproducerende vindmøller hos elselskabet SEAS. Vindkraften blev dog siden
glemt, mens elværkerne byggede store regionale elværker og planlagde indførelse af atomkraft.
Først da oliekrisens effekter kunne mærkes i det danske samfund
begyndte elværkerne igen at arbejde med vindkraft. Det krævede
dog en politisk indsats før man gik i gang i1977. Elværkernes
engagement i den stærkt polariserede atomkraft debat medførte
også i mange â,r', at deres store vindmøller blev mødt med skepsis og
mange negative udsagn. De gav dog gennem omfattende måleprogrammer resultater, der blev omsat i beregningsmodeller, som
industrien siden kunne brugeo qg de var en del af et internationalt
forsøgsarbejde med store vindmøller. Men i 1980 var der ikke
mange, der regnede med, at man godt 30 år efter ville bygge vindmøller på 6 MW.
Energimuseet har indsamlet arkivalier fra elværkernes store vindmøller og til denne artikel er materialet suppleret med et interview
med chefkonsulent Peggy Friis fra Risø DTU, som har arbejdet
med vindmøller siden 1980.

Oliekriserne sætter gang i vindkraften
I oktober 1973 angreb syriske og egyptiske styrker, trjulpet af andre
arabiske nationer, Israel, og l0 dage efter krigens start besluttede de
arabiske oliestater at skære ned på olieleveranceme til USA og andre
industrilande, der støttede Israel. Det kunne ikke mindst mærkes i
Danmark, der fik 92o/o af sin energiforsyning fra olie. Det gav den første
oliekrise i efteråret l9T3.Hastigheden på vejene blev sat ned og der
kom bilfri søndage. Olien blev dyr, og det ramte de mange boliger, der
havde oliefin til opvarmning. Og da næste oliekrise opstod i 1979-80
med politiske uroligheder i Iran og krigen mellem Iran og lrak, gik
oliepriserne yderligere op, samtidig med at leveranceme gik ned.
Oliekriserne fik de danske kraftværker tll at skifte fra olie til kul.
Samtidig meldte elselskaberne ud, at man ville indføre atomkraft i

Danmark. Et stort flertal i Folketingetvar tilhængere
af atomlraft, men den folkelige modstand mod
atomkraft voksede og flere politikere skiftede holdning undervejs.
Rundt omkring i det danske landskab var der samtidig flere ildsjæle og hjemmebyggere, som allerede
havde startet deres egne forsøg med vindkraft både i
protest mod atomkraften, men også som forsøg på at
klare deres egen forsyning med vaflne og el.
Fra regeringens side satte man også gang i et egentligt vindkraftprogram sammen med elværkerne.
Finansudvalget havde i december 1976 vedtaget, at
11,2 millioner kroner af de i alt 50 millioner ki^oner
som var blevet afsat til udvidet energiforskning og
-udvikling, skulle bruges til et udviklingsprojekt for
større vindkraftanlæg.

Hertil bidrog elværkerne med

yderligere 3 millioner kroner.

Vindkraftprogrammet 1 977 : Gedsermøllen fra 1957 sættes i drift igen
Vindkraftprogrammet omfattede forsøg med større
vindmøller, for gennem målinger og driftsforsøg at
fä materiale, så man kunne undersøge mulighederne
for at indføre vindkraft i Danmark Det var med
omtrent samme formål, at forsøgsmøllen ved Gedser
var blevet rejst i 1951 af elforsyningen.
Dengang viste de officielle beregninger, at vindkraften ikke kunne konkurrere med de olieffrede
kraftværker. Til trods for, at møllen blot var en
forsøgsmølle kørte den dog videre, indtil et mindre
havari stoppede deni 1967. Og den viste sig i 1976
at være den eneste store vindmølle i verden, som

Rotoren under montage med det store kædehjul for
det første geartrino der lå udenfor selve maskinkabinen.

iti

havde været i drift
är, og som stadig stod på
sin plads. I udlandet vakte det opmærksomhed, og
flere amerikanske eksperter besøgte møllen i midten
af 1970'erne da oliekrisen satte gang i nytænkning

indenfor energiområdet.
Første punkt på Handelsministeriets og elværkernes
program var derfor istandsættelse af Gedsermøllen
med henblik på at foretage nye målinger i en
begrænset periode. Den gamle forsøgsmølle ved
Gedser blev efter ti års stilstand renoveret og sat i
drift i november 1977 og frem til april1979 blev der
gennemført et omfattende måleprogram.
Istandsættelsen af møllen samt målingerne blev
gennemført i samarbejde med USA s Energistyrelse
ERDA. Samarbejdet var også en del af en erfaringsudveksling, hvor data og resultater fra Ged-

sermøllen blev sammenlignet med resultater fra
nye amerikanske vindmøller. Den 3-vingede Gedsermølle med stall-regulerede vinger var forskellig
fra NASA's nye amerikanske vindmøller, der var
2-vin gede bagløbere med pitch-regulerede vinger.
ERDAbidrog med omkring I mio. kroner til istandsættelse og ny målinger.
Gedsermøllen viste sig ved disse målinger at være
både effektiv og stabil. Rotorkonstruktionen havde

Gedser-møllen under renovering i 1977 . Vingeaksel,
kædehjul og2. geartrins kædetræk til generatoren.

forholdsvis lave materialespændinger, hvilket sþldtes den meget stive konstruktion med mange stag.
Stagene fra vingerne til navspidsen optog i stor
udstrækning vindbelastningen på vingerne, mens
belastningen fra rotationen og tyngdekraften blev
optaget af de stag, der gik mellem vingerne. I øvrigt
gennemførte man også støjmålinger samt iagttog
forekomst af forstyrrelser af radio/TV-signaler, når
møllen var i drift. 1t¡
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mæssigt var lige så egnet. De to møIlerkørte
fuldautomatisk og producerede strøm til det lokale

højspændingsnet, når de var i drift, og samtidig
blev der gennemført måleprogrammer på møllerne.
Målingerne dannede grundlag for udvikling af beregningsmodeller til brug for beregning og dimensionering af fremtidens møller.
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Maskinkabinerne til Nibestitling hos A/S Frichs i Århus
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Opførelse af Nibe-møllerne I 978-1 980
Opførelsen af to store, nye forsøgsmøller, Nibe A
og B, var næste punkt på Handelsministeriets og
elværkernes vindkraftprogram. Selve proj ekteringsarbejdet blev foretaget af ingeniører fra ELSAM
og det nyoprettede ELKRAFT. Afdelingen for Fluid
Mekanik fra DTH hjalp med aerodynamiske bereginger mens den nyoþrettede Prøvesiation for Minõre
Vindmøller på Risø hjalp med projektering af
vingerne. Hvor det var muligt placerede man ordren
pämøllertes forskellige dele hos danske virksomheder. A/S Frichs i fuhus fik hovedordren på den
maskinelle del. F.L. Smidth leverede gearkassen til
Nibe B, mens et tysk flrma LeomotorA/S fik ordren
på gearet til Nibe A. Generatorerne blev leveret
fra Thrige Titan. NESELCO, et datterselskab af
LK-NES, leverede styringsudstyr. Glasfibervingerne
der var 20 meter lange, blev fremstillet hos Vølund
A/S i Viborg og O.L. Boats i Ringsted.

Møllerne var pähver 630 kW og forsynet med
en 4-polet as¡mkron generator. Man forventede, at
møllerne kunne producere 1,5 millioner kWh om
året. Oprindeligt ville man have placeret møllerne
ved Velling Mærsk på østsiden af Ringkøbing Fjord,
men man valgte i stedet Nibe Bredning, som vind-
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Vingenavet og den inderste del af vingerne til
Nibe A løftes op (1979). Læg mærke til stagene,
som ligner Gedsermøllens.
Nibe møllerne indgik i de første internationale
samarbejder omkring målinger og erfaringer med
store vindmøller.I samme periode opførte 3 fyske
elværker en 3 M\M mølle (Growian), der kun
opnåede atvære i drift i et par hundrede timer. Og
i Sverige byggede elværkerne forsøgsmøller pä2 og
3 MW. Disse vindmøller kørte henholdsvis ca.20.000
og 10.000 timer.lz¡ Nogle af de store udenlandske
forsøgsmøller kom aldrig i regulær drift men blev
taget ud, når målinger og beregninger var afsluttet
1l¡. Nibemøllerne kom i almindelig drift i 1989, da
ELSAM overtog møIIeme.Indtil dakørte de som
testmøller med mange stop og perioder, hvor man
reparerede og udskiftede dele, bl.a. vingerne.
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Nibe-møllerne med A-møllen bagest. Maskinkabinen i møllehatten på Nibe B. Fra venstre Palle Christensen,
Peter Christiansen og Peggy Friis, den dag møllen var på nettet første gang i 1.981.

Erfaringer med Nibe-møllerne
I september

1919 havde man fået vingerne monteret
på den ene Nibe mølle og kort efter gik Nibe A i
drift. Nibe B blev færdiggjort senere pä äret. De to

møIler var næsten identiske, men der var en forskel
på vingerne. Nibe A havde stall-regulerede vinger,
der var afstaget 8 meter fra navet og selvbærende

på de yderste 12 meter. Nibe B møllen havde
bærende vinger med pitch-regulering.

frit-

Nibe A var en forbedret udgave af Gedsermøllen og
opskaleret fra200 til630 kW, mens Nibe B med sin
pitch-regulering var mere i familien med de nyere
udenlandske vindmøller. I starten var begge møller
forsynet med vinger af glasfiber opbygget omkring
en stålbjælke, og det var ståldelen, som viste sig at
være det svage punkt. Her opstod revner, så vingerne
måtte tages ned og repareres og sættes op igen.

Nibe B fik i 1984 nye vinger for at aþrøve træ
som materiale til store møllevinger. Vingerne blev
fremstillet hos Limtræ A/S i Hirtshals. I 1993 fik
også Nibe A trævinger En trævinge fra Nibemøllerne
findes bevaret på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy. Trævingerne viste sig at være
rigtig gode til at reducere støjen, til gengæld kunne
de blive meget tunge af vand, der trængte ind selv
om de var overflademalede.

tulLB

úlÞA

Atstaget v¡nge, mølle A

am

12 m

Fritbærende v¡nge, mølle B

En af Nibe-møllernes 20 m lange trævinger er bevaret
og nu kan ses i Folkecenterets store udstillingshal i
Thy. (Foto: Benny Christensen, DVS)
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På begge møIIer blev der afprøvetflere

vingeindstill-

inger og vingetyper, og de endte begge med at have
vinger fra Vestas i de sidste driftsår. Nibe møllerne
blev nedtaget i 2001. Nibe B opnåede over 20.000
driftstimer i selve forsøgsperioden som varede til
1988.

Nibe A havde problemer med stall-reguleringen.
Med de stall-regulerede vinger opstod der svingninger, som man ikke anede, hvad man skulle gøre
ved. Det medførte, atman i ELSAM og på DTU
var enige om, at stall-regulering egnede sig ikke til
store vindmøller. Ingeniøreme på Risø mente, at det
var en forhastet beslutning og der gik en del fu før
fabrikkerne gik væk fra stall-reguleringen, fortæller
Peggy Friis, der som nyuddannet maskiningeniør
blev ansat hos ELSAM tll at følge Nibemøllerne.
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Vestas var de første, der lyttede og begyndte allerede

i

1980'erne at fabrikere vindmøller med pitch-regulerede vinger. Peggy Friis blev i midten af 1980'erne
betalt for at komme til Vestas for at fortælle dem,
hvad hun vidste om vingelejeE fordi hun havde stor
erfaring fra Nibemøllerne. Siden er den aktive stalling erstattet af pitch-regulerede vinger på alle de
store vindmøller.
Fra de mange test og målinger på Nibemøllerne fik
folkene fra DTU og Risø et meget stort materiale,
hvorfra man begyndte at udvikle beregningsprogrammer for store vindmøller. Beregningerne blev
brugt til at videreudvikle de kommende store vindmøller og blev også udvekslet internationalt via det
Internationale Energiagentur.

Dansk skepsis -men international
interesse
I lange perioder var Nibe-mølleme ikke i drift på
grund af fejl, reparationer eller ombygninger. Flere
aviser skrev historier om de store mølleE der aldrig
kørte og man beskyldte elværkernes forsøg med
vindmøller for kun at skulle vise, at vindkraft ikke
kunne fungere. En enkelt avis gik faktisk så vidt,
atman skrev, at ansættelsen af en kvindelig maskiningeniør tiI atvaretage driften af Nibe møllerne helt
klart viste, at ELSAM var imod vindkraft

Faktisk kørte Nibe møllerne bedre end flere andre af
datidens store udenlandske forsøgsmøller. Desuden
havde man det princip, at så snart der viste sig en
fejl eller en mistanke om et svagt led skulle møllen
standses og fejlen studeres og udbedres eller konstruktionen ændres. Arkiver fra Nibemøllerne,
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Dagbogsnottt fra Nibe-møllerne (1981).
som i dag befinder sig på Energimuseet vidner
om talrige ombygninger og renoveringer. Maskiningeniør Peggy Friis fortæller også, at det heller ikke
var nemt at aþrøve helt nye prototyper på vindmøller:

"I samme periode havde vi i Danmark en række
småvindmøller bl.a. Riisageri og de havde jo noget
mere driftstid end de store Nibe møllen Hver gang
de små møller gik i stykket: så kunne de lynhurtigt
repørere dem. Hver gang vi gik i stykker havde
vi ingen penge at reparere þr så skulle vi først
skaffe pengene til det. Så gik der tid med atfinde ud
af hvem der kunne lave reservedelene, og hvor det
kunne ske, og hvordanfik vi nufat i en lcran, der
kunne løfte op. Der var ikke nogen stedeti hvor vi
kunne hente reservedele." ç4¡
Flere af fabrikanterne var også meget skeptiske og
sværgede længe til de mindre vindmøller, der havde
vist sig mere driftssikre. Nibemøllerne fik dog betydning for, atman fra EU valgte at satse på vindkraft i
Europa. Fra Nibemøllens gæstebog ved vi, attahige

-a

udenlandske gæster besøgte møllerne, heriblandt
forskere og politikere fra EU. De danske vindmøller
blev betragtet som positive forsøg, og EU valgte at
støtte forskningen i vindkraft i Europa. I Danmark
fik man således EU støtte til flere forsøg med store
vindmøller bl.a. Tjæreborgmøllen og siden også til
udvikling af industriens store vindmøller..

hver 1/3 af aktiekapitalen, og udviklingen af den
nye vindmølle havde kostet 2,5 millioner kr., hvortil
man havde faet et mindre lån fra Staten. Det nye
Energiministerium, der var blevet skabt som føIge af
den anden oliekrise i 1979 - med Poul Nielson som
den første energiminister - gik nu for alvor ind i
udviklingen af større vindmøller i Danmark ved at
deltage i det nye aktieselskab.

Yøbnd-møllen var en bagløber med 3 glasfibervinger der var 14 meter lange, og stod på et
29 meterhøjt stâúrør på 80 cm i diameter der var
fastgjort til et betonfundament med barduner.
Energiministeriet trak sig ud af DVT i 1985, da
den nye energiminister, Knud Enggaard, ikke ville
lægge flere statslige penge i selskabet. SEAS, der i
1984 havde bestilt 5 store vindmøller hos DVI gik
stedet ind som hovedaktionær.

i

Man ville i DVT bruge de gode erfaringer fra Nibe
B til at gennemføre endnu en række forsøg med store
vindmøller. De 5 SEAS- møIler blev opstillet ved
kraftværket på Masnedø ved Storstrømmen.
Vindmølleparken blev indvieti 1987. Der var en
række problemer med gearkasser og vinger, som
blev ordnet hen ad vejen, men de blev også betragtet som forsøgsmøller og der skulle de to første år
gennemføres den samme type målinger, som man
havde udført på Nibe møllerne.

Vølund-møllen ved Koldby. (Se også foto på side 13)

D\ff og Masn edø-møllerne
I

82 opstillede S ønderjyllands Høj spændingsværk
en265 kW vindmølle ved Koldby på den sønderjyske vestkyst 15 km nord for den dansk-tyske
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grænse. Møllen var fabrikeret

af Dansk Vind Teknik

A/S i Viborg og gik under betegnelsen Vølundmøllen efter fabrikken Vølund, som allerede i 1978
havde fabrikeret glasfibervingerne til de to Nibe
møller.
Virksomheden Dansk Vind TeknikA/S var dannet af
Vølund, Asea-Danmark og Energiministeriet med .

De fem Masnedø møller byggede videre på samme
konstruktion som Nibe B, men havde en noget større
(750 kW) generator
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Der blev også rejst DVT møller flere andre steder
i Danmark. Firmaet eksporterede i begyndelsen
af 1980'erne også vindmøller til det californiske
marked. I 1988 fusionerede DVT med Vestas, da
SEAS blev tvunget til at afgive ejerskabet.

Tjæreborgmøllen
Skitserne

til

en ny stor vindmølle ved Esbjerg, hvor

man skulle bygge videre på erfaringerne fra Nibemøllerne, startede allerede i 1981. I 1984 var man
klar til at gãi gang med at fremstille de første
prøvevinger, og samme år bevilgede ELSAM penge
til en detailprojektering og ãtet efter besluttede man
atbygge en 2 MW vindmølle.

Møllen stod på et 57 meter højt betontårn i Tjæreborg Enge syd for Esbjerg. Maskinkabinen blev dels
monteret hos Vestkraft i Esbjerg og siden i den
store montagehal, der var opført ved byggepladsen.
Vingerne var 30 meter lange selvbærende og pitchregulerede og fremstillet hos Dansk Vindteknik
(DVT) i Viborg. Vingerne var af glasfiberforstærket
polyester med en bærende stålbjælke. Hver møllevinge vejede 9 tons.
Nacellen på Tjæreborgmøllen løftes på plads.

Møllen opfi'ldte en del af ELSAMs forpligtelser til
opførelse af 55 MW vindkraft, der i 1986 var påúag|
af Energiministeriet, men var stadig først og fremmest en forsøgsmølle med henblik på at videreudvikle de store vindmøller. Projektet fik støtte fra EU
og Energiministeriet.
ar tilsluttet elnettet første gang
23. marts 1988. 3. august 1989 skete der et brud i
gearkassen, og efter 10 måneders arbejde med nyt
design og reparation gik møllen i drift igen i maj
1990. Frem til slutningen af november 1992 producerede Tjæreborg møllen mere end 7 GWh i en
driftstid på mere end 11.200 timer.
Tj æreborgm øllen

Tjæreborgmøllens nav - nederst monteret med systemet til pitch-regulering af vingerne.
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ELSAMs projektafdeling blev bl.a. på grund af
Danmarks fremtrædende rolle indenfor vindkraft
opfordret til at koordinere et europæisk samarbejde
omkring store vindmøller kaldet WEGA (Wind
Energi Grosse Anlagen), hvor Tjæreborgmøllen var
en vigtig del. Alle resultater af måleprogrammerne,
der var finansieret af EU, blev stillet til rådighed for
omverdenen. Når man kom til europæiske vindkraftkonferencer i begyndelsen af 1990'erne var ca.600/o
af alle p.osters og papers baseret på resultater fra
Tjæreborgmøllen. 1+¡

Tjæreborg-møllen var elværkernes sidste egenprojekterede forsøgsmølle. Herefter blev det vindmølleindustriens egne store prototyper, man satsede på
atkøbe og opstille. Siden opførte elværkerne flere
vindmølleparker både i land og på havet, og i dag er
DONG Energy verdens største operatør på havmølleområdet.

Målingerne fra Danmarks store Elværks-m ølIer har
givet forskere, operatører og fabrikanter mange
vigtige erfaringer med på vejen. Vinger, gearkasser,
elsystem, styringssystemer m.m har bidraget med
væsentlig viden. Men ikke mindst har de mange
målinger, der blev gennemført og afrapporteret
bidraget til udvikling af de beregningsmodeller, som
fabrikanterne af de store vindmølIer gør brug af i
dag-

Kilder:
1) Handelsministeriets og elværkernes vindkraftprogfam,.
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Tjæreborgmøllen
Disse resultater blev i 1993 samlet i en EU -rapport
om WEGA I programnmet sammen med målinger
fra to andre store vindmøller, AWEC-60 I,2 M\M i
Spanien og Richbourough 1 MW i England (z). Kort

tid efter blev WEGA II programmet sat i gang, og
denne gang fik bl.a. Bonus, NEC Micon og Vestas
EU-støtte til udvikling af ny teknologi på store vindmø11er.

.

Handelsministeriet. Københarm

2)Hau, E., Langenbrinck, J. & Palz,W.: WEGA. Large Wind
Turbines. Springer-Verlag. Berlin Heidelberg (WEGA D 1993.
3) Gipe, Paul 1995: Wind Energy Comes ofAge. John V/iley &
Sons, Inc. USA and Canada
4) Interview med maskiningeniør og chefkonsulent Peggy Friis,

Risø DTU, 2013.
ELSAM Posten. 1918-1992, Skærbæk
Naturlig Energi 1981-1991.
Energimuseets arkiv omhandlende Nibe mølleme samt Tjæreborg møllen.

fra Energimuseets samling, hvis ikke
andet er angivet.
tr'otos er

Tjæreborgmøllen blev sprængt med 5 tons dynamit 14. august 2001. Den kørte i alt 46.000 timer,
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Husstandsmøller - en ny slags vedvarende energi
Preben Maegaard, forstander emerituso Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Husstandsmøller er en ret ny vedvarende energisektor, der internationalt vokser
kraftigt. Der har været flere tilløb til en indsats i Danmark, der har meget at indhente
sammenlignet med de førende lande på området. Og på de små møller er nye og
anderledes tekniske løsninger også på banen.
Nutidens vindmøller i MW klassen har deres udspring

teknologisk set i de små vindmøller, som blev udviklet
og produktmodnet i sluûringen af I970eme. De var på
11 til 30 kW og havde et vingefang på 10 meter. De var
forløberne for eftertidens stadigt større vindmøller. Især
i udlandet, men senere også i Danmark er der sket en
videreudvikling af de små vindmølleE som i dag udgør
deres egen produkt- og anvendelsesniche, som ikke må
forveksles med markedet for MV/ vindmøller, som er af
en helt anden karakter.

Til forskel fra de store møller, hvor der er en meget stor
teknologisk ensartethed, eksperimenteres der på de små
møller med mange forskellige teknologiske løsninger. Og
mens udviklingen internationalt går stærkf i denne sektor
har den danske indflydelse hidtil ik'he været særlig stor.

Hvad er små vindmøller?
Hvad der beskrives som små vindmøller bliver defineret
forskelligt, afhængig af hvilket land de er opstillet i.
Den internationale IEC standard for godkendelse af vindmøller lægger grænsen for små vindmøller ved 200 m2
overstrøget areal. Det svarer til en vindm øIle pà 35 - 7 5
kW aftrængig af vindforhold og rotorbelastning.

I Danmark blev der i 1990'erne indført særlige regler for
opstilling af husstandsmøller - defineret som møller med
højst 13 m rotordiameter,25 kW generator og25 m total

vingespids. I juni 2010 blev møller under
6 kW - ligesom solceller - omfattet af "nettomålerordni
gen" (så elmåleren kanløbe baglæns, når der produceres
mere end til husets forbrug).

højde

til øverste

Begge disse initiatíver har haft stor indflydelse på interessen for opstilling af mindre møller - og for de danske
møller, der kom på markedet.

Efter 2010

så

kriterierne for små vindmøller således ud:

1) Møller med under 5 m2 overstrøget areaL Som regel
batteriladere med generatorer på 100 - 600 watt og en
årsproduktion på 100 til 500 kWh.

2) Møller med op til40 m2 overstrøget areal og en
generator på max 6 kW hvis man ville ind under nettomålingsordningen. Højden må være max25 meter til
vingespids, vindmøllen skal være til selvforsyning og skal
opstilles i umiddelbar tilknylning til eksisterende bebyggelse og en afstand til nærmeste nabo på min.100 meter.
Der er særlige godkendelsesregler for denne størrelse.
3) Møller med op til200 m2 overstrøget areal. Yderlige
krav er, at generatoren må være på max25 kW og
højden til vingespids max. 25 meter. Kravene til godkendelse er skærpede for den størrelse. Møller af denne
kategori er produkfionsmøller og afregning skete ikke
eft er nettomålingsordningen.

Folkecenteret har afprøvet og demonstreret husstandsvindmøller siden 1998. Her er en del af dem sammen med en tidligere
55 kW Vestas ombygget til 37 k\ry og en 75 kW Smedemestermølle, der siden 1985 har leveret strøm til centeret.
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19. december 2012 aßkaffede regeringen nettomålingsordningen. Ultimo januar 2013 meddelte regeringen at
vindmøller opt1l25 kW ville modtage en forhøjet afregningspris päÞ,n2,50 kr/kwh i20 âLr fra opstillingstidspunktet. Denne ordning skal tages op igen, når der er
installeret yderligere 2,5 MW kapacitet - dog senest i
2015. Det svarer til ca. 50%o forøgelse af kapaciteten i
forhold til2012.

Med 20l3-lovgivningen blev princippet om egenforsyning suspenderet, selv om nettoafregningen for husstandsvindmøller havde vist sig ubureaukratisk og motiverende
for køberne, som med deres personlige investering
bidrog til omstillingen fra de fossile energiformer. Gældende fra 2013 vil alle husstandsvindmøller være at
betagte som produktionsmøller - om end med en meget
højere afregningspris end de konventionelle vindmøller.

Hvilke behov dækker de små møller?
Købere af små vindmøller har meget forskellige
levevilkår, hvilket er bestemmende for størrelse,
udformning og pris for en husstandsvindmølle. Ser man
på det internationalt er dèr i hvert fald tre kategorier:
a) Overvejende fattige mennesker

i udviklingslandene

til et offentligt el-net. Eksempelvis findes
af nomader i det indre Mongoliet, som har en

uden adgang

tusindvis
lille el-producerende vindmølle. Ved disse vindmøller er
der krav om lav pris og robusthed, hvorimod støj og
udseende har mindre betydning.

b)'New frontier"

bosættere især i USA. De ønsker

at gøre sig selvforsynende med energi, ved genbrug

af

spildevand mv. med en tilværelse uden kabler ogrørforbindelser til omverdenen. Det skønnes, at der i USA er
opstillet 140.000 vindmøller pâ2 - 10 kW hos sådanne
bosættere til batteriladning, men i øwig| med automatisk

Calorius varmemøllen og et solcelleanlæg har siden 1995
forsynet læge Jens Lyhne, Grurup i Thy med el og varme.
energianlæg. Også en interesse i ny avanceret teknik kan
være motiverende for anskaffelse af en husstandsvindmøIle.

UK, USA og Danmark har programmer, der kan betyde
et solidt marked for avancerede husstandsvindmøller. For
at kunne vurdere markedspotentialet kan nævnes, at i
Danmark er der ca. 150,000 husstande i det åbne land,
som står overfor at skulle udskifte olief,net med en
anden form for opvarmning. Dersom blot 10 % af disse
husstande vælger at stille om fra fossile energiformer
til vindenergi, er der et solidt begyndende marked for

husstandsvindmøller.
Den største blokering herfor er ekstremt restrilfive krav,
når det gælder byggetilladelse. Som et led i en progressiv
energipolitik vil det være oplagt under visse betingelser
- ligesom ved landbrugsbyggeri - atindføre en regel om
anmeldelse til den godkendende instans, at man planlægger at opstille en husstandsvindmølle, der naturligvis skal
være godkendt med hensyn til sikkerhed, støj mv.
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c) Europæiske husstandsvindmøller pâ3 - 25 kW anskaffes af beboere i fritliggende ejendomme. Huset er
allerede tilsluttet el-nettet, men man ønsker en miljøtil-

Ë ¡ûfm

livsstil ved at anskaffe en vindmølle, hvor kravene
er godt design, lav støj, minimal vedligeholdelse, effektive luft- og mekaniske bremser samt automatisk drift,
hvorimod prisen ikke er afgørende som ved a) og b).
Kina og USA er langt de største producenter af små
vindmøller, som dog ikfte kan opfrlde de nævnte krav.
Det er forklaringen på, at der i Danmark stort set ikke er
godkendt vindmøller, der er produceret i disse to lande.

¡¡t

passet

Alle de ca. 10 husstandsvindmøIler, som i 2012 var godkendt til opstilling i Danmark, tllhører kategori c). Husholdningerne har økonomisk set prioriteret anskaffelse af
en vindmølle til egenforsyning højere end andre anskaffelser til husstanden og har set på de langsigtede økonomiske og miljømæssige fordele ved at investere i eget
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Antal små vindmøller i de 10 førende lande i 2010. Danmark er endhu ikke repræsenteret Kilde: WWEA2012.

Danske husstandsmøller
Allerede midt i 1980'erne lanceredes Thymøllen

som en
husstandsnølle med 7,5 kW generator, 7 m rotor og t2 m
tårn. En nacelle fra denne mølletype kan ses i Folkecenterets udstilling af historiske vindmøller.
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Thymøllen fulgte det danske koncept fra7970'erne med
asynkron generator, gear, fast omdrejningstal og stallregulering. Den blev mere end 25 år senere videreudviklet og optimeret i forhold til de krav, der i 2010 blev
stillet i forhold til af nettomålerordningen.
Generatoren er nu på 6 kW, rotordiameteren 7,13 m svarende til at overstrøget arealpä39,9 mt. Og den kan
leveres med et 2I,4 mhøjttârn., så totalhøjden ligger
præcis på de maksimale25 m. Thymøllen blev oprindelig
introduceret ned laminerede trævinger, men fremstilles
fra sidst i2012 med glasfibervinger.

I

1990'erne lanceredes den lille, varmeproducerende

Calorius, der ikke længere er på markedet, og den elproducerende Gaia, der også følger det danske koncept bortset fra at det er en såkaldt bagløber, hvor vingerne
sidder bagved tårnet i forhold til vindretningen.
Gaia-møllen blev oprindelig lanceret i en trevinget
5,5 kW version, men det blev den 2-vingede 11 kW
mølle, der blev populær på det danske marked for
husstandsmøller.
12010 kom der en ny dansk husstandsmølle pã markedet.
Firmaet HS Wind's Vtking er en tre-vinget mølle, der
kombinerer det "danske koncept" med et moderne design.
Et specielt træk, som også kendes fra nogle af de små
udenlandske møller, er atrørtãtrnet kan lægges ned i
forbindelse med service eller i hårdt vejr.

Thy-møllen i den nye 2011-udgave (nederste fotos: Benny
Christensen, DVS)

D
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5,5 kW Gaia-mølle, opstillet på Folkecenteret i 2001 (Foto:
Arne Jaeger)
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Godkendelsesreglerne for møller op til 200 m2 overstrøget areal kombineret med en maksimal generatoreffekt på 25 kW lægger op til "lawinds-møller" - d.v.s.
møller, der er tilpasset mindre optimale vindforhold.
200 ïfr er en større rotor end de danske 55 k'W møller fra
1980'erne havde. Viking-møllen, der har den maksimalt
tilladte generatorstørrelse på 25 kW klarer sig da også
med en 13 m rotor og et overstrøget areal pä 733 r#,
mens Gaia-møllen er en udpræget lawinds-mølle med
samme rotordiameter og en 11 kV/ generator.

Vindmølleindustrien i Danmark kom hurtigt fra start
i 1970'erne ved brug af standardkomponenter fra specialiserede leverandører afvinger, styringer og tårne.
Husstandsvindmøllerne har ikke haft en tilsvarende
leverandørkæde at trække på. Dog er der en beg¡mdende
udvikling på det felt, hvor flere producenter afhusstandsvindmøller henter deres vinger hos Olsen Wings, som har
mange års erfaring på området, ligesom Orbital laver styringer, der kan tilpasses forskellige fabrikater vindmøller.

lmporterede møller er anderledes
Blandt de mindste møller (under 6 kW) er det - bortset
fra Thy møllen - de udenlandske møller, der dominerer
markedet - og her er der mange forskellige tekniske løsninger på banen.

&

^

tï*

-iÍ':'g{.r.':b, " .

11

kW Gaia (Foto: Arne Jaeger 2001),2 kW Proven på Folkecenteret og 6 kW Proven/Eco Wind/Kingspan.

Det skotske Firma Kingspan (tidligere Proven) har 30
års erfaring med små møller og har leveret over 4.000
over hele verden. Deres 6 kW og 15 kW erbagløbere,
der uden krøjemekanisme indstiller sig efter vinden. Ved
høje vindhastigheder bøjer de flexible vinger sig efter
vinden, så det overstrøgne areal og vindtrykket på møllen
reduceres.
På Folkecenteret har en 2 kW Proven vindmølle været

i

drift siden 1995 uden reparationer på vitale komponenter.
Kingspan-møllerne har været forhandlet i Danmark af firmaet Eco Wnd, men importen er stoppet efter bortfaldet
af nettomålerordningen.
Windspot møllen kommer fra den spanske leverandør
Sonþo, der også har produceret små vindmøller i 30 år.
Den har ligesom Kingspan synkrongenerator, her pä3,5
kW og en 4,1 m trevinget rotor foran tårnet.

'ï.,t'*,r-

Den tyske Easy Wind er godkendt efter IEC ordningen,
hvilket stiller krav om omfattende teknisk dokumentation
i forhold til den danske, mere pragmatiske godkendelsesordning. Easy Wind er 4-vinget, med aslmkron generator
og gear. Den har i navet en mekanisk pitch-regulering,
som gØr møllen stormsikker. På Folkecenterets Prøvestation for Husstandsvindmøller har vi flere gange konstateret, at når alle andre vindmøIler er standset på grund
af høj vindhastighed (25 mls), så forbliver to af vindmøllerne, Windspot og Easy Wind, i drift.

Langt de fleste udenlandske små vindmøller er vandretakslede. Der findes også en række vertikalakslede vindmøller. De har af æstetiske grunde en særlig appel
i offentligheden, men ofte mangler der dokumentation

for årsproduktionen. Hvor de danske husstandsvindmøller
har en gearkasse og asymkron generator, anvender de
fleste udenlandske vindmøller en mangepolet s¡.nkronge

t

Den tyske Easy Wind under opstilling på Folkecenteret. Arbejdet hermed begyndte om morgenen; samme dag

vindmøllen klar

til drift efter atvære tilsluttet

kl. 17.00 var

et almindeligt 16 A CEE stik.
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til afprøvning og demonstration af små vindmøller. Til venstre: Lichtenegg ved Wien, oprettet 2011; ligger i 900
meters højde. Til højre: Vindmøller på Ashikaga Institute of Technology, Japan. Er oprettet af professor Izumi IJshiyama.

Anlæg

nerator, der leverer vekselstrøm. Dermed kan gearet undværes. Strømmen ensrettes enten i en laderegulator til
et batterilager eller møllen kan tilsluttes el-nettet via en
inverter.

I2012 var der et begyndende marked med 8 - 10
virksomheder, som producerer, markedsfører og importerermindre vindmøller. Siden 2010 er der kommet institutionelle rammer på en række områder, som kan bane
vejen for en egentlig industri for husstandsvindmøller.

Organisationer og institutionelle forhold
Husstandsvindmøller er en ret ny vedvarende energisektor, der internationalt vokser kraftigt. Der har været flere
tllIøb til en indsats på det område i Danmark, som internationalt set har meget at indhente i sammenligning med
de førende lande på området. De såkaldte samfundsøkonomiske beregninger (SØB) har i Danmark i flere årtier
spærret for nye i øvrigl lovende VE teknologier som
husstandsvindmøller og solceller.

Der er udformet et regelsæt for godkendelse, opstilling,
nettilslutning og afregning vedrørende små vindmøller
til individuel forsyning af husstande, landbrug, virksomheder, institutioner mv. Der er akkrediterede godkendere
af husstandsvindmøller. For at opnå godkendelse skal der
foretages trækprøver af vinger og tårn; vindmøllen skal
have produceret 500 fuldlasttimer og været i 6 timers

drift ved mere end 12 ttt/s. Desuden skal der udføres
støjmålinger. Kravene er alt i alt ret moderate.

I Japan har man et
praktisk og afslappet
forhold til små
vindmøller. Ser dem
som et naturligt og
farverigt indslag i det

menneskeskabte
miljø, er holdningen
hos japanske miljøforkæmpere. De fire
små hanekam-møller
med solceller og batterilager indbygget i
elmasten, står ved et

vejkryds i Japan.
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Brancheforeningen for Husstandsvindmøller blev oprettet
i2009 og varetager virksomhedernes interesser. Den
har sekretariat hos DS Håndværk & Industri. Brancheforeningen Vindmølleindustrien har erklæret, at den ikke
beskæftiger sig med husstandsvindmøller.

I Husum i Tyskland er siden 2010 blevet afholdt internationale konferencer for "small-scale" vindm ølIer. I forbindelse hermed afholdes på "New Energy" udstillingen
for små vedvarende energianlæg, herunder husstandsvindmø1ler.

Folkecenteret har afprøvet og demonstreret husstandsvindmøller siden 1998. Der var i2012 opstillet 14 små
vindmøller på centeret, heraf 3 vertikalakslede. På 6 af
de opstillede vindmøller blev der udført aþrøvning og
måleopgaver for erhvervslivet i henhold til kontrakt med
rekvirenterne.
Der har vist sig behov for endnu mere afprøvningskapacitet med ekstreme vindhastigheder, hvilket vil mulig-

aþrøvning i forbindelse med godkendelse.
Derfor er i samarbejde med Brancheforeningen for
Husstandsvindmøller en prøvestation på Sindrup Vejle i
Sydthy under forberedelse. Her kan hustandsvindmøller
op til25 kW aforøves under ideelle forhold. Staten har
bevilget 7 millioner kroner til etablering og drift de første
år. Prøvestationens ibrugtagen er forsinket af planlægningsprocessen, men forventes at kunne blive taget i brug
gøre hurtigere

i20t3.
2012udgav Folkecenteret 6. årgang afet engelsksproget
katalog over små vindmøller med beskrivelse og data af
327 modeller små vindmøIler fra 122 intemafionale producenter. Kataloget udarbejdes og udgives i samarbejde
med Chinese Wind EnergyAssociation, CWEA.
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Lille kinesisk vindmølle på 0,4 kW. Fremstilles i industriel
produktion på samme måde som støvsugere og andet udstyr
til husholdningen. Leveres i praktisk emballage med styring
og det hele, lige til at sætte op. Benyttes også i kombination
med solceller

til vejbelysning.

Urealistiske produktionstal og gyldne
løfter
Små vindmøller er ret nye på det danske marked, hvorfor
der mangler kendskab til og dokumentation for hvilken
produkfion, der kan forventes afen bestemt størrelse

vindmølle. Enkelte købere af husstandsvindmøller er
derfor blevet skuffede, når for gyldne løfter ikke blev
indfriet; det har skadet branchen ligesom eksemplerne på
byggesjusk.

Ud fra hvad andre vindmøller yder, kan man forvente, at
en husstandsvindmølle, afhængig af de lokale vindforhold

vil kunne levere 200 til 400 kwh pr. kvadratmeter overstrøget areal om året. Eftersom ydeevnen er baseret på
kendte f,'siske love, kan man nu engang ikke lokke mere
produktion ud af en bestemt størrelse rotor, end det er

f'sisk muligt.
Derfor ville det være en fordel, dersom alle, der har
med vejledning og information af nye energiformer at
gøre, havde et elementært kendskab til, hvad der ligger
indenfor det realistisk mulige, ved at rådgive nøglemt
og sagtigt frem for at gøre det til en sensation, at en vindmølle ikke når op på nogle urealistiske produktionstal.
Der er heller ingen, der kan binde kunderne en bil på
ærmet, der kan køre op til 100 krn på en liter benzin.
Dertil ved vi for meget om biler. Det bedste er naturligvis
at have reelle måleresultater, der er udført af en uaftrængig instans. Det må vente lidt endnu, inden vi i Danmark
har de rette faciliteter til at udføre sådanne målinger. Men
de er på vej, så man kan fä dokumentation med produk-

Antal producenter af små vindmøller i forskellige lande i
2011. USA, Kina, Tyskland, Canada og UK ligger højest.

tionstal fra en uvildig instans. Dermed kan husstandsvindmøllerne komme til at spille deres rolle i omstillingen

Kilde: WWEA20l2.

til et fossilfrit

samñmd.
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Flemming Hagensen

(1

935 -2012)

Da han blev pensionist blev vindmøllehistorien hans
fuldtidsbeskæftigelse. Der blev brugt meget tid og mange
kilometer på landevejene for at indsamle mølledele,
billedmateriale og oplysninger. Meget, der ellers ville
være hamet hos skrothandleren, blev på den måde sikret
og bevaret. Efter etableringen i 1997 blev DVS rammen
om denne del afhans indsats.
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I2002 købte han det nedlagte elværk fra 1913 i Roerslev
Nordffn, hvor han etablerede sin egen "filial" af sam-

på

lingen. Mange danske og udenlandske gæster har siden
ñet deres introduktion til den danske vindmøllehistorie
ved en rundgang i samlingen i Roerslev under Flemmings
þndige vejledning. Men også dem, der kendte historien
i forvejen, kunne ofte få nye vinkler på den ved et besøg

i Roerslev.

I marts 2072 døde Flemming Hagensen, der i 1997 var
med til at stifte Danmarks Vindkrafthistoriske Samling
(D[/S). Han var foreningens første formand og indtil sin
død medlem af bestyrelsen.

Med hans dødhar dansk vindkraft mistet en af sine markante profller. Flemming var uddannet maskinarbejder og
blev i 1961 ansat på Risø. Efter at Prøvestationenþr
Mindre Vindmøller blev etablereti 1978, blev det hans
nye arbejdsplads og udgangspunktet for hans livsværk.
Gennem sit arbejde fulgte Flemming de danske vindmøller i Danmark og udlandet og han havde altid
sit kamera med. Hans billeder dokumenterede den nye
danske vindmølleudvikling og blev gennem årene brugt i
talrige bøger ogtidsskrifter. Nogle af dem kan ses på forog bagsiden og andre steder i årsskriftet. Som en del af
sit arbejde oprettede han en database for samtlige eþroducerende møller i Danmark. Antallet voksede hurtigt og
da opgaven blev for stor for Risø fortsatte han på privat
basis i fritiden og udsendte løbende trykte udgaver.
Undervejs blev også han også interesseret i de ældre
mølle4 der leverede energi til landbruget,før elektriciteten kom ind, og de blev også inkluderet i databasen.

Flemming var gennem årene en fast gæst med en udstilling på Danmarks VindmøIleþrenings "vindtræf' og
årsmøder og i 2006 fik han foreningens vindmøllepris en fortjent hædersbevisning, han delte med bl.a. tidligere
energiministre og centrale branchefolk. Uden Flemmings
utrættelige og entusiastiske indsats var væsentlige dele af
de seneste mere end 100 ars vindmøllehistorie - og en
vigtig del afvores industrielle kulturarv - gået tabt.

I de seneste år havde Flemming af helbredsmæssige
grunde svært verl at passe samlingen i Roerslev. Desuden
var der påtrængende problemer med vedligeholdelse af
den gamle bygning. I bestyrelsen drøftede vi derfor
muligheden for at flytte samlingen til Lem, således at han
kunne skille sig af med elværket.
Efter hans død i foråretzlIL måtte disse planer fremskyndes. Samlingen i Roerslev og Flemmings fotos og
andre arkivalier var testamenteret til DVS. Et omfattende
arkivmateriale i hans lejlighed i Roskilde blev flyttet i maj
ogiløbet af efteråret blev de mange dele fra Roerslev
transporteret til Lem ad flere omgange. De opbevares
nu i en industrihal i det kompleks, hvor Vestas startede
vindmølleproduktionen i 197 9.
Benny Christensen, DVS.

Samlingen på Roerslev Elvæ rk 2002-2012

oerslev

Vinge til

klapsejler
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Fotos: Flemming Hagensen og Benny Christensen, DVS

8. ARGANG

.4

TEMAER:

Som sædvanlig beskæftiger også 8. årgang af n'Kapitler af Vindkraftens Historie
Danmark" sig med de sidste ca. 150 års vindmøllehistorie. Arsskriftets fire temaer
spænder denne gang tra 1887 til 2013 - og fra de store møller til de helt små...

i

Charles F. Brush (USA) 1888 - James Blyth (Skotland) 1891 - Poul la Gour (Danmark) 1891

HVEM KOM FØRST? Hvem var egentlig førit til

at bruge vindkraft til elproduktion? På verdensplan var
Poul la Cour nok kun nr.3 - men han kom længst med at gøre vindkraft-strømmen praktisk anvendelig.

Kuriant - Jysk Vindkraft - Monopteros (tysk) - DWT 265 kW - DWT 300 kW- Gaia l1 kW (Alle fotos: Flemming Hagensen)

MED VINGERNE BAG

tÅnNnt:

Langtde fleste vindmøller har vingerne placeret på vindsiden af tårnet.
men der er også møller, der har dem bag tårnet. Den løsning har både fordele og ulemper, men den har haft
sine tilhængere både i Danmark og udlandet - og har det stadÌg...
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Nibe B-møllen - Nacelle til Masnedø-mølle - Masnedø-møllerne - Tjæreborg møllen (Alle fotos: Flemming Hagensen)

ELV,4RKERNES MØLLER: Da de danske elværker begyndte at arbejde med vindkraft i I91l var det
midt i en meget polariseret debat for og imod atomkraft. Derfor blev elværks-møllerne mødt med en vis
skepsis. Men de fik alligevel betydning for vindkraftens videre udviklingi Danmark og Europa.

- 2 kW Proven på Folkecenteret - 6 kW Easy Wind under opstilling på Folkecenteret - Små møller i Japan.
HUSSTANDSMØLLER: Vindmølleme bliver stadig større'- men samtidig er der globalt et voksende
marked for de helt små vindmøller. Og mens Danmark har været i front, når det gælder de store vindmøller,
6 kW Thy-mølle

er andre lande længere fremme med udviklingen af husstandsmøller.
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