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ENERGIMUSEET - Oplevelser med energi
Energimuseet åbnede for publikum i 1985 med na\-net 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 forslmer Danmarks største vandkraftværk qred vand.
Museets udstillinger runmer alt fra materiel fra gamle elværker til hjemmets husholdningsap-
parater samt skiftende temaudstillinger. Der er en stor udstilling om vedvarende energi
og en permanent udstilling om vindlraftens historie i Danmark. Danmarks første modeme
vindmølle, Gedsermøllenfua 1957, er udstillet udendørs sammen med en Riisagermølle, der
smxrer, når vinden blæser. Skoler og grupper kan bestille rundvisninger og undervisning, som
varetages af museets skoletjeneste. Museet rummer også bibliotek og arkiv.

Åbningstider: Fra påske til 31.10: Hver dag fra l0 - 17.
Åbningstider i vintersæsonen for skoleklasser: se museets hjemmeside.
Energimuseet, Bjerringbrovej 44,8850 Bjerringbro. Tlf. 86 68 42 ll
www.energimuseet.dk, E-mail: 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 år siden. Museet blev indviet i juni
2001 . Bag museet står: Poul la Cour Museets Venner, v. Povl-Otto Nissen, tlf . 75 42 39 33.
www.povlonis.dk/plc/plcmus.htm og Poul la Cour Fonden, ved Bjarke Thomassen, tlf.
27 63 70 36.

Museet har kun åbent efter nærmere aftale.
Medlemskab af Poul la Cour Museets venner: 150 kr. for enkelt,250 kr. for dobbelt.

Poul la Cour Museet, Møllevej 21, Askov, 6600 Vejen
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 udviklings-
opgaver i forbindelse med vedvarende energi, med særlig henblik på produktion
og beskæftigelse i håndværk og mindre industri. Der er lagt vægt på at skabe
et åbent videns- og udviklingsmiljø, hvor lovende teknologier udvikles gennem
praktiske forsøg, og hvor viden og erfaringer gøres alment tilgængelige i en form,
der rette.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 ståI, der viser den teknologiske udvikling på området.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, Sdr,
Ydby. 7760 Hurup Thy. www.folkecenter.net
Tlf.:97 95 66 00, ßaxz 97 95 65 65, E-mail: energy@folkecenter.dk

I)anmarks Vindkrafthistoriske Samling (DVS)
DVS er en privat forening, der blev stiftet i 1997. DVS arbejder for at bevare
de sidste 150 års vindmøllehistorie fra de første gårdmøller ti'l 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 affangerer udstillinger i samarbejde med andre.
interesserede organisationer og institutioner.

Medlemskab af DVS koster 200 kr. om året. Nye Medlemmer modtager et
eksemplar af publikationçn "Mindre danske vindmøller I860-1980"

DVS, Smed Hansens Vej 11, 6940Lem St. Formand: Birger T. Madsen.
Næstformand og sekretær: Kurt Ganer-Tolsøe,flf.29 24 32 28.
e-mail: info@vindhistorie.dk, web: www.vindhistorie.dk

##,
ä¿-Sr
D\TS



Billedet herover - og en del andre - fik DVS i2004 fra Flemming Hvidbak,
der i 1978-79 var med i et vindmølleprojekt i Vendsyssel. Møllen var en
såkaldt "sailwing" med vinger opbygget efter et nyt princip, der var udviklet
i USA godt 10 år tidligere. De tre vinger, der var bevaret fra sailwing-møllen
fik vi også og de ligger nu i DVS' depot i Roerslev på Fyn.

Da man efter den første "oliekrise" i 1973-T4begyndte at bygge vindmøller
i Danmark hentede man inspiration mange steder fra. Til møllen på billedet
fandt man vinge-løsningen i USA. Den besnærende idé viste sig så desværre
ikke helt at leve op til forventningerne. Møllebyggerne i Tvind fandt en bedre
løsning. De hentede teknologien til deres glasfiberarmerede vinger fra en
100 kW mølle fra 1959, konstrueret af Ulrich Hütter fra Stuttgarts Tekniske
Højskole. Men inspirationen kunne også hentes tættere på. På billedet fra
Vendsyssel er den danske vindmøllehistorie stadig synlig i baggrunden.

Mange 40-50 årige "klapsejlere" stod endnu i landskabet - ikke mindst
i Nordjylland. Nogle af dem blev restaureret og tageti brug igen for at
producere energi, der kunne erstatte den dyre olie. I den anden ende aflandet
var historien også synlig. Ved Gedser stod både en FLS "Aeromotor",,der
blev opført under 2. Verdenskrig, og Johannes Juuls 200 kV/ forsøgsmølle fra
l95T.Menvindkraften var blevet opgivet, fordi olien var for billig.

Da olien blev dyr opfandt det officielle Danmark ordet "energipolitik" -
der først og fremmest handlede om kul, atomkraft og naturgas. Vindkraften
blev derimod overladt tiI amatører, ildsjæle, enkelte fremsynede forskere og
lokale iværksættere. De udviklede til gengæld iløbet af kun 5-6 år teknolo-
gien fra de første mere eller mindre vellykkede forsøg med genbrugsdele fra
skrothandleren til et færdigt industriprodukt, der i 1980erne dannede basis
for en betydelig dansk vindmølle-eksport. Inspirationen kom bl.a. fra den
danske vindmøllehistorie

På de følgende sider kan man læse nogle kapitler af starten på dette modeme
danske "vindmølle-event5/r". Og det er måske eftertanke værd, atmeget
af handlingen i de kapitler foregår i den del af landet, man nu i bedste
fald beþmret kalder "UdkantsdanmarK' - eller giver den mere nedladende
betegnelse "Den rådne banan".

Også af den grund er vindmøllehistorien værd at bevare. Innovation og
teknologisk udvikling er vanskelige størrelser at styre cenhalt og politisk.
Nye teknologier og antenner ud til den store verden er naturligvis vigtige -
men det skader ikke at have historien med...

Benny Christensen
D anmarlrs Vindlcrafthß toriske S amling (DVS).

INDHOLD:

En vindm ølle i baghaven
Om vindkraftpioneren
Ghristian Riisager
Jytte Thorndahl, mus eums insp ektør
på Energimuseet

Side 2

Da den billige olie
pludselig blev dyr
Side 9

Vindmølleindustriens
vestjyske rødder
B enny Chris t ens en, D anmarks
Víndlcr aft hß t or i s ke S aml in g
Side l0

Historien bag NIVE-møllen
Preben Maegaard, Nordísk Folke-
center for Tedvarende Energi

Side 20

Et mærkeligt hus iAskov
Povl-Otto Níssen, Poul lø Cour
Museet

Side 24

Pakistansk hjælp til
historiske danske v¡nd-
møller

Udgivet marts 20ll af
Energimuseeto Poul la Cour
Museet, Nordisk Folkecenter for
Vedvarende Energi og l)anmarks
Vindkrafthistoriske Samling.

Redaktion og lay-out:
Benny Christensen, DVS.
Oplag: 2900 eksemplarer

Tryk: ØkoTryk ApS, Skjern på
CyclusPrint genbrugspapir.

Sådan begyndte det...

<¡-

ISBN 978-87-989008-9-4



En vindmølle i baghaven
Om vindkraftpioneren Christian Riisager

Museumsìnspektør mug. ørl Jytte Thorndøhl
Energimuseet

De fleste, der eksperimenterede med vindkraften efter
oliekrisen i 1973-74, ville bruge vinden til at producere
varme, så den kunne erstatte den dyre olie. Men
Christian Riisager ville producere vekselstrøm med en
mØlle, der var koblet på elnettet.

Christian Riisager (1930 - 2008) var en afde første pionerer, der bragte arven
fra Johannes Juul's succesÛrldte vindmøller videre. Christian var opvokset på
landet, hvor der i 1930'erne stadig snurrede rigtig mange vindmøller i det danske
landskab. Allerede som dreng havde han bygget og leget med små hollandske
vindmøller med tærskeværk Han blev uddannettømrer og snedker i 1940'erne
og havde i sin læretid efterset og repareret nogle af de mange små vindmøller,
som endnu var i drift på danske gårde, som trækkraft til gårdens maskiner og ind
imellem også til en lille dynamo, der sikrede gården elektricitet. I1970 var han
blevet selvstændig tømrermester i landsbyen Skærbæk syd for Herning, hvor han
havde sit værksted. Privat boede han og hustruen Boe i er parcelhus med en meget
stor baghave, der gik lige ned til Rind å. Det var nærliggende for den kreative
tømrermester at bygge en vandmølle, sætte den ned i åen og dernæst lade den
trække en dSmamo, der kunne give lys til nogle havelygter. Det fungerede fint.

De første vindmølle-eksperimenter

Snart efter tog han næste skridt og byggede en mindre vindmøIle, der kunne lave
både jævnstrøm og varmt vand. Han afprøvede forskellige slags vinger af træ.
Vingerne var fremstillet af limtræ efter nøje studier af flyvingers vingeprofiler. Boe
og Christian Riisager havde en søn der var pilot, og sammen med ham udregnede
Christian, hvordan vingeprofilen skulle se ud. Vingen var bred inderst og smallere
foroven. Vingen blev testet i værkstedet med en stor varmeblæser som vind og
en cykeldynamo, hvor der var tilsluttet en pære og et voltmeter. Efter en række
forsøg viste det sig at gå rigtig godt. Men produktion afjævnstrømvar der ikke
meget fremtid i. Der skulle produceres vekselstrøm, Efter omhyggelige studier
af Johannes Juuls arbejde med sine vindmøller og en studietur til Falster for at
bese Gedsermøllen, gik Riisager i gangmed sit næste projekt, en vindmølle i
baghaven med stall-regulerede vinger, der trak en asynkronmotor, der fungerede
som generator. Nu skulle den tilsluttes elnettet.

Vandmøllen i
Riisagers have
ned til Rind å
var hans første
forsøg med
el-produktion.
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Lund kunne ikke umiddelbart svare på spørgsmålet, og
Christian kom ham i forkøbet. 'Jeg ved den kan - jeg
har prøvet. 'Christian fortalte nu om møllen i baghaven
og elmåleren, der løb baglæns. Det var ikke helt lovligt,
så de to blev enige om, at man måtte søge en tilladelse
hos Elekfricitetsrådet. Der fandtes på det tidspunkt ingen
bestemmelser omkring privaþersoners levering af el til
det offentlige net.

Der gik lang tid, og man ventede på tilladelsen. En forårs-
dag, da det blæste godt, foreslog Boe; at Christian skulle
slutte møllen til elnettet for at teste de sidste ting ved
vindmøllen. Som sagt så glort. Mens møllen snurrede i
baghaven, kom en af naboeme, som var journalist ved
Herning Folkeblad, kørende forbi. Han vidste godt, at
Boe og Christian havde søgt tilladelse til at køre med
møllen, og tænkte, at når møllen drejede rundt i haven,
ja, så havde de nok endelig ñet tilladelse til at køre med
vindmøllen og tilslutte den nettet. Journalistens nyhed om
'tilladelsen' blev efterfølgende bragt i Herning Folkeblad,
og i løbet afkort tid var nyheden spredt til den danske
presse. Ingeniør Lund på Herning kommunale Værker
blev kimet ned afjournalister, der ville vide om rygtet
var sandt. Lund tænkte, atnir det havde stået i avisen,
måtte det jo være sandt. Kort tid efter, den 29. aprll
1976kom den egentlige tilladelse, og Herning Byråds
Udvalg for Driftsvirksomheder kunne officielt tillade, at
Boe og Christians mølle blev sluttet til elnettet. Der blev
ikke opsat en særlig måler, der kunne måle, hvad møllen
producerede, elmåleren løb blot baglæns, så prisen på

strøm der blev forbrugt fra elværket og strømmen, som
møllen producerede til nettet var den samme. Møllen
i baghaven blev siden forbedret og forsynet med nye

vinger og ny styring.

I

Y

Møllen i haven til huset i Skærbæk rejses med hjælp fra
naboer og bekendte.

Den nye vindmølle snurrede i baghaven, når vinden
blæste, og møllen pâ7 ,5 kW leverede strøm til ægtepar-
rets parcelhus. Boe og Christian besluttede en blæsende
dagi 1975 at slutte møllen til elnettet. Det skete gerutem

kraftstikket til husets vaskemaskine, som var opstillet i
parcelhusets kælder. Boe stod i kælderen og kiggede på
elmåleren, der løb baglæns, mens Christian stod i haven
og så, at vingeme drejede rundt. Møllen var tilsluttet i fire
dage og fremstillede strøm til familiens eget forbrug. Der
var ingen sikringer, der sprang, og naboerne havde heller
ikke bemærket noget uregelmæssigt ved deres elektriske
apparater. Det kunne altså lade sig gøre at opstille en

vindmølle i baghaven og fremstille el til nettet.

En tilladelse, der tog tid..

Næste skridt var at kontakfe den lokale elforsyning og
sikre, at møllen blev lovligt tilsluttet elnettet. Christian
Riisager drog til Herning og kom til at tale med afde-
lingsingeniør S. Lund fra Herning kommunale Værker.
Christian startede med at stille følgende spørgsmål til
Ltnd'Kan en asynkronmotor producere strøm, hvis man
trækker den hurtigere rundt, end den selv vil?'.

3



\?,

ir
,I
I
I

,
I

i: r'ì

I

li
('

f'
¡
t
I
t
I
I
I

I
ì¡

tF

\

Ë

Chr. Riisager på vej op i møllen i baghaven.

Den lokale installatør tilslutter vindmøllen ved målertavlen
i parcelhusets kælder.

Nyheden om den private vindmølle i baghaven bredte
sig hastigt, og folk kom fra nær og fiern for at se Chris-
tians og Boes vindmølle. Der var energikrise, prisen på
olie blev ved med at stige, og både regering og elforsy-
ning talte om at skifte den dyre olie ud med andre brænd-
sler - fning med kul på kraftværkerne eller anvendelse
af atomkraft i Danmark kom på tale. Vindkraft var en
mulighed, men mange politikere og ingeniører anså den
længe for hverken rentabel eller realistisk. Der var dog
flere end Christian Riisager, der var begyndt at eksperi-
mentere med vindmøller, men Boes og Christians vind-
mølle var den første, der blev tilsluttet elnettet. Elever og
lærere fra højskolen i Tvind, der også havde planer om at
fremstille en vindmølle kom også på besøg for at se og

4

Riisager 22 kW vindmølle opstilet hos Karsten Fritzner i
Boddum, Thy i 1976.

høre om møllen. De stillede pænt deres træsko og støvler
udenfor dØren,ligesom Christian gjorde, husker Boe, som
i øvrigt fremtryllede en stor sammenkogt ret i køkkenet,
som de sultne Tvindfolk satte til livs.

De to første møller bliver solgt

Christian og Boe havde ikke i første omgang tænkt på
at starte en egentlig produktion af vindmøller, men grun-
det energikrise var der ikke så meget at gøre indenfor
for tømrerbranchen. Snart stod folk i kø, for at købe
en Riisager-vindmølle, som var det navn møllen hurtigt
fik. Christian slog sig sammen med smedemester Erik
Nielsen fra Heming. Og de to første Riisagermøller med
en effekt pä22kW blev leveret i 1916 til journalist
Torgny Møller på Vrinners Hoved på Mols og Karsten
Fritzner i Boddum i Thy. Mølleme var tænlct som
prototyper, der skulle danne grundlag for en egentlig
serieproduktion. Vingerne var af træ fabrikeret af tømrer-
mesteren mens man i nogle af de mekaniske dele gen-
brugtbagtøjet fra en engelsk kampvogn. Styresystemet
var fremstillet af et lokalt elektroteknisk frrma.

Den ene nye vindmølleejer, Torgny Møller, var joumalist
ved dagbladet Information., og måtte ligesom Christian
Riisager også indgå en aftale om tilslutningen af vind-
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Chr. Rüsager med krøjevingerne, der monteres i hagende af møllehatten, og som sikrer at mølle altid drejer op mod vinden '
og sammen med Torgny Møller efter opstilling af den første22 kW Riisager-mølle ved Vrinners Hoved på Mols.

mØllen med sit lokale elselskab. Det drejede sig om
elselskabet ARKE (Aarhus-, Randers og Kaløvigegnens
Elektricitetsselskab), og her ville elselskabet ikke indgå
samme aftale som i Herning. Torgny Møllers vindmølle
var større end Christians og Boes; derfor besluttede
ARKE, at returstrømmen skulle betales med en lavere
pris svarende til værkets brændselsudgifter samt et tillæg
pâ 5 %. På årsbasis leverede møllen over 30.000 kWh.

Den anden vindmølles ejer, Karsten Fritzner, havde
gennem flere ønsket sig en mindre vindmølle ved sin gård
i Thy. De officielle tilbagemeldinger, når man spurgte

sagkundskaben, var ikke gode dengang. Vindenergiudval-
get mente i 1974, at det ville koste 5 kr. pr. kWh at

fremstille sin egen strøm med en vindmølle. Det var
tilfældigt, at han kom fordi Christians og Boes vindmølle,
som kørte rundt ganske lydløst.

Riisagermøllen blev udvalgt mellem flere tilbud fra
danske og svenske møllefabrikanter. Vindmøllen blev
opstillet og tilsluttet Thy Højspændingsværk, som gav
tilladelse til opstillingen 12. august l976.Yed en vind-
hastighed på 4 meter i sekundet gik møllen i gang og
ved 11 meter i sekundet nåede den en effekt på de lovede
22kW. Ved højere vind steg effekten til 25 kW. Der var
nogen fejl i det mekaniske system, men da de var blevet
rettet producerede møllen i 1978 40.600 kV/. Detbetød, at

Fritzners vindmølle det år lavede sin egen elektricitet for
l5W øre pr. kWh med en 10 % fonentning.

Mølleproduktion med problemer

Christian og Boe gik i gang med en egentlig serie-
produktion. Det var ikke nemt. Men ved en opgørelse

i Naturtig Energi i 1979 var 18 af 24 opstillede vind-
møller, som rapporterede deres driftstal, Riisager vind-
møIlen (Se tabellen næste side). Endnu en Riisager mølle
havde været opstillet hos Asbjørn Bjene i Bovbjerg, men
den kom i 1979 til den nyoprettede Prøvestation for
Vindmøller på Risø, som valgte atkøbe den med en

havareret gearkasse for at teste Riisagermøllerne. Møllen
kom siden til Energimuseet ved Bjeningbro, hvor den

endnu kan ses i drift.

Det var ikke nemt at komme i gang. Christian Riisager
søg[e støtte fra Udviklingsfondet til fremme af teknisk og
industriel udvikling i 1976. Her fik han afslag fordi 'Vi

har til formåL, at yde støtte til udviklingsarbejdea der i sig
selv indeholder en vis telcnologisk nyhedsværdi, men vi
må hverken yde lån eller tilskud til produktionsetablering
eller salg'(Brev fra Udviklingsfondet dateret 14. decem-
ber I976, Energimuseets arkiv). Fra Teknologirådet, som
Christian også ansøgte om støtte i 1976 fik han også

aßlag, de kunne ikke yde tilskud til arbejde, som allerede
var :udført. Da Christian og Boe i 1978 igen ansøgte

Udviklingsfondet om støtte til sit arbejde med at

videreudvikle sine vindmølleE fik han også afslag, fordi
fondet kun kunne finansiere noget, 'som er telcnisk

og/eller teknologisk nyt' (Brev fra Udviklingsfondet da-

5



KW BELIGGENIIEI}
11 Låsby
11 Kjellerup
22 Videbæk

22. Kongsted
22 Boddrmr

27 Vrimers Hoved
22 Stepping tr\¡trølle

22 Haderslev

22 Bording
22 Faryndløse

22 Herborg
22 Mastrup

30 ËIårby

30 Knejsted

30 Ølstytke
30 Chistiansfeld
30 Vigsø Bugt
30 Dejbjerg
45 Fakse

45 Randers

45 Arnager
45 Sø I\¿IøIle

55 Videbæk

55 Kassebølle

TYPE,
Adoffsen
Adolfsen
Räsager

Riisager

Räsagø

ftüçage.î

Räsaget

Räsager

Rüsager

Erini
HVK
Rüsager

Riisager

Rüsager

Rüsager

Rüsager

Rüsager

HVK
Rüsager

Räsag€r

Rümger

Rüsager

Rüsager

Sonebjerg

Tidsskriftet "Naturlig Energi", der blev udgivet af vind-
mølleejernes organisation (Danske Vindkraftværker" førte
statistik over den månedlige elproduktion fra medlem-
mernes vindmøller.
Listen over de 24 møIler, der var registreret i statistikken
i2. ârgangnr.2 fra oktober 1979 viser Rüsager-møllernes
dominerende stilling. 18 af dem var Riisager-møller og
to mere (Erini og Sonebjerg) var 66Rüsager-kloner", der
var produceret af Rüsagers tidligere samarbejdspartnere.

teret 20. oktober 1 97 8, Energimuseets arkiv). Ansøgninger
om støtte til investering i vindmøller i henhold til loven
om statstilskud til energibesparende foranstaltnin ger gav

heller ikke pote, fordi forholdene omlwing opstilling af
mindre vindmøller hviler på et grundlag, der erfor usik-
kert til en bedømmelse af bl.a., hvor store energibes-
parelser, der kan opnås i de konkrete tilfælde'. (Brev fra
Teknologirådet dateret 24. januar, I 978. Energimuseets
arkiv.) Samtidige rapporter fra elværkerne omtalte bl.a.
Riisagermøllerne som udmærket til at producere strøm,
og Riisagermøllen blev brugt som illustration til flere af
datidens brochrner og pjecer, der fortalte om vindenergi.

6

Rüsager-møllernes karakteristiske profil kom hurtigt til at
præge landskabet i 1970erne - og nogle af dem havde også
andre navne

Boe og Christian Räsager i haven i1979.

Christian og Boe var hele vejen igennem fælles om vind-
mølleprojeltet. Boe stod de første år for kontakten til
kunderne, købskontrakferne og salget af vindmøllerne,
mens Christian sad ved tegnebordet, stod i værkstedet
samt satte møllerne op ude i det åbne landskab. Flere
kunder troede, at de ville møde to herrer, Bo og Christian,
og de blev noget overraskede, når Boe præsenterede sig.
Hendes fødenavn var Borghildur, men det blev forkortet
til Boe. Hun var også med i fremstillingen af de første
glasfibervinger, som ægteparret i bogstaveligste forstand
begge havde fingrene i.

Christian og Boe havde af egen lomme finansieret
udviklingen af Riisagermøllen, og for at finansiere den
fremtidige produkfion indgik de samarbejde med forskel-



I

frz

I

,,

; :-r\

Dorlmrß ollgC rir¡l+oror Compoy
Oúb'moddær
GonlhuelÕrrclofig

There lsonþoneorþinal

Foryou and for

. W¡nd-fafms

o lnd¡sties
a Nurseries

55-90-f10-130 kw

Færøerne 1981-85

lige partnere, som siden overtog produktionen og videre-
førte kopier af Riisagermøllen under navne som Wind
Matic, Erini, Oxholm og Sonebjerg. Christian og Boe
havde ikke sikret sig patenter til deres vindmølle, og de
forskellige forretningspartnere forsøgte at køre produk-
tionen videre alene.

Vindmølleprodukt¡on pà F ærøerne

I 1980 solgte Boe og Christian Riisager en 55 kW vind-
mølle til Færøeme, og i 1981 drog familien til Midvagur
på Færøerne for at starte en produktion af vinclmøller op
pâøeme i Nordatlanten i samarbejde med lokale folk. Det
var lagtinget, der havde opfordret Riisager til at starte en
produktion af vindmøller op på de forblæste øer. Allerede
i 1982 stod de første to vindmøller klar med en effekf

på 130 kW. Det var noget højere effekt end de møller
havde, som man satte op i Danmark. Det blev ifølge Boe
til 'en række gode år', en god tid, hvor der blev fabrikeret
større vindmøller med effekt på 90 og 130 kW. De nye
vindmøller havde navnet Riisager og havde fäet slankere
vinger og et nyt gear, og de var testet til vindhastigheder
på op til 60 meter i sekundet. Vingerne var også i nyt
materiale og kunne ñs i træ, glasfiber og rustfrit ståI.
Denne gang sikrede Christian og Boe sig at få vindmøllen
patenteret. Boe og Christian var også i USA, da man i
1984 begyndte et investere i danske vindmøller i Californ-
ien. Og firmaet på Færøerne fik en ordre på 13 vindmøller
til det amerikanske marked. I 1985 forlod ægieparret
Færøerne og samarbejdet med færingerne. Arbejdet med
at udvikle en 200 kW vindmølle kuldsejlede økonomisk
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Opstilling af Rüsager-møller i USA 1984

og det var tid til at drage hjem til vindmøllen og vand-
møllen i baghaven. Christian vendte tilbage til sin oprin-
delige uddannelse som tømrer og fik indrettet værksted
i parcelhuset, hvor han fortsatte med at fremstille fint
træarbejde og med at bygge standure. Han udførte selv
alt arbejde i både metal og træ til en lang række bestilte
ure. Han tog gerne imod gæster, der ville vide noget om
vindmøllefremstillingen og fortalte gerne historien om
dengang elmåleren løb baglæns.

Christian og Boe Riisager tjente ikke de store penge
på vindmøllefabrikationen. De var pionerer, der banede
vejen for andre. De satte startskuddet til vindmølleindu-
strien, da de i 1975 fik elmåleren til at løbe baglæns med
den hjemmebyggede vindmølle i baghaven.

*"-.-*xra

r-ç
Christan Riisager med et af de mange ure, som han frem-
stillede de sidste år.

Boe og Christian Riisager i værkstedet ved siden af parcel-
huset i Skærbæk.

Energimuseet overtog ijuni 2010 tegninger, papirer,
bøge4 brochurer og modelvinger fra Boe Riisagea þrdi
Christian var gladfor museet. Materialet befinder sig nu
på museet og er nu ved at blive registreret i museets

samling. EnergÌmuseet vil også aJhente vindmøllen i
baghaven til samlingen. Boe Riisager har stillet fotos til
rådighed, som museet scanner og bevarerfor eftertiden.
Foîografierne i denne artikel er venligst udlånt af Boe
Riisager.

Kilder:
Ka¡sten Fritzrer : " Møllen kører fint - og løver el for I 5 øre pr. kW "
Naturlig Energi, 1979,2. årg. nr.2, s.8

Preben Maegaard: llndmølle-pioneren Chr. Riisager I Vedvarende
Energi i Danmark, s.128-131. OVE's Forlag, 2000.

Flemming Pedersen, Jytte Thomdahl og Birgitte Wistoft: Som Vinden
blæser. Skrifter fra Elmuseet 4, Elmuseet 1993

Arkiv fra Chr. Riisager på Energimuseet (Interview, private breve,
brochurer, tegninger m.m.)
Samtaler med Boe Riisager.
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DA DEN BILLIGE OLIE PLUDSELIG BLEV
I efteråret 1973 gav krig i Mellemøsten problemer med olieforsyningen og "energikrise". Fra oktober
1973 til januar 1974 blev prisen på fyringsolie fordoblet. Med en vindmølle kunne noget af den dyre
fyringsolie erstattes. Denne billedserie med nordjyske varmeproducerende møller fra 1975-76 viser,
at der var mange forskellige bud på, hvordan møllerne skulle se ud. (fotos: Benny Christensen,DVS)

Længere nordpå, ved Vittrup mellem
Hjørring og Løkken, tog en anden
smed, Arne Brogård, i 1976 også fat
på at udnytte vindenergien. Han solgte
nogle eksemplarer af sine møller
norden{ords. De fleste afde S-vingede
" Vendelbo-MøIler" lav ede varme ved
hjælp afen generator og en el-patron
i centralvarmesystemet, men en enkelt
leverede også energi til det biodyna-
miske bageri "Aurion". Et billede af
møllen kunne i de år ses på Aurions
brød-etiketter. Ligesom på fleste andre
af pionermøllerne fra denne periode
blev mange af de nødvendige dele
hentet hos autophuggeren.

"Dyppekoger-løsningen" blev også

benyttet på denne hjemmebyggede
6-vingede mølle med 10 kW generator
hos landmand Poul Rykjær i Lendum
ved Sindal
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Smeden Jørgen Andersen i Serritslev
nord for Brønderslev blev kendt uden-
for Vendsyssel, da Torgny Møller fra
avisen Information i september 1975
fulgte indkøringen afhans 16 m høje
mølle med 10 m diameter. Ved hjælp
af en 'ovandbremse" gav den varme til
Jørgen Andersens bolig og værksted.

Den eneste varmeproducerende mølle,
der fik kommerciel succes, var 10 kW
vindrosen fra Peter Jensen og Sønner
i Frederikshavn. Prototypen på tegnin-
gen herover havde aluminiums-blade,
men senere blev de fremstillet af Poly-
uretan-skum. Møllen blev solgt over
hele landet og enkelte af dem kan
stadig ses i landskabet.
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Da de to første nettilsluttede 22kW Riisager-møller blev
stillet op i1976 (se side 4-5)var kursen sat og de første
skridt taget mod en ny dansk vindmølleindustri.

Et af de næste vigtige skridt blev taget i en plantage vest
for Ulfborg i Vestjylland. Her var opførelsen af den store
Tvind-mølle startet i maj 197 5. Og i sneen ved siden af
det store mølletårn af beton, der var under støbning, lå
der i vinteren 7915-16 et lille møllenav med 3 glasfiber-
armerede vinger. De skulle bruges på PTG-møllen, der
blev bygget som led i et "Prakfisk Teoretisk Grundkur-
sus" (derfor navnet PTG). Princippet i de 4,5 m lange
vinger var de samme, som senere blev benyttet i de seks

Eange så lange vinger til den store mølle.

Møllebyggerne i Tvind gik grundigt til værks i deres
projekt. Der var tale om "græsrodsteknologi" og møllen
blev rejst med hjælp fra mange frivillige, der først fik
deres vindmølle-erfaring undervejs. Men man samarbej-
dede også med højt kvaliflcerede danske eksperter og
hentede inspiration fra udlandet for at finde de bedste
tekniske løsninger. Nogle af dem blev så prøvet af i lille
skala, inden de blev brugt på den store mølle.

Tvindmøllen kom derfor ikke blot til at spille en vigtig
rolle som et iøjnefaldende symbol og en demonstration af
vindlraftens muligheder. Dens glasfiberarmerede vinger
bidrog også til den videre udvikling af den danske vind-
mølleteknologi.

PTG-møllen blev rejst på
Tvind i foråret 1976, mens den
store mølle var under bygning.
Det slanke gittertårn blev sta-
biliseret med barduner.

(Fotos på denne side og de
tre øverste fotos på næste side:
Tvindkraft)

B enny C hris t en s e ñ, D ønm ør k s Wn d kr ufthis to r is k e ¡S umlin g*

Vi ndm øllei nd ustriens vestjyq ke +ødder
lldsjæle og kreative iværksættere genopdagede i 1975-80 vindkraften. De var med t¡l
at skabe basis for en vigtig eksportindustri og - lidt længere henne ad vejen - sætte
en ny dagsorden for den danske energipolitik.
Mange steder i landet gik selvbyggere igang efter "oliekrisen" og der var i 1981-82
omkring 20 danske vindmølleproducenter. Nu er der kun to af dem tilbage - og de har
begge deres rod ¡ Vestjylland. Her er nogle brikker til historien bag dem.
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En vinge til PTG-møllen foran en af de 27 mlange vinger
til den store Tyindmølle.

PTG-møllens nâv. Den glasfiberforstærkede flange i vinge-
roden er boltet fast til det svejste nav.

Vingeme på Riisager's møller havde en bærende trækon-
struktion og var aßtivet til navet med wirer og stænger
("stag"). Tvind-vingerne var "selvbærende" uden ydre
afstivninger og bygget af glasfiberarmeret plast. Princip-
pet var hentet fra en 100 kW forsøgsmølle, konstrueret af
Ulrich Hütter ved Stuttgarts Universitet i 1959. (1)

Samtidig med møllebyggeriet åbnede man på Tvind
"Vestjysk Energikontor", deÍ skulle rådgive orn bygning
af møller og udbrede kendskabet til vindkraften under
motoet "Lad 100 møller blomstre". Den vindmølle-
teknologi, man fandt frem til på Tvind, skulle frit kunne
benyltes af alle.

Til venstre: Rüsager-vinge med
vingebjælke og spanter af træ,
beklædt med glasfiberforstær-
ket plast. (Fra 1978 produceret
af LM Glasfiber)

Til højre: Tidlig 4,5 m Økær-
vinge fra en 11 kWAdolfsen-
mølle.

Imidten:5mØkær-vinge
med tipbremse. (produceret af
Alternegy og benyttet på en 30
kW Bonus-mølle)

PTG-møllen havde ligesom den store mølle vingerne pla-
ceret på tårnets læside, men tårnet var en slank gittermast,
der var afstivet med barduner.

Det benyttede en gruppe mølleinteresserede selvbyggere i
Sydjylland sig af i foråret 7977.De fik fremstillet en kopi
af Tvinds form til PTG-vingerne, men efter et vingehavari
på den første mølle på grund af en produktionsfejl opgav
de forsøgene.

1977: Fra Tvind til Sparkær.

Vingeformen blev så købt af Erik Grove-Nielsen, der

havde nogle års ingeniørstudier og mange års aktiv inter-
esse for modelfly og svæveflyvning bag sig. Han startede
i august 1977 frrmaet Økær Vind Energi på en nedlagt
landbrugsejendom i Sparkær mellem Skive og Viborg og
leverede i november samme år det første sæt 4,5 m vinger
til elektromekaniker SvendAdolfsen i Knudstrup mellem
Viborg og Herning.

Adolfsen startede i foråret 1978 serieproduktion af 11

kW møller med Økær's 4,5 m vinger. Adolfsen-møllen
var den første kommercielle konkurrent til Riisager-
møllerne. Konstruktionen var på mange måder inspireret
af Tvinds PTG-mølle. Vingerne var placeret bagved
tårnet (som på PTG-møllen og den store Tvind-mølle)
og tårnet var ligesom på PTG-møllen en slank gittermast
med barduner.

î:.rr,ic* '
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(Foto: Benny Christensen)
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DVS har en tidlig Adolfsen-mølle, der blev restaureret i sommeren 2010. Bagtøjet fra en lastvogn har en central rolle sorn
første trin i opgearingen mellem vingeaksel og generator. Samtidig fungerer bagakslen både som vingeaksel og som bremse,
idet det trekantede vingenav er boltet direkte på bremsetromlen. Fra differentialets normale indgangsaksel (der her er
udgangsaksel) er der et kileremtræk til generatoren bagest i møllehatten. (Fotos: Benny Christensen)

Et andet fælles træk - som den dog også delte med de

tidlige Riisager-møller og mange selvbyggermøller fra
denperiode - er,atbagakslen fra en lastvogn indgik som
en vigtig del af konstruktionen. Der var dengang endnu
ikke fundet underleverandører, der kunne levere gear og
andre komponenter, så datidens vindmølle-pionerer fandt
de nødvendige dele hos produkthandlere og autoophug,
hvor de til gengæld også kunne Ës til en rimelig pris.

Senere blev bagakslen erstattet afet industrigear og
Adolfsens vindmølle var i august 1919 den første , der
opnåede typegodkendelse fra den nyoprettetde prøvesta-
tion på Risø. På det tidspunkt havde Svend Adolfsen
dog opgivet produklionen og solgt sit møllekoncept til
Alfred Christensen i Ulfborg, der videreudviklede og
solgte møllen under navnet "Ku.riant". Dens videre histo-
rie er kan man læse om i 1. âtrgang af "Kapitler af
Vindkraftens Historie i Danmark.lz¡

1978:5-meter vinger med en ændret
omløbsretning - og luftbremser

I januar 1978 fik ØkærYind Energi en henvendelse fra
Preben Maegaard fra NIVE Q.tordvestjysk Institut for
Vedvarende Energi). Her ville man købe 5 sæt vinger til
en nyndviklet, lokalt produceret 22kW mølle. (Læs mere
om NIVE-møllen på side 20-23) NlVE-vingerne skulle
være 5 meter lange og da Erik Grove byggede formen til
de nye vinger 1.raf han en beslutning, der fik betydning for
mange af de senere vindmøller.

Indtil da havde de fleste møller drejet "mod uret", set fra
vindsiden. ,4.rsagen til den tradition er måske, at damøl-
levingerne blev lavet af træ, ville træets naturlige vrid-
ning, der følger solens gang under træets vækst, trække
samme vej som den vridning, vingen skulle have af aero-
dynamiske grunde. Derfor løb både de store "hollandske"
møller og "klapsejlerne" fra begyndelsen af I90O-tallet
"mod uret". Det gjorde Riisagers møller og Tvinds PTG
også. Men nu var materialet jo ikke træ, men glasfiber-

12

Erik Grove-Nielsen med en Økær S-meter vinge med tip-
bremse (Foto : www.windsofchan ge,dk)

forstærket plast. Så for at drille lillebroderen Johannes,

der var med på Tvinds møllehold, valgte Erik Grove at
bygge 5 m vingerne til dreje med uret. (3)

NIVE-møllen og de andre møller, der i de følgende år
benyttede Økærs 5 meter vinger, kom altså til at dreje
med uret. AdolfsenÆ(uriant og HVK var de næste - senere
kom Vestas, Nordtank og Bonus til. Økær leverede også
vinger til udlandet - bl.a. til den nystartede tyske fabrik
Enercon, der senere blev specialist i gearløse møller og
en alvorlig konkurrent til de danske møller. Så det blev
hurtigt det "normale", at mØlleme drejede med uret.



Det første sæt S-meter Økær-vinger blev leveret til NIVE i maj 1978. Samme efterår fik Økær-vingerne automatiske
luftbremser i form af drejelige vingetipper. (Fotos: Erik Grove-Nielsen ,www.windsofchange.dk)

I efteråret 1978 blev Økær-vingerne forsynet med luft-
bremser i form af drejelige vingetipper. Konstrukfionen
var hentet hos Johannes Juuls Gedser-mølle fra 1958 og
blev hurtigt en standardløsning på de danske vindmøller.

Erik Grove solgte i 1981 produkfionsrettighederne til
bådfirmaet Coronet i Slagelse, der etablerede firmaet
Alternegy og solgte vingerne til danske og udenlandske
vindølleproducenter under navnet "Aerostar".

1977-78: Sailwings ved Vildbjerg

Foruden påAdolfsen-møllen blev de tidlige 4,5 mØkær-
vinger også brugt på.HVK-møllen, der blev udviklet af
Henrik Stiesdal og Herborg-smeden Karl Erik Jørgensen.
Men for Henrik Stiesdal begyndte arbejdet med vind-
kraften med en helt anden slags vinger, efter at han var
blevet student i 1976. De første eksperimenter foregik
på forældrenes gård ved Vildbjerg mellem Herning og

Holstebro.

Sammen med faderen, der også interesserede sig for vind-
energi, besøgte han flere gangei1977 byggepladsen i
Tvind og kom gennem Tvinds energikontor på sporet af
relevant litteratur om emnet.

En vigtig inspiration til det videre arbejde komfra Carl
Herforth og Claus Nybroe's håndbog "Sol og Vind", der
lige var udkommet og hurtigt blev til lidt af en "bibel"
for de nye danske møllebyggere. En af de teknologier,
der blev lanceret i bogen, var en let og billig vingekon-
struktion - "sailwing"- som var udviklet og aþrøvetpãt
Princeton Universiry USA i 1966.

Vingen bestod her af en syet o'pose" af kraftigt stof, der
blev spændt ud over en let ramme med aerodynamiske
profiler i de to ender, og holdt sammen af aluminiumrør,
en forkantskinne af træ og en wire som bagkant.

Efter forsøg med en lille mølle med trævinger byggede
Henrik Stiesdal sin første sailwing. Den havde en to-
vinget 3,5 m rotor og blev placeret på en landbrugsvogn,
der kunne trækkes ud på marken, hvor vinden var bedst.

Henrik Stiesdal med sin 2-vingede 3,5 m forsøgsmølle.
(Foto: www.windsofchange.dk)

Henrik Stiesdals 15 kW sailwing-mølle ved Vildbjerg i
1978. (Foto: Claus Nybroe)
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Den bevarede mølletop fra Henrik Stiesdals 15 kW mølle,
der blev udviklet parallelt med den første Herborg-mølle
(Foto: Benny Christensen)

Næste skridt blev en 3-vinget mølle med 9 m rotor og
l5 kW generator. På grund af militærtjeneste blev møllen
dog først færdig ijuni 1978, og det viste sig undervejs, at
sailwing-princþet, der fungerede på den lille to-vingede
mølle, gav problemer i det lidt større format.

Så det endte med, at der blev fremstillet et sæt trævinger
til møllen og med dem var den i drift til199l. Flemming
Hagensen, der i mange år har arbejdet med bevaring
af den danske vindmøllehistorie, sikrede at møllehatten
fra 15 k'W møllen blev bevaret. Den kan nu ses i DVS-
samlingen på Roerslev gamle elværk.

1978: Karl Erik Jørgensen og Herborg
Vindkraft

I februar 1978 henvendte Henrik Stiesdal sigtil Karl
Erik Jørgensen, der havde et maskinværksted i Herborg
ved Videbæk, for at fä fræset nogle dele til sin 15 kW
vindmøIle. Det blev et besøg, der fik konsekvenser.

Karl Erik Jørgensen var allerede igang med sine egne
eksperimenter med energi. Han havde bl.a. lavet et kraft-
varmeværk med den gammel dieselgenerator. Den pro-
ducerede strøm til værkstedet og varmen fra køler og
udstødning blev brugt i ejendommens centralvarmesy-
stem. Han havde også en vindmølle under bygning -

en moderne udgave af den traditionelle mangebladede
"vindrose".

Henrik Stiesdals teoretiske viden og Karl Erik Jørgensens
kreativitet og praktiske evner viste sig at være en heldig
kombination og deres samarbejde i de næste par är bragte
vindkraften i Danmark et par vigtige skridt videre.

Med 50.000 kr. i stølte fra Teknologisk Instituts
opfinderkontor gik de igang med bygning af en 22kW
3-vinget møIle. Den fik 4,5 mØkær-vinger og en stan-
dard gearmotor blev benyttet som generator. Gearet blev
udstyret med forstærkede lejer, så rotoren kunne monteres
direkte på indgangsakslen. Alle de øvrige dele blev frem-
stillet af Karl Erik Jørgensen på værkstedet i Herborg.
Mens Henrik Stiesdals egen 15 kW mølle benyttede tra-
ditionelle tværstillede krøj erotorer havde Herborg-møllen
elektronisk krøjning, der blev styret af en lille vindfane på
toppen af møllehatten.

Møllen var klar i forsommerenl9T8 og der var generelt
gode driftserfaringer i de følgende måneder. Men i efter-
äretløb møllen løbsk under drift i stærk blæst og kastede
alle tre vinger.

Det førte úl at Økær-vingerne blev udstyret med tipbrem-
ser. Karl Erik Jørgensen fremstillede ståldelene til det
første sæt drejelige tipper og systemet blev prøvekørtpãt
Herborg- møllen i november 1978. Endnu er vigtigt træk
var føjettil det typiske danske "vindmøllekoncept", der
kom til atpræge udviklingen i de følgende år

15 kW-møllen ved Roerslev Elvcærk efter restaurering i
juni 2010. Møllen havde nav til trævinger og mekanisk
krøjning med 2 krøjerotorer. (Foto: Kaweh Hosseini)

-trrro.
Gear og generator fra22kW møllen. (Foto leveret af
Henrik Stiesdal)
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Karl Erik Jørgensens og Henrik Stiesdals første 22 kW forsøgsmølle fra 1978. På det øverste billede ses også vindrosen ved
værkstedet i Herborg. (Fotos: Henrik Stiesdal)
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1979; HVK 30 kW og starten på Vestas'
vindmølleproduktion

Med luftbremserne var sikkerhedsudstyret på plads og i
foråret 1979 glkHenrik Stiesdal og Karl Erik Jørgensen

igang med at udvikle en produktionsmodel, der var
baseret på erfaringerne med 22kW møllen. Der blev
brugf 5 mØkær-vinger og et kompakt gear fra firmaet
"Hansen", der trods navnet ikke er dansk, men belgisk.
Det blev grundlagt i 1923 og leverede bl.a gear til papir-
fabrikker ogrøreværksgear til rensningsanlæg. Det var
den slags robuste gear, der var brug for i vindmøllerne.
(Med leverancen til HVK - og senere Vestas - fik den bel-
giske fabrik foden indenfor på det nye vindmøllemarked
og den er stadig en vigtig leverandør til den internationale
mølleindustri med fabrikker i bl.a. Indien og Kina)

Den mekaniske skivebremse var placeret på gearets hur-
tiggående udgangsaksel før hovedgeneratoren på 30 kW.
Ved de lave vindhastigheder kunne driften kobles over på

en 5,5 kW generator drevet af et kileremtræk fra hoved-
generatoren. Møllehattens drejning ("krøjning") foregik
ligesom päpâ22 kW møllen ved hjælp af en lille elek-
tromotor et gear og et tandhjul, der var i indgreb med
en tandkrans på toppen af møIletämet. Krøjningen blev
styret af en lille vindfane på møllehatten. 30 kW møllen
rummede alle de elementer, der i de følgende år kom til at

indgå i det "klassiske" danske vindmølle-koncept.

Allerede inden den første mølle blev opstillet var der
også taget kontakt med en af de virksomheder,der kom
til at præge de næste års vindmølleudvikling. Vestas i
Lem ved Ringkøbing havde på det tidspunkt omkring 100

ansatte og leverede bl.a. transportudstyr til landbruget
og lastvognskraner. Her havde man allerede i et årstid
eksperimenteret med vindkraft, idet man i 1978 byggede
et par Darrieus-møller med lodret aksel, konstrueret af
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Karl Erik Jørgensen ved den
første 30 kW HVK-10. (Foto:
Henrik Stiesdal)

Produktionsstatistik 1980 for de første tre opstillede 30 kW
Vestas-HVK. (Arkivmateriale hos Birger T. Madsen)

civilingeniør Leon Bjervig. Men den færdigt udviklede
mølle fra Herborg skønnedes at have større forret-
ningsmæssige muligheder.

Så efter at der var kommet praktiske erfaringer med den

første mølle, der den 20. august blev opstillet hos gårdejer

Gunhardt Keseler i Dejbjerg ved Skjern, blev der truffet
endelig aftale om produktionsrettighederne. HVK-møllen
blev til "Vestas-HVK" med typebetegnelsen V-10. Den
refererer til rotordiameteren på 10 meter - og det princip
har typebetegnelserne for Vestas-møllerne fulgt siden. I
20 1 1 omfatter progmmmet typer ft a Y-52 til V-l 12.

Mølle nr.2blev i november 1979 også opstillet tæt

ved Vestas, hos Aase Nørmark i Stauning. I 1980 blev
opstillet yderligere 10 V-10 møller. Produktionstallene for
de første 2 møller var i 1980 henholdsvis ca. 37.000 og

ca.27 .000 kWh, men nogle af de mølIer, der blev opstillet
på þstnære placeringer - fx i Bjenegård og Sdr. Lyngvig
viste, at der var potentiale til langt højere årsproduktion.
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I

Vestas-IfVK V-10 under opstiling. (Foto: Flemming
Hagensen, DYS)

Produktionen for nogle af de møller, der blev opstillet i
1980 , kan følges i Danske Vindkraftværkers årsstatistik-
ker. Møllen i Bjenegård leverede i 1988 ca. 50.000 kWh,
mens møllen i Sdr. Lyngvig i de vindmæssigt gode år
1988 og 1990 nåede op på over 69.000 kwh.

1980-81: Vestas V-15 5517,5 kW -
version 1 og version 2.

Der blev fremstillet ialt 22 stk V- 1 0 møller, men allerede
i 1979 havde Vestas en større mølle med betegnelsen
"V-15" på vej. Karl Erik Jørgensen og Henrik Stiesdal
konstruerede en 55 kW udgave efter samme principper
som V-10 ogØkær leverede nyudviklede 7,5 m vinger.
Prototypen blev opstillet hos Vestas i Lem i marts 1980.

Vindmølleproduktionen hos Vestas fik samtidig sin egen
afdeling med Birger T. Madsen som leder. Han havde
sammen med, Finn Hansen (søn af virksomhedens grund-
lægger og ejer Peter Hansen) stået for vindkraft-eksperi-
menterne, der startede i 1918, og samarbejdet med H\IK.
Der blev også ansat en ingeniør mere, Jørgen Thirstrup,
som arbejdede med videre udvikling af møllerne.

Frem til foråret 1981 blev der produceret 16 afden nye
V-15 (5517,5 kW). I sommeren 1981 præsenteredes en
ny "version 2" af 55 kW-møllen. Udefra set var den mest
iøjnefaldende ændring på den nye version en længere og
slankere "nacelle"og under overfladenvar der sket en del.
Vingenavet var monteret på en kraftig aksel, der havde 2
lejer med stor indbyrdes afstand, og skivebremsen var
flyltet til gearets indgangsaksel. Det krævede en kraf-
tigere bremse, men gearet blev til gengæld ikke belastet
under bremsning. Der var også en flexibel forbindelse
mellem gear og generator.

Den kompakte opbygning i møllehatten på Vestas IIVK
V-10. Vingenavet er koblet direkte på Hansen-gearets
indgangsaksel og skivebremsen er placeret mellem gearet
og hovedgeneratoren. (Tegning: Vestas)

Der er kileremtræk fra 30 kW generatoren til den lille 5,5
kW generator, der benyttes ved lavevindhastigheder.
På bundrammen under den lille generator ses krøjedrevet.
(Foto: Vestas)

I nacellen til version 2 af Vestas 55 k\il findes de samme
komponenter som i den første Vestas-IfVK - bl.a. Hansen
gearet - men der er blev bedre plads omkring dem.
(Tegning: Vestas).

Ændringerne krævede en længere møllehat, hvor der så

også ved service blev bedre plads omkring de enkelte
komponenter.. Med 55 kW møllen kom der for alvor gang

i vindmølleproduktionen hos Vestas og den nye version
blev i 1982-83 udgangspunktet for eksporten afVestas-
møller til USA.

Desværre nåede Karl Erik Jørgensen ikke at opleve de

danske vindmøllers internationale succes. Han døde i
olfober 1982 efter længere tids sygdom.

I_'
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Levering af Økær 7 15 meter vinger til Vestas. I baggrunden ses Leon Bjervig's Darrieus-mølle, der i 1978 var Vestaso første
forsøg med vindenergi i 1978. (Foto: Erik Grove-Nielsen, www.windsofchange.dk)

Møllehat til Vestas 55 kW V-15 - version 2 - nu hos DVS i
Lem (Foto: Benny Christensen)

1981: Danregn VindkraftA/S og
Bonus-møllen.

I begyndelsen af 1980'erne kom der to nye alnører påt

vindmøllemarkedet. Djursland-virksomheden Nordtank,
der producerede tankvogne til bl.a.olie og benzin, lan-
cerede med sin første vindmølle i 1980 et lukket rørtärn,
hvor fabrikken udnyttede det maskineri, man havde til
valsning af cylindriske og koniske svøb til tankene.

I 1981 kom der også en ny vindmøllefabrik i Vestjylland.
Danregn i Brande fremstillede - som navnet antyder -

vandingsmaskiner til landbruget. Det var et produkt med
udpræget sæsonafsætning. I månederne fra april til juli
arbejdede fabrikken pâhøjtryk, men resten af ëtret var der
ikke brug for så mange folk. Så der var klart et behov for
et nyt produkt, der kunne fflde resten af året ud.

Folk fra Danregn så i efteråret 1980 - bl.a. på Hl-messen
i Herning - vindmøllerne fra Vestas og Nordtank. Det
gav inspiration til, at Danregn gik samme vej. Så i 1981

blev "Danregn Vindkraft A./S" oprettet og der blev lan-
ceret22 kW og 30 kW møller med navnet "Bonus-møl-

len". Bonus-møllerne fik fra starten et "modulopbygget"
rørtäm med cylindriske og koniske dele.

18

BonusBonus 30 kW mølle - nederst i
udgave med ttvingeforlængerett

Tilhøjre: Det modulopbyggede rørtärn
ttil Bonus-møllerne.

(Illustrationer fra Bonus-brochurer)

Faktisk var de lukkede rørtäme ikke en dansk opfindelse
Da NASA i USA viste de første skitser til en 100 kW
forsøgsmølle i 1974 havde den et rørtàm af stål med
to sektioner med forskellig diameter og et konisk mel-
lemstykke. Da møllen blev bygget året efter havde

i
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den imidlertid fået et mere traditionelt gittertårn, Møllen
havde vingerne placeret på tåmets læside og man ville
ikke risikere skadelige resonanssvingninger i vinger og
tärnpä grund af vingernes passage af "vindsþggen" bag

det lukkede tårn.

Så det blev de danske fabrikker, der gjorde røfütmene
populære. De første rørtþtmefraNordtank og Bonus var
måske ikke ligefrem smukke, men de dannede hurtigt
skole - og mølletårnene blev kønnere undervejs...

Bãde22 kW og 30 kW Bonus-møllerne brugte Økærs 5

meter vinger, og på senere versioner af 30 kW møllen
blev der monterst et rørformet forlængerstykke mèllem
navet og vingens bundflange, så diameteren blev øgetfua
godt 10 m til ll m.

| 7982, da der også var kommet en 55 kW mølle til,
kom der gang i eksporten til USA og året efter ændrede
"Danregn Vindkraft" navnet til det mere internationale
"Bonus Energy". I2004 blev Bonus Energy solgt til tyske
Siemens - og navnet er nu "Siemens Wind Power".

Henrik Stiesdal, der fra 1983-86 havde arbejdet på deltid
hos Vestas samtidig med studier ved Odense Universitet,
vendte i 1987 tilbage til vindmølleindustrien på fuld tid.
Han blev ansat på Bonus, blev i 1988 teknisk direlfør
og er stadig en drivende kraft i virksomhedens udvik-
lingsarbejde - nu som CTO (Chief Technology Officer) i
Siemens Wind Power.

Fra "genbrugsmølled' til industriprodukt
på kun 5-6 år

Den udvikling, der startede i I9l5 med vindmøller af dele
fra autoophug og skrothandlere, førte på kun 5-6 år frem
til industriprodukter med et betydeligt eksportpotentiale.
Det skete oven i købet i en periode, hvor vindkraften ikke
ligefrem havde politisk medvind.

Ganske vist var der indført en økonomisk støtteordning
i 1979, prøvestationen på Risø blev oprettet samme år
og i den energiplan, der kom i 1981, var vindkraften
taget med. Men den blev ligesom de øvrige vedvarende
energikilder mest betragtet som et beskedent supplement
til de "rigtige" energikilder (kul, olie gas og atomkraft).

I en pjece om vedvarende energi, udgivet af Energimi-
nisteriet i efteråret 1983, da vindmølleeksporten til USA
var i fuld gang, blev det således slået fast, at "det må
anses for urealistisk, at store dele af det moderne sam-

funds energiþrbrug kan dækkes af vedvarende kilder"

Nu, godt 25 âtr efter, ser den politiske vurdering af vind-
kraftens muligheder helt anderledes ud. Ikke mindst fordi
der blev arbejdet uanfægtet videre med vindkraften på
trods af de negative politiske signaler. Det kan der læses

meget mere om andre'steder.

Danmarks Vindkrafthistoriske samling har nacelle og
vinger fra en 30 kW Bonus-mølle. Her er den opstillet
udenfor den 110 år ældre vindmølle i Skjern ved en DYS-
udstilling i2002. (Foto: Benny Christensen).

Henvisninger og supplerende kilder:
(1): Preben Maegaard: Vingeme er kemen i det hele... Kapitler af
vindkraftens historie i Danmarþ 2. frgang (2005) s. 22-28.
(2): Jfite Thomdahl: Historien om Kuriant-møllen fraAidt Mark,
Kapitler af vindkraftens historie i Danmark, l.arg. (200a) s.l3-18.
(3): Erik Grove-Nielsen: Mit liv med vinger. Vedvarende Energi i
Danmark, En krønike om 25 opvækstëß 1975-2000. OVE's Forlag
2000, s. 140-148.

Artikler i tidligere årgange af ooKapitler af vindkraftens historie
i Danmark:
Preben Maegaard: Tre vinger, et gear, et tåm og du har en vindmøIle.
1. argang (2004) s. 19-28 (Om udviklingen af Smedemester-møllerne).
Preben Maegaard: Nogle af ideeme, der forsvandt undervejs. 3. fugang
(2007) s. 23-28. (Om alt det, der ikke lignede det "danske koncept")
Preben Maegaard: Jean Fischer - den første blandt pionereme. 4.

årgang (2008) s.22-28.
Preben Maegaard: Tvindmøllen viste vej. 5. argang (2009) s.22-28.
Preben Maegaard, Jane Kruse og Benny Christensen: Pionermølleme
på Folkecenteret. 6. ärgang (201,0) s. 22-28.

Der er udkommet en del bøger og dokumentarfilm om den nyere
danske vindmøllehistorie. Den mest grundige gennemgang findes i
kapitel 4 i OVE's bog fra 2000 Vedvarende Energi i Danmark, En
krønike om 25 opvækstãr 1975-2000. s.ll1-238.

På Erik Grove-Nielsens hjemmeside www.windsofchange.dk findes
også masser af konlaet information om denne periode og et meget
omfattende billedarkiv.
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ØKær's 5-meter vinger, der blev "standardudstyr" på den første generation af vind-
møller fra Vestas, Nordtank og Bonus, blev oprindeligt udviklet til en 22 kW mølle fra
NIVE i Thy. Og den kom også på andre måder til at påvirke vindmølleudviklingen.

NlVE-gruppen i Thy havde sit afsæt i et møde på New
Experimental College i januar 1974.Her, midtunder
oliekrisen og den begyndende interesse for atomkraft,
fandt en kreds af lokale ingeniprer, landmænd, smede,

lærere m.fl. og nærværende skribent sammen om i praksis
at udvikle og demonstrere forskellige vedvarende ener-

giprojekter, herunder et 22 kW vindmglleprojekt,

NIVE's design- og udviklingsarbejde var en forløber for
det, som blev til Smedemestermøllen og havde sikkert
tillige afsmitning på andre konstruktioner. NIVE-møllen
var imidlertid teknologisk set mere retningsvisende og

repræsentativ for det efterfølgende danske vindmølle-
design end Smedemestermøllen. Derfor er der grund til at

se på udviklingsforløbet, samt hvad der gør NIVE-møllen
interessant i et vindmøllehistorisk perspektiv.

Prototypen af NIVE-møllen var klar til opstilling i 1918.
Den svarede til det danske vindmølledesign, som var
baseret på J. Juuls principper: horisontalt akslet med 3
vinger, der var stall-regulerede; asynkron generator, net-
tilsluffet og styring for automatisk drift. Tåmet var en

svejst gittermast af vinkeljern, der var galvaniseret.

Design af NIVE-møllen

Designarbejdet skete som et samarbejde mellem
smedemester Chr. Larsen, Maskinfabrikken HP, Thisted
og nærværende skribent. Jeg havde forinden forespurgt
hos flere andre, også større værksteder, om de var inter-
esseret i at lave en22kW vindmølleprototype. Det
kunne faktisk blive til fem møller, som der varkøbere
i NlVE-gruppen til. Kun Maskinfabrikken HP i Thisted,
som beskæftigede et par mand og 1å i trange lokaler i
bynidten, viste interesse.

Dimensioneringen af NIVE-møllen skete i henhold til,
hvad man kan kalde harmonilovene inden for maskin-
design. Dimensionerne på de forskellige elementer skal
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være i overensstemmelse med hinanden. Det fører gene-

relt til overdimensionering, hvilket på den anden side
indebar, at prototypen blev så holdbar, at den "overle-
vede" de maksimale belastninger, møllen kunne udsættes

for. Således set var NIVE-møllen vellykket.

Delene til møllen, gear, generator, krøjeværk og bremser,
havde jeg fundet frem til efter at have screenet markedet
for komponenter, der kunne anvendes til konceptet.

Der blev valgt et engelsk Fenner gear ogjeg afhentede 5

af dem på Fenners lager i Aarhus. Kun to af dem kom dog
tiI atkøre på en vindmølle. Gearet støjede desværre for
meget, så tre gear blev solgt til andre formåI, herunder til
vandmøller. For megen støj miskrediterer naturligvis en i
andre henseender velfungerende vindmølle.

Den tekniske opbygning

Møllehatten på NIVE-m øllen v ar konstn¡ktion smæ ssigt
delt i to dele: En svejst central ramme, hvorpå krøjevær-
ket var monteret, samt to langsgående U-bjælker, der var
boltet til den centrale ramme med en vinkel på 15 grader.

Møllehatten med 22 k\il generator, skivebremse og vingena-
vet yderst til højre.
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Herpå var monteret hovedlejer, gearet, generatoren og
afdækningen, "huset", der var lavet afgalvaniseret plade.

NlVE-møllens hovedaksel var monteret i to standard leje-
huse, der kunne optage de aksiale belastninger. Navet
var et svejst trekantnav af stålplade til de bagudhældende
vinger. På bagsiden afhovedakslen "hængte" vi Fenner
hulaksel-gearet. En bøjle af fitkantrør optog momentet.
Mellem gearet og generatoren var der en fleksibel kobling
også af fabrikat Fenner. Bremsen var arrbragt på den hur-
tige aksel. Generatoren pâ22kW var fraVEM,4-polet
med 1.500 o/m. Med et gearudvekslingsforhold på 1:20 lå
møllens omdrejningstal pã 7 5 olm.

Krøjesystemet på NIVE-møllen fortjener særlig omtale.
Det var med vindfane, Bonf,glioli snekkegear og INA
drejekrans ogvar således elektrisk drevet. Der var ingen
krøjebremse indbygget, hvorfor krøjegearet måtte optage

det sideværts rokkeri. De senere Smedemestermøller var
derimod med krøjevinger. NIVE-møllen var således i
højere grad end Smedemestermøllen et forbillede for den
kommende vindmølleindustri 2 * 3 år senere.

Nyudvikling af vinger og styring

Vingerne blev et kapitel for sig selv. EftersomØkærs 4,5

meter vinger, som Tvind havde designet til PTG-møllen,

t

og som var de eneste man kunne købe, var kendt for
atkøre hurtigt og støje meget, gik Ian Jordan og jeg i
gang med i NIVE-regi på det senere Folkecenter at bygge
model og forme til en langsommere 5 meter vinge; den

skulle fremstilles på et glasfiberværksted i Vinderup.

NlVE-vingen kom dog aldrig i produkfion, idet Erik
Grove Nielsen tilbød at fremstille en tilsvarende Økær-
vinge på 5 meter. Han fik hunigt en bestilling på 5 sæt

vinger afNlVE-gruppen. Den del af vindmøllehistorien
er allerede beskrevet, og Økær-vingen blev kendt som
vingen på den første Herborg/Vestas mølle,Nordtank-,
Bonus- og Smedemestermøllerne.

{
Vingenav, hovedaksel, gear og bremseskive på Maskinfa-
brikken HP i Thisted.

1'
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Økær-ingerne blev udviklet til NIVE-møllen og blev
senere (med luftbremser) benyttet til de første møller fra
Vestas, Nordtank og Bonus,

Men der skulle også bruges en styring. Udviklingen af
denne blev lagt i hænderne på et medlem afNlVE-grup-
pen, ingeniør Finn Bendix fra HM Automatic i Thisted,
hvor han arbejdede med industristyringer. Jeg erindrer
stadig besøgene hos ham, hvor han omgående forstod og

havde konkrete løsninger på kravene til funktion og sik-
kerhed i styringen af en moderne, automatisk fungerende
vindmølle.

Generatoren skulle kobles ind og ud, og for at stå rigtigf
i vinden skulle møllen have elekfronisk krøjning. hvor
andre dengang ofte benyttede et haleror eller krøjerotorer.
Finn Bendix løste opgaven med glans, så det rygtedes
hurtigt, at det var ham, man skulle opsØge for at hente

løsningen på den moderne vindmøllestyring.

NIVEs indsats på det feltførte til, at HM Automatic
kunne fremstille vindmøllestyringer. Virksomheden
leverede en styring til Herborg smeden, Karl Erik
Jørgensen, hvis vindmølleudvikling i samarbejde med
Henrik Stiesdal blev til den første Vestas mølle.

Vindmølledesignerens fingeraftryk

At designe en vindmølle i overensstemmelse med, hvad
der nu internationalt beskrives som det danske koncept,
bØd på ret få frihedsgrader. Designerens fingeraftryk kom
mest til udtryk i den måde hovedkomponenterne, dvs.

aksel, lejer, gear, bremse, generator og krØjeværk, kunne
arrangeres i nacellen. Den grundlæggende udformning
var bestemt af konceptet, som hurtigt blev til industriel
standard med stor lighed i udformningen de forskellige
producenter imellem.

Gymnasielærer Kaj Fjendbo Jgrgensen ville tage den
første NIVE-mØlle. Maskinfabriken HP i Thisted lavede
som nævnt ovenfor mØllehatten og samlede mØllen; var
producenten, men den opgave kunne ligeså vel have
været udført af en af mange andre smede i lokalområdet.
Den egentlige vindmØlletekniske viden og koordinering
lå i MVE-gruppen, som var en arbejdsgruppe, hvis for-
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billede kunne findes hos la Cour i Askov, som i århundre-
dets begyndelse stillede sine konstruktioner til rådighed
for det danske folks erhvervsliv.

Fjendbos 22kW mølle blev, efter at have været på udstill-
ing i Sjøning Hallen, stillet op og nettilsluttet. Den fun-
gerede tilfredsstillende med forbavsende få problemer for
en prototype atvære. Møllen var solid, med gode sik-
kerhedsfaktorer. Men desværre støjede gearet for meget.

Møllen havde ikke luftbremser, men det havde ingen af
vindmøllerne dengang. På det felt forsyndede vi os imod
J. Juuls dogmer, hvilket førte til, at familien flendbo var
utrygge ved at lade møllen kgre om natten, når stormene
fejede over Thy.

NIVE-møllen var ikke "bricolage"

Forskellige forskere har beskæftiget sig med baggrunden
for den moderne vindmølleindustri. Den fik sit teknolo-
giske gennembrud i Danmark 1976 til1978 hvorimod
det industrielle gennembrud kommer nogle få senere med
virksomheder som Vestas, Nordtank og Bonus som de

bedst kendte.

Der er forskellige opfattelser af, hvad der skabte denne

nye vedvarende energisektor. Nogle vindkrafthistorikere
peger på, at hvor man i udlandet havde forskningsbaseret
design og udvikling af vindmøller, så var den i Danmark
baseret på, hvad forskerne kalder "bricolage". Det er
fransk. Bricolage er at basere et kunstværk eller et
produkt på tilfældigt tilgængelige dele.

Det tidlige danske vindmølledesign, som peger frem imod
den industrielle vindmølleindustri, hvoraf kan nævnes

Herborgmøllen, NIVE-møllen og Smedemestermøllen,
var imidlertid ikke baseret på "bricolage". Møllerne var
designet omkring en blanding af industrielle standard-
komponenter og dele, der var udviklet specifikt til anven-
delse på en vindmølle.

Çü ag_ZZ:-"
Møllehattens bundramme med krøjemotor og drev til tand-
kransen på toppen aftårnet.



Eksempler på specielt designede komponenter, som sam-
tidig var teknologiske nydannelser, er vindmøllevinger og
-styringer, hvorimod gear, generatorer, krøjegear, hoved-
lejer, drejekranse, bremsekalibre og hydraulik var, hvad
man kan kalde for katalogvarer, som anvendes mange
andre steder i industrien.

Der er således ikke tale om,"at delene i den nye generation
af vindmøller var "brokket" sammen ud fra, hvad man
kunne finde til formålet, hvorfor det er misvisende at tale
om "bricolage". De vindmøllespecifikke komponenter er
netop designet og fremstillet til et bestemt formål, fordi
man ikke på markedet kunne finde dele med de nødven-
dige specifikke egenskaber.

t

Det var så samtidig en fordel for den gryende vind-
mølleindustri, at de nye specialiserede underleverandører
leverede den samme komponent til en række forskellige
producenter af vindmøller. Det giver masseproduktions-
fordele i komponentfremstillingen, og at den enkelte
vindmølleproducent ikke selv skal udvikle og fremstille
delene. Sådan var det i det mindste i vindmølleindustriens
tidlige fase. Senere er de forskellige komponenter
blevet tilpasset til den enkelte vindmølleproducents
særlige ønsker.

Fri adgang til viden

Med NIVE-møllen var grunden lagt til noget, som sigtede
langt videre end til en enkelt, mindre virksomhed i
Thisted. Visionen vaÍ, at der skulle være fri adgang til
professionel konstruktions-knowhow med mindre og mel-
lemstore virksomheder som akfører. Vinden og solen til-

hører os alle. Viden om at udnytte den skulle også ud
til folket, og det kom den de efterfølgende 15 år i foim
af public domain design opgaver, som Folkecenteret, der
blev oprettet i 1983, fik som sin vigtigste opgave.
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Et mærkeligt hus iAskov...
Povl-Otto Nissen, Poul la Cour Museet

Det hus, som nu rummer Poul la Cour Museet i Askov, ligner ikke noget andet
hus i Danmark. Det blev bygget i 1897 og var tegnet af den unge P.V. Jensen-Klint,
der mange år senere blev berømt som bygmesteren bag Grundtvigskirken i Køben-
havn. Det blev skræddersyet til at være fundament for Forsøgsmøllen og rammen om
Poul la Cours eksperimenter - og det har siden haft en omtumlet tilværelse.

I øjeblikket foretages en gennemgribende, men nænsom

moderniseringaf la Cours gamle forsøgsmøllebygning i
Askov, hvor Poul la Cour Museet har til huse. Efter
udgivelsen i2009 afden engelsksprogede version afden
nyere tids danske vindmøllehistode, "Wind Power - the
Danish'Way", har flere faet øje på betydningen af det, vi
har gang i, og har villet støtte os.

Inden vi i det følgende beskriver renoveringen og de

visioner, vi har for stedet, vil det være på sin plads attage
et overblik over den forudgående historie.

La Cours idé i 1891 om, at en vindmølle måtte kunne
lave elektrisk strøm, startede udviklingen. At projektet
relatilt nemt fik statens støtte på 4000 kr skyldtes nok,
at la Cour allerede var en velrenommeret opfinder med
flere videnskabelige afhandlinger bag sig. Selv om det
stod klart, hvad la Cour havde til hensigt, blev beløbet
bevilliget med formuleringen "til stØtte for en opfindelse".
Så han havde frie hænder.

På et areal syd for sin egen højskolelærerbolig, Askovhus,
i den sydlige del afAskov, fik han bygget den første

shømproducerende mølle i Danmark. Formentlig den

første overhovedet uden for USA, hvor Brusch Electric
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havde bygget den allerførste i Cleveland, Ohio, i 1888.

Det var en kæmpevindrose. Selv om møllebyggerfirmaet
N.J. Poulsen i Esbjerg også byggede amerikansk inspi-
erede møller med mange blade på det tidspunkt, valgte la
Cour at få Poulsen til at bygge en forsøgsmølle efter et

helt andet design i Askov i 1 891 .

La Cour er derfor kommet til at stå som ophavsmand
til den fuevingede klapsejler, selv om den i begyndelsen
var påsejlet med lærred. Men det er beskrevet i tidligere
nurnre af "Kapitler af vindkraftens historie i Danmark."

Energilagring, brint og elektrisk lys

La Cours projekt indbefattede også lagring af vindener-
gien samt udjævning af det stærkt varierende omløbstal
på en mølle til et jævnt træk på dynamoen. Det sidste

lykkedes allerede i 1892 med opfindelsen af Kratostaten,
der efterfølgende kom til at stå som den opfindelse, pen-
gene var givet til. Denne rotationsudjævnende mekanisme
fik vi rekonstrueret i2004, og vi kan demonstrere, at den

virker efter hensigten.

Hvad angår energilagringen måtte la Cour erkende, at

blyakkumulatorer var for dyre. Løsningen var derfor at
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bruge strømmen til at adskille vand til luftarterne ilt og
brint og anvende dem som belysningsgas. Dette fik la
Cour først etableret i 1895 efter en intens forskning og i
et tæt samarbejde med italienske Pompeo Garuti, som på
en våbenfabrik i nærheden af Napoli brugte luftarteme i
smedearbejdet, det vi i dag kender som autogensvejsning.
Efter at have afprøvet teknologien i sit eget hjem i okto-
ber 1894 blev den også installeret i foredragssalen og
spisestuen påAskov Højskole i begyndelsen af 1895.

Luftarterne blev ledt de 300 meter fra møllen til højskolen
i hvert sit blyrør. Som sådan fungerede det uden større
uheld i qv år frem til 1902, hvor forsøgsmøllen gik over
til at blive det første kommercielt drevne vindkraftværk
med levering af strøm til højskolen og de nærmeste gårde.

Baggrunden for byggeriet

I mellemtiden var den bygning, artiklen skal handle om,
blevet bygget i 1897. Det er ingen tvivl om, at dette ikke
ville være sket, hvis la Cours vindelektriske lysproduk-
tion ikke var lykkedes. Det var fakfisk en sensation, som
tiltrak sig stor opmærksomhed i ind- og udland. På den
baggrund fik la Cour bevilget 27.000 kr til bygningen af
den stenbygning, som nu rummer museet, samt 12.000 kr
i årligt tilskud til at forsætte sin forsøgsvirksomhed.
I slutningen af 1896 fik la Cour en henvendelse fra møl-
lebygger Chr. Sørensen fra Skanderborg Vindmotorfab-
rik. Denne henvendelse fik afgørende betydningen for
den efterfølgende udvikling. Sørensen anmodede la Cour
om hjælp til at dokumentere kvaliteteme ved sin opfin-
delse, et nyt kegleformet design på en møllerotor. En
overraskelse ventede. Målinger på Sørensens 12-vingede
model viste, at det var den hidtil bedste. Men overraskel-
sen var, at den blev bedre ved at {erne halvdelen af
vingeme. Sørensen fik sit patent og entreprisen med at

.nr'n;;;'-''"

bygge møllen på stenbygningen, mens la Cour gav sig
i kast med at finde forklaringen på overraskelsen. Dette
er beskrevet i andre Kapitler af vindkraftens historie i
Danmark.

Selve møllebygningen blev tegnet af en ung bygnings-
ingeniør med kunstneriske talenter. Hans navn var P.V.

Jensen-Klint. Dette var vistnok et af hans første huse,
mens Grundtvigskirken på Bispebjerg i København var et
af hans sidste.Vi har hans egen håndkolorerede tegning af
huset med møllen på toppen (billedet herover).

Alt så lyst og lovende ud med Chr. Sørensens flotte kegle-
vindfang på toppen af møllebygningen. Men så begyndte
problemerne at melde sig. Uagtet at rotoren fi.rngerede
perfekt i den gængse tagmøllestørrelse, så var det blevet
for tungt og ustabilt i stor størrelse på forsøgsmøllebyg-
ningen.
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Forsøgsmøllen med det oprindelige "kegle-vindfang", fotograferet omkring 1898 - og to år senere, da det var skiftet ud
med et 4-vinget. På begge billeder ses til højre den lille forsøgsmølle fra 1891, der i en årrrække leverede strøm til
brintproduktionen.

Vi har et billede fra cirka 1898 med Sørensens kegle
vindfang. Men da la Cour udgav sin forsøgsrapport
"Forsøgsmøllen I og II" år 1900 var rotoren udskiftet
med en traditionel fuevinget rotor, som det kendes fra de

hollandske kommøller.

Mellem de to billeder ligger en dramatisk historie, som
endte med, at la Cour og Sørensen blev rygende uvenner.
Dette sþldtes ikke bare, atkeglevindfanget var blevet
udskiftet, men også at la Cour med sine eksperimenter i
maskinhallen i mellemtiden var blevet klar over vakuum-
opdriftens betydning for en møllerotors arbejdsevne og
havde lanceret udtrykket en ideal-vinge. Et nyt påfund,

som Sørensen ikke var villig til at lade sig underkaste.

Dette er også beskrevet nærmere i andre af årsskrifts-
seriens kapitler. Men det var altså den almindelige
firvingede rotor, som leverede strømmen, da møllen fra
1902 leverede strøm "ud afhuset".

Huset kom derefter også til - sammen med højskolen - at

danne ramme for kurser i elektricitet, dels for "Ejere og
Passere af små Elværker" fra 1901, og dels fra 1904 et

årligt kursus i uddannelse af såkaldt "Landlige Elektrik-
ere". På basis af det nystartede "Dansk Vind-Elelctricitets

Brandtomteni1929 - Og til højre er genopbygningen igang.
På det nye 8-kantede fundament er den nederste del af gitter-
tårnet til Lykkegaard-møllen undervejs
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Selskab" og udgivelsen af "Tidsskrift for Vindelekhi-
sitet" fortsattes disse al¡fiviteter også efter la Cours død i
1908, ledet af efterfølgeren Jens Therkildsen Arnfred.

Branden i 1929 - og Lykkegaard-møllen

Det næste dramatiske, der skete, var da møllen brændte

i 1929. Man mener, at årsagen var selvantændelse i
olievædede klude. Men det så ikke godt ud efter branden,
og man må undre sig over, atman overhovedet havde

mod på atbygge den op igen.

Til den nye mølle, der blev leveret af Lykkegaards
Maskinfabrik, støbte man et 8-kantet fundament oven på

det gamle hus.
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Ophejsning af den ene af de tunge vingebjælker med klapperne i 1929 - og et luftfoto af den 4-vingede klapsejler mange
år efter, da den stadig var intakt og i drift.
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Billeder fra nedtagningen af Lykkegaard-møllen. Bent Lykkegaard ses bagest til venstre på begge billederne med vinge-
bjælken. Moderne kranudstyr giorde processen meget lettere, end da møllen skulle op i1929.

Denne mølle var knap tre gange så god til at lave strøm
som den, der brændte. Den fortsatte sin produktion helt
frem til 1958, men blev først taget ned i 1968, hvor
den efterhånden blev for farlig at have stående på grund
afrust. På billederne ses Bent Lykkegaard, der leder
arbejdet. Manden med alpehuen er forstanderArnfred.

Huset uden vÍndmølle efter 1968

Efter at møllen var taget ned blev bygningen udelukkende
brugt til højskolens tndervisning i naturfag og praktisk-
musiske fag.Da Poul la Cour Fonden overtog den i år
2000 var den sidst blevet brugt til undervisning i keramik.
Heldigvis var fonden blevet inviteret med i et EU-støttet
restaureringsprojekt sammen med et tysk og et østrigsk

vandmølleprojekt. Det indbragte hen over tre år 39.000
Euro, som gjorde, at bygningen blev bragt i præsentabel

stand, og den første udstilling kunne åbnes i 2001.
Efter at Lykkegaardsmøllen var tagetned blev der opsat
et astronomisk observatorium på bygningen. Dette var
i forstander Arnfreds og møllebestyrer Knudsens fælles
interesse. Desværre var observatoriet ved overtagelsen i
så dårlig stand, at det ikke kunne bruges, og vi var nødt
til at {erne det for, attaget til det ottekantede kunne gøres

tæt. Så i dag ser bygningen desværre lidt kullet ud. Vi
mangler en mølle på toppen.

Hvad angår den seneste restaurering kan oplyses, at vi
sommeren 2009 malede hele bygningskomplekset udven-
digt og fik udskiftet et par vinduer. I 2010, hvor vi bl.a.
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fik 100.000 kr. fra Danmarks Vindmølleforening samt en
pæn bevilling fra de såkaldte LAG-midler, der gives til
udvikling af attraktive miljøer, er vi gået i gang med det
indvendige. Heldigvis har der meldt sig en flok på 6-8
frivillige þælpere fraAskov, som mødes hver onsdag
fra 9 til 15 og giver den en skalle. Det er et rigtigt
pensionistforetagende.

Nogle overraskelser kom vi ud for. Gulvet i la Cours
gamle kontor viste sig så råddent, at det måtte udskiftes.
I trjørnet fandt vi i den forbindelse en brandsikker boks,
som desværre viste sig at være tom.

Det nye gulv er lagl og rummet vil sammen medAssis-
tentrummer ved siden af blive etableret med arbejdsborde
og skabe til udstillinger af vore mange gamle ffsikap-
parater, bl.a. i nogle gamle montrer vi har fået overdraget
fra Egnsmuseet Sønderskov, og som oprindeligt har inde-
holdt stenøkser og broncesværd på Nationalmuseet. I
løbet af forânet20ll vil vi derudover have nået at reno-
vere skolestuen med en fast projektor i loftet, bad og
toilet, fymrmmet med et nyt gasffr, og møllersvendens
rum til et lille the-køkken med køleskab, mikroovn og
opvaskemaskine. Desuden arbejder vi på, at indrette det
føromtalte ottekantede rum på toppen til et mødelokale,
som vil kunne bruges af virksomheder og foreninger, der
måtte ønske det.

Vi arbejder på at skabe et sted, hvor nutidige miljø- og
energispørgsmål kan bearbejdes i et historisk forankret
perspektiv. Det er stadig således, at la Cours t)}-ãrige
idé om energilagring i form af brint er i spil i en foru-
reningsplaget verden. En arbejdsgruppe er i gang med
at lave et mindre demoanlæg til fremtidig inspiration.
Vi forestiller vi os nogle opstillinger, hvormed man kan
vise og eksperimentere med almindeligt forekommende
energiomsætninger. Det finder allerede sted på såvel fol-
keskole som gymnasieniveau. Vi forestiller os også at

aftrolde foredrag eller studiekredse for den modne alder.

Så sent som i december 2010 har i alt fem 3.G-elever
efter tur benyttet vor rekonstruktion af la Cours vind:
tryhnåler. Det sker for at opnå det eksperimentelle grund-
lag for en besvarelse afderes studierefiringsopgaver, der
typisk involverer to fag som f.eks. f'sik og historie eller

$rsik og matematik. Målingerne foretages foran den lille
vindtunnel, som kan levere en luftstrøm trinløst fra 0
til 12 meter pr sekund. Til samme formål kan også
måles på en møllemodel med et udskifteli5 antal vinger

r i luftstrømmen. Siden møllebygger Bent Lykkegaard fra
Lykkegaard Maskinfabrik donerede rekonstruktionerne i
2004har i alt 15 gymnasielever haft glæde af det. En
af de første, som fik muligheden, er i øjeblikket ved at

skrive sin Ph.D på DTU. Målet er at være et alternativt
læringssted uden for skolen.

l
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Pakistansk hjælp til
historiske danske
vindm øller
Ved Danmarks Vindmølleforenings
generalforsamling i marts 2010 fik
Danmarks Vindkrafthistoriske Sam-
ling ligesom Poul la Cour Museet en
donation på 100.000 kr fra Forsikrings-
foreningen for Danske Vindmøller.

DVS vil primært bruge pengene til
renovering og bedre sikring afde
mange historiske mølledele, der ligger i
depot i Roerslev og Lem og i juni-juli
2010 blev der taget hul på den proces.

DVS havde besøg af 5 pakistanske
teknikere, der var i Danmark for at
studere vindmølleteknologi. De brugte
3 afde 5 riger her i landet på at reno-
vere historiske danske vindmøller fra
perioden 1977-81.

Deltagerne finansierede selv rejsen til
og fra Danmark, mens DVS dækkede
deres kost og logi og de praktiske
omkostninger til proj ektet.

De startede hos Flemming Hagensen på
Roerslev gamle elværk, hvor mølletop-
pen fra Henrik Stiesdals 15 kW mølle
fik en tiltrængt overhaling efter at have
stået udendørs i en årrække

De 5 pakistanske deltagere sammen med Jafar Hosseinf Kurt Ganer Tolsøe og
John Furze fra DVS ved afslutningen af renoverings-arbejdet i Lem, juli 2010.
(tr'otos: Flemming Hagensen og Benny Christensen, DVS)

Begge parter fik udbytte af samar-
bejdet. De pakistanske deltagere
fik"hands-on" kendskab til den
teknologi. der for 30 år siden skabte
basis for den danske vindmølleindustri
og kan forhåbentlig bruge erfaringerne
til arbejdet med fremme af vindkraft i
Pakistan. Og DVS fik taget det første
skridt til bedre sikring af samlingen.
Besøget var arrangeret af bestyrelses-
rnedlem i DVS John Furze, der deltog
i hele 3-ugers forløbet sammen med
Kurt Ganer Tolsøe og Jafar Hosseini
fra DVS.

I Lem foregik arbejdet på íhistorisk
grund" i en tom fabrikshal i det byg-
ningskompleks, hvor de første Vestas-
møller blev produceret i 1979-80.

Her omfattede projektet 4 mølletoppe
En 11 krWAdolfsen, en 10 kWNord-
tank en 30 kW Vestas-HVK og en 30
kW Bonus.
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To af de nyrestaurerede mølletoppe var med, da DVS'nye plancheudstilling "Mndmølleindustriens vestjyske rødder" (med dansk/engeisk tekst og
tema som artiklen side 10-19) blev vist på Fl).nnuseet i Stauning ved det internationale løb for vinddrevne køretøjer "Wind Turbine Race 2010"
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Tema: Starten på det danske "vindmølle-eventyr" 1975-81
7. fugang af "Kapitler af vindkraftens historie i Danmark'o sætter fokus på den udvikling, der skabte basis
for den danske vindmølleindustri - og som i løbet af kun 5-6 år ændrede vindmøllerne fra mere eller mindre
vellykkede forsøg med dele fra skrothandleren til et industrielt produkt med stort eksportpotentiale.
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Vendelbo-møIlen (1976), Rüsager-møller (1975-80), "Sol og Wnd "(Informøtions Forløg 1976), Tvinds PTG-møIle (1976),

Henrik StiesdøIs 9 kl( suilring (1978), NIVE-møllen (1978), Økær-vinge (1978), HVK-10 (1979), Vestøs 55 k\f (1981)
og Bonas 30 kW (1981) Fotos: Energimuseet, Tvindlcraft, Claus Nybroe, NordiskFolkecenterfor Vedvarende Energi,
www.windsofchange.dk, Henrik Stiesdal, Vestas, Bonus Energy og Benny Christensen (DVS).

De tidligere 6 ärgange af "Kapitler af vindkraftens historie i Danmark" kan stadig købes. Se nærmere
oplysninger om priser og tilbud på de fire udgiveres hjemmesider (se omslagets første inderside).

Udgivet i marts 20ll af Energimuseet i Tangeo Poul la Cour Museet i Askov, Nordisk
Folkecenter for Vedvarende Energi og Danmarks Vindkrafthistoriske Samling.
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