


Energimuseet - Oplevelser med energi
Energimuseet åbnede for publikum i 1985 med navnet Elmuseet, som 1. januar 201I blev
ændret til Energimuseet. Museet ligger i et naturskønt område et par kilometer fra Bjeningbro
ved den store kunstige Tänge sø, der forsyner Danmarks største vandkraftværk med vand.
Museets udstillinger mmmer alt fra materiel fra gamle elværker til hjemmets husholdningsap-
parater samt skiftende temaudstillinger.
Der er en stor udstilling om vedvarende energi og en permanent udstilling om vindkraftens
historie i Danmark. Danmarks første moderne vindmølle, Gedsermøllen fua 195'7, 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 1.9. marts til30. oktober: Åben daglig
Åbningstider udover det for skoleklasser: Se museets hjemmeside.
Energimuseet, Bjerringbrovej 44,8850 Bjerringbro. Tlf. 8668 4211.
www.energimuseet.dk email: infor@energimuseet.dk

Poul la Cour Museet
er indrettet i amestedet for dansk vindmølleteknologi. Det var her, Poul la Cour lavede sine
forsøg med brint- og vindenergi for over I 00 ar siden. Museet blev indviet i juni 2001 .

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

Museet har kun åbent efter nærmere aftale.
Medlemskab af Poul la Cour Museets Venner: 150 kr. for enkelt,250 kr. for dobbelt.
Poul la Cour Museet, Møllevej 2L, Askov, 6600 \zejen.
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 lagf 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 retter sig mod kommerciel
anvendelse.

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

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

Danmarks Vindkrafthistoriske Samling (DVS)
DVS er en privat forening, der blev stiftet i 1997. DVS arbejder på at bevare de sidste
150 ars vindmøllehistorie fra de første gardmøller til de møller, der var baggrunden for
den modeme danske vindmølleindustri. DVS indsamler oplysninger og dokumentations-
materiale, bevarede mølledele og komplette vindmøller .DVS har ingen permanent udstil-
ling, men arrangerff udstillinger i samarbejde med andre interesserede organisationer og
institutioner. Besøg og rundvisning i DVS'depot kan affangeres efter nærmere aftale.

Medlemskab af DVS koster 200 kr. om året. Nye medlemmer modtager et
eksemplar af bogen "Fra husmøller til havmøllef' (2012).

DVS, Smed Hansens Vej 11,6940 Lem St. Formand: Birger T. Madsen,
Næstform. og sekretær: Kurt Ganer-Tolsøe, flf.2924 3228 eL 9734 1289.
rvrvw.vindhistorie.dk email: kg.tolsoee@gmail.com
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Vindmøllerne i tal - nu og for 100 år siden
Ved årsskiftet var der 5.775 "moderne" vindmøller iDanmark. Heraf står de
516 til havs. Resten står i det danske landskab - som vindmølleme har gjort i
flere hundrede år - til glæde for nogen og til ærgrelse for andre.
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Grafen fra Danmarks Vindmølleforenings blad "Naturlig Energi" viser
udviklingen siden 1976. Søjlerne angiver, hvor mange møller, der blev stillet
op hvert år og den røde del viser, hvor mange af dem, der er taget ned igen.

Der er store udsving op og ned på grund af politisk stølte og politiske
benspænd undervejs. 12015 blev søjlen særlig høj pä grund af de mange nye
små husstandsmøller. Grafen viser status 30lll, men i december kom der
101 nye møller til, så antalleti2015 kom op på ca. 600. Det er det højeste tal
siden udviklingen kulminerede i 2000 med ca.750 opstillede møllen

Men for 100 år siden blev der opstillet mange flere vindmøller i Danmark.
Desværre har vi ikke endnu en statistik, der viser udviklingen år for år over
en længere periode. Men for årene 1915 til 1922 er der bevaret tal for, hvor
mange vindmøller, der blev anmeldt til Fabrikstilsynet (grafen herunder).

Der foreligger også tal for det samlede 1500

antal vindmøller i landbruget i 1907 og
1923.I 1907 var der 4.600 gårdmøller. I
1923 var antallet vokset til 16.600. Det 1000

betyder, at der i perioden 1908-1914 i
gennemsnit blev opstillet over 900 gård- 500

møIler om året. Hertil kommer vindmøller
til bl.a vandværker og landvindingsprojek-
ter. Underkrigen 1914-18 var der desuden

ca.250 elværker, der tog vindkraften i brug igen. Udviklingen kulminerede i
1916 - for præcis L00 år siden - hvor der kom over L.300 nye møller.

Danmark havde dengang en vindmølleindustri med 15-20 mellemstore virk-
somheder og mange mindre producenter. Og selv om nogle af dem efter
krigen måtte lukke eller omstille til andre produkter, blev der stadig bygget
vindmøller. Mange ældre gårdmøller blev udskiftet i 1920eme og ved den 3.

maskintælling i 1936 var der stadig 15.514 af dem. Ved den 4.tællingi1944
var antallet af traditionelle gårdmøller faldet til godt 9.000. Til gengæld havde
I.454 gärde fäet elproducerende vindmøller. Og under 2. verdenskrig havde
omkring 100 elværker igen taget vindkraften i brug.

Efter krigen forsvandt de fleste spor efter de mange møller De efterlod heller
ikke slaggebjerge, affaldsdepoter og andre giftige sager. Det meste af dem
blev smeltet om til nyt jem, som der var brug for. Historien om vindmøllerne
blev også hurtigt glemt. Men da den billige olie pludselig blev dyr i 1973, var
der heldigvis stadig nogle, der kunne huske, hvad vinden kan bruges til.

Benrry Christew en, Danmarks Wndlcrafthistoriske Samling (DVS)
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De små stubmøller på Øland havde et meget
simpelt drev med trætandhjul. "Hathjulet"
på mølleakslen var i indgreb med et "stok-
kehjul" på den lodrette aksel, der gik ned til
kværnen. (Fotos: BC)
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De t¡dlige gårdmØller - før og
efter 1862

B e n ny C h r i s t e n s en, D ønm ar ks Wn d kr afth is to ri s k e

Sumlìng (DVS)

Frem til midten af 18O0-tallet var antallet af vind-
møller begrænset af, at kornmølleriet i Danmark
var et priviligeret erhverv. Enkelte steder i landet
var der dog så langt til mølle, at man tolererede,
at de enkelte gårde byggede deres egen mølle.
Disse tidlige "gårdmØller" var normalt små kopier
af de store stubmøller og "hollandske" mØller.

Da mølleprivilegierne blev lempet i 1852 og faldt
helt bort a 1862, kom der flere af de store møller i

landskabet. Men der kom endnu flere gårdmøller
på ladetagene - og med disse "husmØller" kom
der helt nye mølletyper på banen.

Indtil midt i 1800tal1et var der ikke ret mange gårdmøller i Danmark.
Kornmølleriet på landet var et privilegeret erhverv og etablering af
en ny mølle krævede tilladelse fra Kongen - eller i det mindste

fra hans administrative organ "Rentekammeret". En af betingelserne
for at få en tilladelse var, at der var mindst en mil (ca. 7,5 km)
til den nærmeste eksisterende vind- eller vandmølle. Men fordi den

betingelse var opfyldt, var detjo ikke sikkert, at der var nogen, der
havde lyst til at opføre en ny mølle - især ikke i de tyndt befolkede
egne, hvor der både var langt mellem gårdene og mellem stråene i
kommarkerne.

Derfor var egne af landet, hvor bønderne måtte kørelang! for at ñ
malet deres kom. Og nogle steder var der også så lang|, at man gav

tilladelse til (eller i det mindste tolererede) at der blev bygget små

vindmøller på de enkelte gårde.

Stubmøllerne på Læsø

Læsø er det bedst kendte eksempel: Omkring I7 40 blev øens eneste

store kommølle nedlagt, og hvis bønderne ikke skulle sejle til fast-
landet for atfamalet deres kom, måtte de bygge deres egne møller. Det
var der også hurtigt omkring 20 af dem, der gjorde, og i de næste 100

år kom der mange flere til. I 1838 var der 90 gårdmøller pâ øen. (1)

I 1839 blev der bygget en ny stor "hollandsk" mølle på Læsø - og
senere kom der to mere. Det førte til, at en del gårdmøllerne forsvandt.
Udviklingen blev forstærket, da 36 af de små møller blev ødelagt af
en storm i 1863. Kun to af de gamle møller kan stadig ses. Den ene

står på øens museum, den anden er flyttet til Frilandsmuseet i Lyngby.
Desuden blev der i2006 bygget en rekonstruktion af en mølle ved en

gård på Læsø.

Selv om den lille gårdmølle, der er bevaret
ved Grønnestrand i Hanherred (billedet
herunder) er opført meget senere (1886)
ligner den måske de små møller, der blev
bygget i Thy i slutningen af 1700-tallet.
Møllehuset er bygget af drivtømmer og

tækket med lyng. (Foto: BC)
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lnspiration fra Sverige...?
Måske hentede Læsøboerne, der var søfarende folk, inspi-
ration til deres gårdmøller på en noget større svenskø.Pãt
Öland var der allerede i begyndelsen af 1700ta11et over
300 små vindmøller, der var ejet af lokale bønder. 100 år
efter var der over 1600. (2)

Gårdmøllerne på Öland stod ikke ved de enkelte gårde,

der ejede dem, men var placeret i lange rækker i det
åbne landskab, hvor der var gode vindforhold. De mange
gårdmøller gav dog også lokal kritik. I1765 advarede

Ölands henedsfoged om, at der blev drevet rovdrift på
øens skove for at skaffe egetræ til de mange møller. Og
præsten i det sogn, hvor der var flest møller, konstaterede
i 1816, at det åbenbart ikke var nok, at hver gård havde
sin egen mølle, men at flere af sognets gårde havde to
møller - en til at male rug og en til at malehvede. (2)

Gårdmøllerne på Oland og Læsø lignede hinanden. Det
var små kopier af de store "stubmøller", hvor hele mølle-
huset skulle drejes efter vinden. I stedet for sejl blev der
sat fynde træplader på vingerne, når møllen skulle i brug.
PäLæsø, hvor forbruget af brænde til saltsydningen
allerede havde medvirket til attømme øens skove, skaÊ
fede man derfor en stor del af træet til møllerne fra det
drivtømmer, der kunne samles efter de mange strandinger

i det farlige farvand omkring øen. ....

"Hollandske" gårdmøller - og ulovlige
møller ved HarboØre

Fra slutningen af 17O0-tallet ændredes teknologien på de
store møller. I stedet for stubmøllerne blev der nu bygget
"hollandske" mølle¡ hvor det kun var det øverste *mølle-

hat" , der skulle drejes efter vinden. Denne udvikling
påvirkede også gårdmøllerne. Af den første landsdækk-
ende registrering af vand- og vindmøller i 1802 fremgår,
at der i Thy var omkring 20 smä "hollandske" møller"til
eget brug".(3)
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På Videnskabernes Selskab's kort fra 1800 kan man se 6 af
de 11 gårdmøller, der var inddraget i sagen fra Harboøre
(her markeret med de små røde cirkler).
Nederst på kortet ses de to nærmeste priviligere møller - en
vandmølle ved Grysbæk nordvest for Vandborg (i den blå
cirkel) og vindmøllen i Lemvig (i den store røde cirkel).

af Aaret er omflydt med Vand". Ejeren skulle dog for-
pligte sig til aldrig atmale for andre end de 4 familier, der

boede på Harboe Røn.

Ved et senere retsmøde gik også to af de andre fri, fordi
de kunne dokumentere, at de havde haft møllerne i mere
end20 år - og derfor efter datidens "Danske Lov " havde
vundet hævd på retten til at bruge dem. De sidste 8 blev
dog idømt bøder - ikke mindst fordi det blev bevist, at de

også havde malet korn for folk udenfor sognet.
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Også her havde de lokale landmænd altså - trods de
kongelige privilegier - fået lov til at bygge deres egne
møller. Men det var ikke alle steder, det gik så nemt.
I 1795-96 blev der ført en langvarig retssag mod 11

landmænd i området omkring Hal.boøre. Sagen blev rejst
efter klager fra en række af de priviligerede vandmøller i
området syd for Harboøre, en vandmølle ved Vestervig i
Thy og vindmøllen iLemvig. @

Harboøreboernes problem var, at selv om de nærmeste
møller kun lå 15-20 lÕn væk, var vejen frem til dem
en stor del afaret spærret på grund afsandflugt eller
oversvømmelser i det flade terræn.

Ved det første retsmøde i december 1795 blev den nord-
ligste af møllerne taget ud af sagen, da retten erkendte, at

Harboe Røn (det nuværende Rønland) "det meste Tid

På kortet øverst på siden er møllerne markeret som stub-
møller, men det er sandsynligt, at der lige som i Thy var tale
om små simple'6hollandske" møller. Dette foto af en mølle
på Rønland þå Lemvig Museum) viser måske den mølle,
hvis ejer slap for tiltale i 1795. Også her har man - som på
Læsø og i Thy - brugt drivtømmer fra stranden.
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Gårde med stokmøller på Thyholm. (Tegning i C.C. Clausen og J. Nielsen: "Danmarks Land", Gyldendalske Boghandel, Nordisk
Forlag ca. 1900)

1852-62: Privilegierne forsvinder - og
nye "husmøller" dukker op på Mors
Da mølleprivilegierne blev ophævet med en ny lov om
næringsfrihedi 1852 - med fuld virkningfra 1862 -
blev der også grønt lys for etablering af vindmøller på
gårdene. Og mens gårdmøllerne hidtil blot havde været
små kopier af de store kommercielle kornmøller kom
der nu helt nye møllekonstruktioner på banen - og gård-
møllerne flyttede op på ladetaget. Derfor blev de nye
gärdmøller også ofte kaldt "husmøIler".

På Mors var man hurtig til at udnytte de nye muligheder.
Den 19. Maj 1860 kunne man i MorsøAvis læse om "den
her på Øen bestøndig mere ølmindelige unvendelse øf
Wndkrøften til øt drive Høkkelsesmøskìner". Man ser
nuflere Steder suødønne Møller på Tøgrygningen af
Husene."

uHele MøIleværket er gunske simpelt: Fra Loftet er
oprejst en lige Bjelke igiennem Spidsen øf Tøget og
paa dennes øverste Ende, ved Hjælp øf et Skrøabaand
ønbrugt Møllevinger øf et Pør I Alens Træer overkors."

I den nederste Ende øfden opretstående Bjelke er

fastgiort en Jerntøp, der gøøer i et stykke træ, der er
nedhugget mellem tvende Bjælker p,å Loftet... Til det
opretstående Træ er Hakkelsesmuskinen fastgiort og
hele Mølleværket drejes med Møskinen og en Kørls
hjælp ovenp,å Tøgrygningen." (5)

Avisartiklen fortæller også, at der sættes sejl på møl-
levingerne fra en platform på tagryggen og hvordan hak-
kelsesmaskinen drives med et tovdrev fra en skive på
mølleakslen. Det fremhævedes også, at der let kan kobles
en kværn til det samme "mølleværk" - hvad der også

allerede var en enkelt landmand, der havde forsøgt...

De innovative landmænd på Mors havde her taget det
første tilløb til det, der i løbet af nogle år skulle blive
kendt som "stokmøllerne" - og ikke mindst anvendelsen
af den 1,5-2 m lange hakkelsesmaskine til at dreje det
tunge "mølleværk" op mod vinden, var en smart idé.

Få år efter var det ikke blot selvbyggere, der lavede hus-
møller. I Morsø Avis kunne man den 8. Maj 1866 læse

denne annonce, indrykket af en tilrejsende møllebygger -

Jeppe Hansen:

"Undertegnede anbefaler sig med Udførelsen øf Alt
tìI Møllebyggertet henhørende. De,<Erede Landboere,
som ønsker Møller opført paø deres Boliger, saavelfor
Heste- som l4ndkraft, bedes bemærke, øt min Bopæl er
hos Værtshusholder A. Løssen i Nykjøbing.' (6)

Stokmøllerne

Nogle af de "husm øller" , der nu kom op på ladetagene,

blev altså bygget afrejsende håndværkere som Jeppe

Hansen. Andre blev bygget af lokale møllebyggere, der
kom flere af, da vilkårene for møllerne blev lempet.

Det var også dem, der stod for opførelsen af de mange
nye store kornmøller, der blev bygget i sidste halvdel af
18OO-tallet, Fra 1850 til 1900 voksede antallet afde store

møller fra godt 800 til ca. 2.000 - og antallet af selvstæn-

dige møllebyggere voksede også fra 267 i 1860, da de

første gang blev registreret som en særlig erhvervsgruppe,
til 480 i 1901.(7)

Selv om der kom mange bud på, hvordan gårdmøllerne

skulle se ud, blev en enkelt mølletype ret hurtigt den

dominerende. "Stokmøllen" fik naw efter den kraftige
lodrette tømmerstok, der var det bærende element i
møllen - ligesom i de hjemmelavede møller på Mors.

Også her skulle der sættes sejl på de 4 vinger, når møllen
skulle i brug og hele stokken skulle drejes op mod vinden
med håndkraft. Men den nederste ende af stokken blev
ikke fastgjort til hakkelsesmaskinen. I stedet blev den

lejret i en kraftig tømmerkonstruktion på ladegulvet -
og mens Mors-møllerne ifølge avisens beskrivelse havde
et træk fra en skive på vingeakslen til en skive på hak-
kelsesmaskinen med "et lille Tbug eller en Jernlænke
uden Ende" var der på stokmøllerne en vinkeldrev med
støbej ernstandhjul, der overførte vingeakslens drejning til
en lodret aksel, der var lejret i et spor i siden afstokken.
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Stokmølle på gården Øster-Nørby ved Fjaltring (Foto i Fjaltring-Trans Lokalarkiv)

Fra den nederste ende afdenne aksel var der først og
fremmest et tandhjulsdrev til kværnen - men også tand-
hjuls- eller remtræk videre til gårdens øvrige maskiner -
bl.a. tærskeværket og hakkelsesmaskinen.

den mindre synlige del af møllekonstruktionen er usik-
kert, da de eneste to stokmøller, der er bevaret, stammer
fra samme lokalområde.

Stokmøllernes udbredelse
De første stokrnøller blev især opstillet i þstnære egne

med gode vindforhold. Det var bl.a. i det nordvestlige
Vendsyssel, i den vestlige del af Limfiorden på Thyholm,
Jegindø og Venø og i den nordvestlige del af Ringkøbing
Amt. Senere bredte møllerne sig til resten af landet.

Men der var stadig egne med særlig mange stohnøller.En
optælling i þstområdet omkring Tversted baseret på de

bevarede brandforsikringsdata viste, at blandt de 205
gårdmøller var der 107 stokmøller.19) Ved en tilsvarende
undersøgelse i Serritslev Sogn i det

centrale Vendsyssel var der kun en

enkelt stokrnølle blandt de 57 gãnd-

møIler, der blev registreret.(10)

Af de mange stokmøller, der blev bygget sidst i 1800-tal-
let, er der kun to tilbage. Den ene af dem står på en
lade i Tversted Kliþlantage i det nordvestlige Vendsyssel.
Den ejes af Naturstyrelsen og er efter en restaurering,
der sluttede i juni 2015, igen fuldt funktionsdygtig. Den
anden stammer fra Hulsig ved Skagen, men er nu på Hjerl
Hede Frilandsmuseum - og blev i 2015 taget ned for at

blive restaureret. Der er mere om de to stokrnøller i en

artikel i årsskriftet fra2014. @)

Selv om stokmøllerne blev bygget af mange forskellige
møllebyggere ser det på de mange fotos, der er bevaret,
ud til at der var en stor ensartethed,. Om det også gælder

Stokmølle på gården Sønderris på Venø (Fotos hos Chr.
Østergaard Jensen)
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Områder med stor koncentration af stokmøller: Det nord-
vestlige Vendsyssel, Fur og det nordlige Salling, Thyholm og
Limfjordsøerne Jegindø og Venø, det vestlige Salling og den
nordvestlige del af Ringkøbing amt,
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Den velbevarede og fuldt funktionsdygtige stokmølle i Tver-
sted Klitplantage (Foto: Flemming Hagensen,DVS)

Der er ikke bevaret ret meget, der kan fortælle, hvor
hurtigf "gårdmøllerne" bredte sig på ladetagene, Ved den
første "maskintælling" i landbruget i 1907 blev der til
gengæld sat tal på hvor mange, der var og hvor de stod.

I 1907 var der i hele landet 4.617 møIler. Der var flest i
Ringkøbing amt, der havde 772, ogi att3.042 (67%) af
møllerne stod i de 5 nord- og vestjyske amter (Hjørring,
Aalborg, Thisted, Ringkøbing og Viborg). I resten af Jyl-
land var der 500 møller og på øerne 1.075.(11)

Selv om der fra 1890'erne var kommet nye, mere avan-
cerede mølletyper til har der nok i 1907 været mindst
3.000 stokrnøller og andre "husmøller" tilbage , og en
væsentlig del af dem stod i de vindrige områder i Nord.
og Vestjylland. Men konkurrencen fra de nye mølletyper
betød, at der ikke kom mange nye stolcnøller efter 1907.

Vindmøllerne og og mekaniseringen af
landbruget
Meget tyder på, at gãrdmøllerne for alvor kom ind midt
af 1870'erne. Faldende kornpriser på verdensmarkedet
og stigende efterspørsel efter andre landbrugsprodukter
bevirkede en omstilling i landbruget fra komdyrkning til
animalsk produktion med malkekvæg og svin.
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Omlægningen af produktionen betød, at gårdene fik
behov for flere nye maskiner. Det blev vigtigf at have
sin egen kvæm til grovmaling af korn til foderbrug
("gruûring").og der blev øgel brug af hakkelsesmaskiner,
roeraspere og andre mekaniske hjælpemidler,

På de største gårde investerede man i dampmaskiner eller
petroleumsmotorer, som kunne levere egnergien til de nye
maskiner. Men på de mindre landbrug, hvor der ilfte
var råd til den slags investeringer, måtte man klare sig
med hestene, som man i forvejen havde som træld<raft

til markarbejdet. Den foretrukne kraftkilde blev derfor
"hestegangen" med en eller to heste, der vandrede rundt
i ring med en karl, dreng eller pige efter sig. Den blev i
forvejen på mange gårde brugt til at drive tærskeværket.

Her gav stokmøllerme nye muligheder. Investeringen var
overkommelig og energien fra vinden var gratis, mens
man skulle betale for brændstoffet til motorerne eller for
ekstra foder til hestene. I Ringkøbing og Thisted amter
tærskede flere med vind end med heste allerede i 1907.I
resten af landet dominerede hestegangen stadig. (11)

Stor interesse for vindkraften

Det var derfor ikke så mærkeligt, at man i landbrugets
fagblade fra 1880eme og 1890erne kunne aff.æse en stor
interesse for vindmøller - ikke mindst i de brevkasser,

hvor læserrne både kunne stille spørgsmål og give sine

egne erfaringer videre. Her er to eksempler:

I1892 meddelte en landmand fra Salling "at jeg i Fjor
lod opsætte en Husmølle, der såvel grutter Sæden og
maler Brødkornet, som \ærsker Avlen og skærer Hakkelse
til Hestene, og den kunde jo godt udrette mange Gange
så meget. da jeg kun avler 350 à 400 Traver Korn aarlig.
Her på Egnen er mange Husmøller men især Thyholm er
dens Hjem,Iwor saa godt som alle Gaardmænd og tÌllige
mange Boelsmænd med indtil4 Køer har den" (12)

I 1884 skrev en landmand fra Hvorupkær i Vendsyssel:
"I 1874 byggede jeg på min Lade en af de saakaldte
Husmøller, som blev indrettet til at tærske, male og skære

Hakkelse, og jeg skal meddele, hvad den kan udrette af
hvert Slags Arbejde. Ved almindeligfuld Sejls Vind kan
den male I Tønde korn i Timen ( l0 ,4r har jeg malet
5000 Tønder Korn), skære i Hakkelse 1200 Pd Halm og
tærske 2 à 3 Traver Korn. (13)

Med placeringen inde i landet havde han dog også
mærket møllens begrænsninger: "Tærsløting ved hnd-
kraft erjeg dog holdt op med, da denfordrer en god
Vind. Desþruden er også min Plantage voxet saa stærkt,
at Træerne er lige saa høje som Husene, saa atjeg
kun kanfaa Vind nok til Tærslming med én Vind." Alli-
gevel konkluderede han: "jeg tro4 at ingen Landmand vil
komme til atfortryde Udgiften, da der spares ualmindelig
megen Arbejdskraft ved en saadan Mølle."
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Teknologien i stokmøllerne:
I stubmøllerne og de tidligste "hollandske" møller var de
fleste af de mekaniske dele af træ (se fotoet af stubmøllen
fraØland på side 2). Men på de mange store kornmøller,
der blev bygget i sidste halvdel af 1800-tallet blev der
i stigende grad brugt mere slidstærke støbejernsdele. I
1815 var der kun 5 jernstøberier i Danmark, men omkring
1900 var antallet vokset til 175 - og støberierne var spredt
over hele landet.

"Støbegods til Husmøller, Vindmotorer og Klapsejlsmøller"
(Illustration i prisliste fra A/S Skive Jernstøberi og Maskin-
fabriþ 1914). Foruden mange forskellige størrelser tand-
hjul er der bl.a. oovingekryds" til en 4-vinget husmølle og en
S-vinget "klapsejler". (Katalog i Skive Byhistoriske Arkiv)

De lokale jernstøberier blev derfor vigtige leverandører til
møllebyggerene - også når det drejede sig om stokmøller.
Det drejede sig fx om "vingeskryds" til montage af vinger
på vingeakslen, tandlrjul og mange mindre komponenter.

Kun på de største tandhjul - fx det store "stjernehjul" i
bunden af stokken, holdt man i mange år fast ved træet.
Som man kan se på billedet herover har selve støbejerns-
kransen her huller, hvor de enkelte tænder eller "kamme",
der var lavet af hårdt træ (fx avnbøg) blev fastgjort med
kiler. På den måde kunne man undgå at skulle udskifte det
dyre støbejern, hvis et par tænder gik i stykker.

Der blev altså taget nye, industrielt fremstillede kompon-
nenter i brug, men møllebyggeriet var stadig håndværk-
og træ var det dominerende materiale. Møllebyggeren
kom ikke med et færdigt "byggesæt", men møllen blev
bygget på stedet med anvendelse af lokale materialer - og
kunne også tilpasses den bygning, den skulle sidde på.

I en bevaret prisliste fra en møllebygger på Thyholm er
der et prisoverslag for 4 stønelser møller med diameter
fra 18-24 fod (5,6-7,5 m). For en 2O-fods mølle angives
følgende priser: Smedejernsaksler 60 þ andre smede-
jerns- og støbejernsdele 185 þ kværn 75 kr og arbejds-
løn 135 kr. Landmanden leverer selv sejl til vingerne
(10-15 kr.) samt alle træmaterialer og tagpap (ca. 150 kr),
Desuden betales rejse, kost og logi for møllebyggeren og
transport af kværnsten og jerndele fra nærmeste station.
Den samlede pris lå nok omkring 7-800 Y,,r.(|34)

Stokmøllen på Hjerl Hede blev i 1983 flyttet hertil fra en
gård i Hulsig ved Skagen. Da Skov- og Naturstyrelsen i
1993 skulle restaurere møllen i Tversted var man på Hjerl
Hede for at se de detaljer, der var gået tabt på Tversted-
møllen. Bortset fra'6krøjesystemet", der bruges når man
skal dreje møllen op mod vinden, er konstruktionen i de
to møller nemlig stort set ens. Billederne herunder viser
dele fra møllen på Hjerl Hede, da den var taget ned til
restaurering i september 2015. (Fotos: BC)

De to kraftige bjælker er fastspændt om den øverste del af
stokken og har foroven (t.h. på foto) lejer for vingeakslen.

: 
--:ry;: 

-Ð4

'6Hathjulet" på vingeakslen er monteret på en rund træ-
plade med lidt større diameter. Den bærer det bremsebånd,
der fastholder når møllen ikke er i brug.

Toppen af stokken med det tandhjul, der er i indgreb med
hathjulet. Desuden ses det delvis afmonterede bremsebånd.
Nederst til højre er trækket til bremsebåndet. Det ender
forneden i en kæde med en tung sten. Når møllen skal i
brug løftes stenen med en vippearm, så bremsen løsnes.
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Husmølle på gården 'oSejbjerg'o i Måbjerg nord for Holstebro. (Illustration i "Danske Gaarde, III. Samling, Bind I, s. 951.)

"Hollændere" på ladetaget
Selv om stolcnøllerne var den dominerende gårdmølle i
perioden 1862-1900 var der også andre løsninger. Man
kan mange steder i landet se billeder af møller pâtaget,
der var små kopier af de store "hollandske" vindmøller.

Nogle af dem havde drejelige klapper på vingerne i stedet
for sejl og en tværstillet "krøjerotor", der drejede møIle-
hatten op mod vinden. Men om det var disse tekniske
fordele eller udseendet, der fik nogle til at foretrække dem
frem for de mere simple stokmøller er - som meget andet
om de ældste gârdmøller - stadig et åbent spørgsmål.

Stokmøller med klapper og vindfane
En anden mølletype, der dukkede op i slutningen af
18O0-tallet, var en videreudvikling af stokmølleme, som
bedre kuilre konkurrere med de nye industrielt fremstil-
lede mølletyper, der var kommet på markedet. De nye
møller, der mest var bygget afjern, blev i modsætning
til "husmøllerne" kaldt "vindmotorer", og deres vigtigste
fordele var, at de ikke blot var mere effekfive, men at de

også var blevet 6rselvregulerendeto.

Detbetød, at de ligesom de nyeste af de store "holland-
ske" møller automatisk indstillede sig efter vindretningen
- enten med tværstillede "krøjerotorer" som på de store
møller eller med en bagudrettet "vindfane" som på de
amerikanske møIler, der var med til at inspirere den nye
danske vindmølleindustri. Desuden var der systemer, der
automatisk åbnede de blade eller klapper, der udgjorde
vingefladen på møllerne, hvis vinden blev for kraftig, så

man undgik, atmøIlenblev overbelastet og havarerede.

De første industrielt fremstillede møller blev lanceret i
1876 af "Esbjerg Jernstøberi og Maskinfabrik". De ameri-
kansk inspirerede 'ovindrosemotorer" blev i starten især
brugt til drift af pumper i de mange udtørringsprojelfer
og til vandforsyning på bl.a. jernbanestationer i Jylland
og på Fyn.
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Men nogle af de nye møller fra Esbjerg dukkede også op
på ladetagene og sidst i 1890erne blev situationen mere
kritisk for de traditionelle møllebyggere. Dels kom der
flere nye producenter af "vindrosemotorer" til , dels kom
der en helt ny type vindmotor - "klapsejleren" med 4, 5
eller 6 vinger - på markedet.

Selv om de nye vindmotorer var næsten dobbelt så dyre
som en stokmølle var deres højere ydelse og mere stabile
gang væsentlige fordele. Det flk nogle møllebyggere til
at lave deres egen version af klapsejleren. Møllerne var
stadig mest bygget af træ, men ligesom'Jernmøllerne"
havde de 4 eller 6 vinger med drejelige klapper og en

"vindfane", der drejede møllehatten efter vinden.

I t:

Øverst: 4-vinget mølle på gård ved Videbæk (Foto i Vide-
bækegnens Lokalhistoriske Arkiv) Nederst: 6-vinget mølle på
6(Stensgård" ved Skovlund (Foto i Skovlund Sognearkiv)
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"Kludesejleren" herover blev flyttet flere gange. Først stod den på to gårde på Fur, senere på en gård i Nordsalling, og i
1995 kom den til Vesterbølle i Himmerland , hvor billedet er taget. (Foto: Flemming Hagensen, DVS 1997). Den havarerede
i december-stormen 1999. Fur Museum har en komplet mølle af samme type og en mølletop med vingekryds, vinkeldrev og
drev til en indvendig tandkrans, så møllen kan drejes op i vinden med et håndsving ved tårnfoden. (Fotos: BC)

De nye møller kunne både ses på gårdene tsom på fotos
side 8) og på håndværksvirksomheder i byerne. Men først
da Varde Museum i2003 skulle rekonstruere en mølle af
denne fype på et bådebyggeri i Nymindegab - og da der i
et arkiv i Askov blev fundet et billede (se næste side) af
en lignende mølle under opførelse - blev det opklaret, at
der inde i det lukkede møllehus var en bærende stok, der
var sammensat af 4laaftige bjælker. (15,16,17).

Det er usikkert, hvor mange møllebyggere, der var med til
at udbrede denne forbedrede version af stokmøllerne. En
enkelt kan der dog sættes navn på. J.A. Pedersen iTarm
leverede nogle af de 4-vingede møIle4 der kan ses på
billeder fra området mellem Tarm, Videbæk og Herning.
Længere sydpå mellem Nymindegab og Grindsted er der
især fundet billeder af 6-vingede møller. (18)

"Kludesejlere" med jerntårn
Nogle møllebyggere forsøgte altså at konkurrere med de

nye jernmøller ved at holde fast i træ-teknologien. Andre
valgte at bruge mere smede- og støbejern.Møllen øverst
på siden er stadig en "kludemølle" eller "kludesejler".
(Det var de ikke særlig kønne navne, manpä den tid
brugte om de gamle gårdmøller med sejl på vingerne.)
Men det eneste, der er tilbage af det traditionelle træhånd-
værk, er vingerne. Resten af møllen er bygget afjern.

Mølletypen er indtil videre kendt fra Fur, hvor mindst
10 af øens ca. 50 "kludemøllef'var af denne type.(19)
De var, som de øvnge, opsat af lokale møllebyggere,
der i dette tilfælde havde købt støbejernsdele og andet
"jerntØj" fra underleverandører - bl.a. også fra nogle af
dem, der byggede de nye konkurrerende'Jernmøller".

I en notesbog fra D.M. Heide på Mors, som blev en af
landets kendte producenter af klapsejlere,kan man læse,

athan i 1902 gav møllebygger A. Sørensen, Fur tilbud på
"jerntøj til husmølle uden Stjernhjul (som Skive Model)
og Skive Hathjul, det øvrige Svankjærs)"(20)

I1904 fikA. Sørensen ifølge samme notesbog "tilbud
på Jerntøj til Husmølle somfør leveret med nye Lejer
men Vingelcryds fra Thy" I et notat i en notesbog fra
1895-1901 omtaler Heide også en " Husmølle med 10,5
Alen Vingefang, Svankjær Hattehjul og Drev. Også Støbe-
jernsdele Nykøbing"

"Svankjær", som her nævnes flere gange, henvise nok til
smeden Jens Christian Svankjær, der i 1850 etablerede
maskinfabrik og i 1857 jernstøberi i Sundby, Thy. Hans
- og mange andres - rolle i udviklingen af vindmøllerne
omkring 1900 er noget det, som vores gårdmølle-projekt i
DVS måske kan kaste mere lys over...
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Behov for mere viden

Den tidligste del af gårdmøllernes historie er naturligt nok
den, vi ved mindst om. Der er ikke mange skriftlige kilder
om vindmøller fra perioden 1850-1900 - og de ñ , der er,

handler mest om de store møller.

Foto i Poul la Cour Museets arkiv, Askov,

Der er heller ikke mange billeder at holde sig til- udover
malerier og fotos af gårde med møller på - og mange

af dem er lavet længe efter at møllerne blev rejst. Men
fotografiet var opfundet, damøllerne blev stillet op - og

rejsning af en mølle på gården var måske en begivenhed,
der kunne være værd attage billeder af.

Billedet herover er et afde fä, der viser "rejsegilde" på
en vindmølle. Tid og sted er ukendt og det er fotografen
også. Men uden det billede ville vi ikke have kendt meget
til den mølletype, der ses på billedet - og det ville ikke
have været muligt at opføre den rekonstruerede mølle, der
nu kan ses ved Nymindegab Museum.

Forhåbentlig kan digitaliseringen, der nu foretages af
materialet på de lokalhistoriske arkiver, bringe flere
billeder af den art frem i dagens lys. Også billeder
af møllerne i brug - eller møller under nedtagning
kan have værdi, fordi de gør os klogere på møllernes
indretning og funktion.

Og måske skjuler der sig også stadig bevarede møll-
edele på museer eller i private samlinger, hvor de er
gemt af vejen eller glemto fordi ingen hidtil har sat
fokus på gårdmøllernes historie.
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I DVS. forsætter vi arbejdet med gårdmøllerne. De
to første udstillinger med information om vores gård-
mølleprojekt har været afholdt hos Ringkøbing-Skjern
Museum på Bundsbæk Mølle i juni-august og på Fri-
landsmuseet Hjerl Hede i september-oktober.

I forbindelse med Bundsbæk-udstillingen blev der
holdt møde med deltagere fra 6 lokalarkiver. Det første
konkrete resultat af mødet var at et af arkiverne - Egvad
Egnshistoriske Samling - benyttede "Arkivernes Dag" i
november til indsamling af møllebilleder fra lokalområ-
det og udstilling på det lokale bibliotek.

Forhåbentlig kan det inspirere andre til at være med
til at samle flere oplysninger om denne oversete del af
kulturarven
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En kopi af notesbøgerne findes også hos DVS.

(Forkortelsen KaVHiD i listen herover stårfor årsskrirtet

"Kapitler af Vindkraftens Historie i Danmark", der siden
2004 er udgivet af Energimuseet, Poul la Cour Museet, Nordisk
Folkecenterfor Vedvarende Energi og DVS)



K¡lder t¡l oplysninger om Gårdm øller
Ud over gårdmalerier og fotos, der er bevarede på de lokalhistoriske arkiver - og som nu er ved
at blive mere tilgængelige gennem digitalisering og lagring på internettet - findes en række andre
hjælpemidler til lokalisering af gårdmøller. Her er en oversigt over nogle af mulighederne:

Bogserien "Danske Gaarde"
Dette bogværk i 12 tykke bind, som blev udgivet i tre omgange i perioden1906 til
l9l6,har mange oplysninger om store og mellemstore danske gårde. Den første
samling fra 1906 omfattede de 5.000 største danske gårde med en ejendomssþld
på over 50.000 kr. 2. samling omfattede ca. 7.000 proprietærgårde og bøndergårde
med en ejendomssþld på 35-50.000 kr og 3 samling dækker ca. 9.000 gårde med
en ejendomsskyld på 28-35.000 kr.

Der er i de fleste tilfælde i teksten angivet, om gården har en vindmølle. Angivelsen
af typen er ikke altid entydig. Der nævnes "husmøller","vindmotorer" og "klapse-
jlsmotorer", men i nogle tilfælde dækker "vindmotorer" over vindroser mens de i
andre tilfælde kan dække over både vindroser og klapsejlere, For en del afgårdene er
der dog fotos, som kan muliggøre typenestemmelse

Selv om man kan ?nde mange oplysninger om møller i værket har det to væsentlige begrænsninger. Dels omfatter det
kun ca. 21.000 gårde - eller ca. l0%o af det samlede antal landbrug i Danmark.I1923 var der ca. 28.000 gårde over
30 ha med tilsammen ca.6.400 vindmøller. De resterende 165.000 gårde havde tilsammen godt 10.000 vindmøller. De
21 .000 største gåde var altså kun omkring en trediedel af de gårde, der havde vindmøller. Desuden er oplysningerne -
især for de to første samlinger - indhentet før antallet af gårdmøller kulminerede i årene omkring første verdenskrig.
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Historiske kort på nettet

På det Kgl Biblioteks hjemmeside kan man finde kort
fra perioden 1900-1930, hvor mange af gårdmøllemeer
markeret. Kortene er tilgængelige på nettet. (Man kommer
lettest ind ved at google 66Historiske kort på nettet") og
vælge 6'Topografiske kort - landsdækkende" > "Måle-
bordsblade o.l.oo Her er det på de ool-ave målebords-
bladeoo, man kan finde møllerne. Kortene i målestokl:
20.000 er opmålt i slutningen af 180O-tallet, men er rettet
flere gange senere - og man skal gå efter kort, der er rettet
mellem 1910 og 1930, hvis der skal være flest møller med.

Kortene kan downloades i jpg-format, så man kan søge

efter møllerne i udsnit af passende format på skærmen. På
kortene er gårdmøllerne markeretmedVmt. På nogle kort
bruges også signaturenVkv (for "Vindkværn") og det drejer
sig her normalt om oohusmøller". De store kornmøller er
markeret med Ml, vandmøller medVMl.

)
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Hvert målebordblad har et 4-cifret nummer. Kortudsnittet er herover en lille del af kort nr. 1805 "Lime" der er opmålt
i 1881 og rettet i 1916. Der er 7 "vindmotorer" (her markeret med røde cirkler), En af de dem står ved et vandværk, de

øvrige er gårdmøller. Desuden er der markeret 4 "vindkvæme" (formentlig "husmøller"). Desværre er vindmøller ikke
markeret på kortene for nogle dele af landeto selv om de er rettet i perioden 1900-1930, da der var mange møller.
Det gælder bl.a. en del kort fra Vendsyssel (måske fordi der var aIt for mange møller...?).

B randta ksationsprotokol ler

Hvis man har mod pä at gä på eftersøgning i håndskrevne kilder er der mange muligheder for at henteoplysninger
i brandtaksationsprotokollerne, der normalt rummer oplysninger om møller på gårdene. En god introduktion findes
på Rigsarkivets ttjemmeside (Google-søgning på "brandtaksationsprotokoller"). Mange af protokollerne er bevaret i
de lokalhistoriske arkiver.

D"{\stiH f;.\.\nt)li
ÌII. S.\\I],ING

tsøÂSTE BIÑD
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Poul la Cour's "Kratostat" - Hvorfor glippede det
amerikanske patent...?
Povl-Otto l{issen, Poul la Cour Museet

Poul la Cour ville gøre vindens kraft til
en bedre hjælper for landbruget ved at
bruge den til at producere elektricitet, der
kunne lagres til de vindstille perioder.
Men vinden var ikke blot ustabil. Den
var også for uregelmæssig til at kunne
drive en dynamo. Derfor udviklede han
sin "kratostat", der kunne omsætte den
ujævne vind til en jævn rotation.

(7"* /.á**

Kratostaten blev en succes - men det
lykkedes aldrig at lancere den på det
amerikanske marked, som der ellers var
planer om Her fortælles hvorfor...

ù \
/
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Regulering af Vindkraft og andre Kraftmaskiner var
titlen på et foredrag, som Poul la Cour holdt i det Kgl.
Danske Landhusholdningsselskab den 5. olctober 1892.

Året inden var han kommet på flnansloven for l89ll92
med 4000 kr. til forsøg med vindkrafteni Landbrugets
Tjeneste. Vinden har i århundreder tjent det danske land-
brug godt i form af de store kornmøller og senere også

med de mindre husmøller pãtaget af laderne. I foredraget
kalder la Cour vinden for en Velstandskilde. Men det

nye er, at elektriciteten er kommet til. Og Poul la Cour
fremhæver i foredraget tre vigtige fordele ved at anvende

energien (kraften) i form af elektricitet:

I) At den let danner Overgangfra en hvilken som helst
Kraftþrm til en hvilken som helsÍ anden.

2) At den let tilsteder Kraftens Flytningfra et Sted, hvor
denforefindes, til et Sted, hvor man har Brugfor den.

3) At ved Elektricitetens Overgang til kemisk Form er
det muligt at opbevare Kraftenfra den Tid, hvori denne

fremtræder, til den Tid, da den skal bruges.

La Cour indrømmer, at selv om landbrugerne har været
gode til attage nye metoder i brug, bl.a. på mejeriområ-
det, er det ikke sikkert, at det vil gå så let med elekhici-
teten. Han har selv holdt sig tilbage med at anbefale den
på grund af den høje pris på elektriske akkumulatorer.
Efter at have gået og tænkt over det i flere år, vover han

først i 1891 at henvende sig med et andragende til inden-
rigsministeriet, da han er kommet frem til, at der er andre

måder at opbevare energien på, nemlig elektrisklkemisk
form - ved at spalte vand til ilt og brint.

12

Et sammendrag (herover) af Poul la Cours Forslag om en

Vindforsøgsstation havde følgende 5 punkter:

Opguve: Opsamling af Vindkraften, saa den kan bruges,

naar man har Brugþr den, og hente til Lys, til Varme

og til Bevægekrafl.

Midlerne: Ved en Vindmotor omsættes Vindlcraften

gennem en Dynamo-elektrisk Maskine til Elektricitet.
Hidtil har La Cour som andre, arbejdet paa at samle
Elektriciteten i Akkumulatorerne, men dels er disse kost-
bare, dels er Holdbarheden ringe, og dels kunne de kun
meget vanskeligt beljenes af en saa ustadig Motor som

Vindkraften.

P,lø Cour: vil anvende den elektriske Kraft til at opsplitte
Vandeî i Ilt og Brint, opsamle Brinten i en Gasmotor,

benytte dens forbrænding til Lys, til Varme, til Bevæge-

lcraft efter Behovet. - En Kubilcrneter Brint kan udvise
samme Kraft som 5 Heste i en Time.

Forsløg: 6000 Kr lil en Forsøgsstationfor al undersøge
og besvare de mange Spørgsmaal, denne Sag maatte

þranledige. Eller

Andragende: 4000 Krþr gjennem Forsøg at kunneþre
Sagen videre, saa der kanforelægges et positivt Resultat

":ì\



La Cour er klar over, at lagringsproblemet ikke er det eneste og heller ikke det første, der må løses. Man måtte finde
en måde at regulere vindkraften på. Selv om vinden i sin uregelmæssige form godt kan bruges til kornformaling og
vandpumpning, er den ubrugelig til at trække en dynamo eller en centrifuge. Vindkraftens regulering er derfor den
første opgave la Cour sætter sig for atløse. Efter bevillingen på finansloven ñr han bygget en lille Vejrmølle pä2-4HK
og et Træhus på et fritliggende Sted i Askov (syd for la Cours bolig Askovhus).

De første forsøg og vejen til "Kratostaten"

io

ft llalle

lloll'r

d

Han forsøger sig først med en anordning koblet ind mellem møllen og dynamoen ,

som via snoren R (på den øverste tegning) skulle virke tilbage på møllen og bremse
eller løsne den til en udjævnet rotation.

Et tungt lod hænger i trisse på en snor uden ende hen over to hjul A og B, hvor
A trækkes af møllen, og hvor B leverer energien videre til dlmamoen. Når møllen
kører hurtigere løftes loddet og når møllen sagtner farten sænkes loddet. Dette løft
og sænkning af loddet D (en tønde med "gammelt Jærn" på 1000 Pds Vægt) skulle
bruges til via snoren R at aktivere eller deaktivere en bremseklods på møllen, så

variationerne blev udlignet til en jær'n rotation. Det var imidlertid ikke fintfølende
nok; enten gik møllen i stå eller også gik dynamoen i stå. Han prøvede også at
lade møllen pumpe vand og med en hane regulere modstanden mod den pumpede
vandstrøm. Et sidste forsøg i den retning var ligefrem at ændre møllen fra at have
sejlvinger til at have klapvinge¡ snoren R kunne åbne og lukke for klapperne alt
efter om møllen gik for hurtigt eller for langsomt. Det gik ikke meget bedre, så la
Cour opgav at regulere på selve møllen for at fä en jævn rotation.(2)

Han udtrykker det selv ved, at han ville slippe møllen delvis fri. Det skete ved
(som vist på den nederste tegning) at koble en ekstra remkreds ind fra møllen med
en rem, der kunne fä lov til at glide. Men hvor det varierende træk fra loddet D
via snoren R kunne stramme remmen med en stramrulle, når møllen kørte langsom-
mere, og slække, når møllen kørte for hurtigt. Loddet D blev forsynet med flere lag
jernskiver, der kunne sættes på eller flernes til en passende vægt.

u

I

Det var på dette arrangement, at la Cour brugte sit tonetrjul til at bestemme, at
afrigelsen på dynamoens omdrejningstal var under I promille. Yderligere bevis
var, at dynamoen med sin strøm fik en lampe til at lyse jævnt. Opgaven var stort
set løst. Der var dog stadig plads til forbedringer. Kratostaten blev på aftagersiden
forsynet med en vindbremse, hvormed luftmodstanden på et par roterende vinger
stabiliserer den jærme rotation. Afuigelser i trækket fra vindmøllen udlignedes ved
løft eller sænkning af det tunge lod, altså i vekselvirkning med tyngdelcaften. Dette
tillod således møllen at svinge mellem atvære lidt foran eller lidt bagefter.(1)(3)(4)

1

1 : Poul la Cours første forsøgsmølle i Askov, der var rammen for udviklingen af kratost aten. 2: Den endelige udformning af
kratostaten. 3: I Poul la Cour's store forsøgsmølle, der blev bygget i1897, sikrede kratostaten en konstant lufthastighed ved
de banebrydende vindtunnelforsøg. 4:12004 blev derindviet rekonstruktioner afvindtunnellerne og kratostaten på Poul
la Cour Museet i Askov. (Fotos: Poul la Cour Museet)
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Selv om Poul la Cour fik patent på Kratostaten og dermed
15 års udnyttelsesrettighed, så lod han det være frit for
enhver i Danmark at fremstille og anvende den. Man
skulle blot sende 1 kr. på en postanvisning. Så kunne
man få en vejledning og en registreringsplade at sætte på

maskinen. Staten havde jo leveret pengene til projektet.

STEAM-KRATOSTATE.

Dampkratostaten (Kædekratostaten) og
Skibskratostaten
Der blev endvidere udviklet en særlig Dampkratostattil at
regulere trækket fra en dampmaskine. En vægtstang styret
afdet tunge lod kunne ved sin bevægelse op eller ned re-
gulere på damptilførslen. Den fik også navnet "Kædekra-
tostat", fordi snorene på den atnindelige Kratostat her
var udskiftet med kraftige kæder. Den blev især solgt
til mejerierne, hvor den sikrede en konstant hastighed i
centrifugerne.

En særlig finurlig Kratostat blev udviklet til dampskibe,
hvor det ikke er så heldigt med løsthængende lodder.
Problemet var her, at skibsskruenihøj søgang ofte ville
vþe op over vandet og dermed pludselig accelerere for
umiddelbart derefter at blive kraftigt bremset, når den
igen dukkede ned i vandet. Det belastede systemet med
voldsomme kræfter, som burde undgås.I dette tilfælde
driver den evt. fluktuerende rotation via et snekkehjul
en "snegl" med påmonteret vindbremse. Sneglen vil ved
eventuelle udsving bevæge en vægtstang op eller ned,

hvorfra tilførslen af drivmidlet til maskinen kan reguleres
(1)(4)
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Kædekratostat på Teknisk Museum i Helsingør (Foto:
Povl-Otto Nissen)

Rejsen tilAmerika
For at udnytte det forretningsmæssige potentiale i disse

maskiner - eller måske blot for at ñ det til at balancere
økonomisk - oprettedes der 1. dec. 1891 et interes-
sentskab, VS La Cours Kratostat, bestående af Poul la
Cour, Jacob Appel, Konstantin-Hansen og Jens Schrøder.

Konstantin Hansen og Schrøder havde en maskinfabrik
i Kolding, som fik eneret på at fremstille kratostaten til
Danmark, Norge og Sverige. Jens Schrøder var søn af
forstanderfamilien, og Konstantin Hansen og Jacob Appel
var familiens svigersønner. (l)

Man gik i gang med at søge patenter i udlandet og satte

store forhåbninger til det amerikanske marked. Men det
fik et andet udfald end ønskeligt;

Man forberedte sig bl.a. på at præsentere Kratostaten på

verdensudstillingen i Chicago 1893, samt opnå et amori-
kansk patent, som kunne sælges. Firmaet Konstantin-
Hansen og Scbrøder havde ansat en agent, (1)Hanld
Gabe, som rejste i forvejen for at sætte tingene i værk.
Det var så meningen, at Jacob Appel og frue skulle følge
efter og afslutte eventuelle handeler.

Af en eller anden grund glippede korrespondancen
mellem Gabe ogAppels, der åbenbart tog en senere

skibsforbindelse end planlagf. DaAppels ankom til
Meyers Hotel, Hoboken N J, lå der et brev fra Gabe,

dateret 29-7-1893, med følgende ordlyd:

A

R
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"Kjære Appel!
Vi har gjorl os alle mulige Anstrengelser þr at erfare,
naar du havde i Sinde at besøge den nye Verden, efter
din Kones sidste Brev ville I sejle hjemmefra Iste Juli
og i den Anledning gjorde jeg allerede i Chicago Anstren-
gelserfor at efterspørge dig; menforgjæves.Nu i gaar
kom endelig Passager Listen paa Amerika og derfinder
jeg Dig.

Du store Kineser hvor det er kjedeligt, jeg harþrflere
Dage siden taget Billet til Norge ogfordufter herfra nu
i Dag nogle Timerførend Du kommer ind. Hvorþr har
vi heller ikke hørt et Sukfra Dig, vi havde jo saa godt
kunnet arrangere et Par fornøjelige Dage sammen her i
New York; men om nu min Billet ogsaa lod sig bytte, saa
ved jeg jo slet ikke om Du agter at stoppe op her eller
gaar direkte til Chicago.Mr. John Volk vil forhaabentlig
give Dig dette og hos ham kan Du faa alle ønskelige
Oplysninger baade om det Ene og Andet.

Der venter Dig ligesåvel som os store Overraskelser i
dene Land og det gjør mig på en Maade ondt, at skulle
være denførste til at give Dig en Spand koldt Vand over
Hovedet; men vi kan ligesaagodt springe i det strax: Vort
Patent paa Kjæde Krat. kan ikke gives i A. Vifik det
rejected med den Besked at Patenteî existerede hos Mr.
Hick, engelsk Patent Nr 8613 af 27. August 1840.

Tjen mig i, naar Du kommer til Chicago at gå op i
City Hall 4de Floor i Patent Library, der beder Du om

engelsk Patent Nr. 86 I 3 fra I 840 og j eg garanterer Dig
en ubehagelig Overraskelse. Efter Conference G.R., der
anser det þr det eneste Rigtige at lade Sagen falde, har
jeg meddelt la Cour delte; men samtidigt sørgetfor at HB
ikkefaar Grunden at vide hvorfor vi lader Sagenfalde,
da vifor Alt maa sørgeþr at beholde denne Opdagelse

þr os selv. Som Du vel selv ved er det rent galt herovre
i Pengemarkedet, iflere Maaneder er Bankerne Landet
rundt gaaet i SQrt ther og det bliver stadigved, saa
Guderne maa vide hvad Enden skal blive. "

Konsekvenserne af Hicks patent
Det var selvfølgelig en skuffelse, som gjorde, atmaÍt
opgav atsøge yderligere patenter, bl.a. i Tyskland, hvor et

firma uden videre fik lov at bruge ideen og fik tilbud om
at overtage Konstantin-Hansen og Schrøders restoplag af
Kædekratostaten. (1)

Men hvordan så Mr. Hicks patent fra 1840 egentlig ud?

Titlen på hans patent nr. 8613 er Certain Improvements in
Regulators or Governors þr Regulating or Adjusting the

Speed or Rotary Motion of Steam Engines, I4/ater I4/heels,

and other Machinery. Det vil føre for vidt at gennemgå

det i detaljer. Men en af tegningerne (herunder) viser
ligheden ganske tydeligt:

.;.,;
I.

Markedet for Kratostater ebbede ud efterhånden, som
de blev installeret på mejerierne til at jær'ne rotationen
af centrifugeme. Men det var på det tidspunkt af stor
betydning for Forsøgsmøllens videreførelse, at man ved
statskontrollerede målinger kunne påvise øget produktion
af smør ved anvendelse af Kratostaten. Således blev støt-

ten på finansloven 1892193 forhøjet til 6000 l<r. (2) Det
gav økonomisk grundlag nok til, at la Cour kunne ffi sit
næste projekt på banen, nemlig oplagring af vindenergien
ved elektrolyse af vand til ilt og brint, hvilket var på

plads i slutningen af 1894. Det var jo trods alt opfindelsen
af Kratostaten, der gav Poul la Cour tilnavnet Danmarks
Edison

Referencer:
1) H.C. Hansen: Poul la Cour - grundtvigianer, opfinder og
folkeoplyser, 1985.
2) Poul la Cour. Regulering af Vindkraft og andre Kraftmaski-
ner, Betænkning til lndenrigsministeriet, 1 892.
3) Poul la Cours Regulator: "Kratoslaten", artikel i lndustri-
foreningens Tidsskrift, 17. februar 1893.
4) Povl-Otto Nissen: Kratostaten - en opfindelse af Poul la
Cour, 2004 kan hentes fra www.poullacour.dk,
5) En artikel med samme titel, men med en lidt anden tekst, i

2. àrgang (2005) af årsskriftet, Kapitler af Vindkraftens Historie
iDanmark.
6) Benjamin Hick: PatentskriftA.D 1840 nr. 8613, printet i

London 1855.

Thanks to Katherine Dykes for getting the Hick's patent
from the Patent Library in Chicago and sending it over
here, which made this article possible.
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l.Verdenskrig skabte fornyet interesse for at bruge vind-
kraft til elproduktion i Danmark. Stigende priser på fos-
sile brændsler som følge af Þ,rigen fik både elværker
og private til at opsætte vindmøller som supplement
til dieselmotorerne. Vindmøllerne var allerede populære
til andre formål og over 10.000 møller var før krigen
i brug til drift af landbrugets stationære maskiner og
som pumpemøller til afvandingsprojekter. I krigsårene
1914-18 var der desuden mere end 250 små vindelelfri-
citetsværker i drift. Nogle af dem benyttede de samme
5- og 6-vingede klapsejlere og de amerikanske inpirerede
vindroser, som var mest almindelige på gårdene, mens
andre valgte de 4-vingede klapsejlere, der var udformet
efter Poul la Cours principper for møller til elproduktion
og blev produceret aflykkegaard på Fyn.

Øget interesse for vekselstrøm
Alle disse små værker producerede jævnstrøm, men alle-
rede i 1907 havde man åbnet det første danske elværk til
vekselstrøm i Skovshoved, og i årene herefter begyndte
flere elselskaber at oprettet nye værker eller enheder til
vekselstrøm. Vekselstrømmen var vejen frem indenfor

16

Danmarks fØrste vindmølle
til vekselstrøm 1921 -1924

Jytte Thorndshl, Energimus eet

Den danske Agricco-mølle, der blev produceret
fra 1919 t¡l 1925 var ¡kke blot pioner ved at bruge
vinger, der var baseret på den ny teknologi fra
flyindustrien. Den havde også en central rolle i de
første danske forsøg med at bruge vindkraften t¡l

at producere vekselstrøm.

Forsøgsmøllen i Buddinge, nord
for København, der blev brugt
til forsøg med vekselstrøms-
produktion. Møllen havde en

L2,5 m rotor og et 25 m højt
gittertårn.

,s

elforsyningen, med den kunne man sende elekhiciteten
over længere aßtande end de ca. 3 km, man kunne nå
ud med jævnstrømmen. Samtidig bragte 1. Verdenskrig
en teknologisk forbedring af datidens flyvemaskiner og
der blev udviklet ny viden om aerodynamiske kræfter
og luftstrømmes bevægelser. Denne nye viden blev efter
krigen brugt til at bygge en helt ny type aerodynamiske
vindmøller, som man kaldte propel-møller.

En stor teknisk udfordring ville derfor være at bygge en
ny type af vindmøller, hvor man benyttede den nye viden
om aerodynamik og samtidig fremstille en vindmølle,
der kunne trække en generator til vekselstrøm. Med en
vindmølle til vekselstrøm, der var koblet op direkte på
elnettet, ville man kunne opnå en endnu højere udnfl-
telsesgrad afvinden.

Danmarks første propelmølle
To danske ingeniører tog udfordringen op: Johannes
Jensen og Poul Vinding. Poul Vinding havde først en
praktisk uddannelse på Nykøbing Sjællands Jernstøberi
og Maskinfabrik samt hos smedemester Clausen i

I



Nykøbing S. og blev siden færdig som cand. polyt i
1909.Fra l9l4 var han Brandinspektør i København.
Han designede hen mod afslutningen af 1. Verdenskrig
Agricco-møllen, som var forsynet med propel-vinger
udformet efter kendskabet til de aerodynamiske kræfter.
Agricco møllen kunne ligesom de velkendte gårdmøller
brugessom mekanisk kraftanlæg på landbrugsejen-
domme, hvor den trak de forskellige maskiner som tær-

skeværk, sav m.m. Den kunne trække vandsnegle ved
afvandingsanlæg og bruges til elproduktion, hvor den

kunne trække en dynamo til jævnstrøm eller en generator
til vekselstrøm. Vindmøllen var betydelig mere effektiv
end datidens klapsejlere. Det viste både nationale og
internationale tests af vindmøllen.

Ingeniør Johannes Jensen udviklede generatoren, der

skulle sørge for produktion af vekselstrøm. Der var tale
om en asynkron motot der først begyndte afproducere
strøm og blev tilsluttet elnettet, når den var nået op på en

synkron hastighed. Vinding og Jensen arbejdede sammen
om at udvikle Danmarks første vindmølle til vekselstrøm.
Det lykkede også Johannes Jensen at konstruere en gen-
erator (dynamo), der var i stand til at holde spændingen

konstant til trods for varierende omdrejninger, og til altid
at afgive den elektriske energi, der svarede til vindmøl-
lens overførte kraft. For vekselstrØmsgeneratorens ved-
kommende blev periodetallet holdt konstant.

Fra "Dandy"til "Agricco"
Agricco-møllen blev fremstillet på Hans Laurits Larsens
Maskinfabrik i Frederikssund. Hans L. Larsen havde
været i lære hos sin far, som ejede H.P. Larsens Jernstø-

beri og Maskinfabrik i Frederikssund, og efter en uddan-
nelse som maskinkonstmktør var sØnnen i USA for at

lære nyt om maskinbyggeri til landbruget. Én af de ideer,

han tog med hjem, var en ny vindmøIle, som kom til at

betyde rigtigt meget for f,rmaet.

Hans Larsen overtog sin fars maskinfabrik i 1907, mens

hans bror overtog jernstøberiet. Og i 1907 kunne firmaet
sende en hel ny vindmotor - en vindrose - på markedet
kaldet "Dandy", et navn som også flere affabrikkens
maskiner havde. Dandy vindmøllen blev lanceret på
Frederikssund Dyrskue samme år og produktionen af
møllerne voksede hastigt til omkring 200 om året.

Fra l9i6 drev Hans Larsen både maskinfabrikken og
jernstøberiet, og startede snart her efter op med en
produkfion af Poul Vindings Agricco-mølle, som blev
datidens mest effektive vindmøIle. I 1919 fik firmaet
navnet Hans L. Larsens Fabrik. Der er ingen tvivl
om, at møllens jerndele er blevet støbt på jernstøberiet

og siden samlet på maskinfabrikken. I starten blev
møllerne annonceret som vindmotorer til landbrug og

udtørringsprojekter, men flere af dem blev også brugt til
elprodulfion. Til afrandingsformål var Agricco møllen
opstillet ved bl.a. Saltbæk Vig nord for Kalundborg.

ANDRE VINDMøLLER FRA HANS L. LARSENS FABRIK

Pumpevindmotoren otDandytt med faste, krumme metal-
blade var inspireret af amerikaneren Thomas Perry's
'(Aermotortt, der blev lanceret i 1888 - og som blev det
20 århundredes mest solgte vindmølle til vandforsyning.
Den blev produceret med diameter fra2 til 5 m. De
mindste anlæg blev leveret til private vandforsyningsanlæg,
de største til virksomheder og ttlandsbyvandværkert'.
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Fabrikken i Frederiksund leverede også anlæg til flytning
af vand i større mængder. Ud over landbrugsmaskiner var
den specialist i fremstilling af "vandsnegle" i flere størrelser
til tidens mange afvandingsprojekter - og S-vingede klap-
sejlere til at drive dem.
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Vindings mølle blev i prislisten fra llans L. Larsens Fabrik 25. august 19L9 lanceret som "Kraft-Wndmotoren "Hansell"
- Pøtenteret over helc Verden - yder 2,5 gønge så megetpr. Kvadrøtmeter Wndfløde som Prof, lø Cours ìdeile Mølte - Særtþ
ønvendelig til Udtørrìngsanlæg". Senere fik den navnet "Agricco" og i brochurerne var der også billeder af møller til
elproduktion og til drift af landbrugsmaskiner.

Poul Vindings Agricco mølle var en helt ny mølletype.
Vingerne var opbygget efter aerodynamiske principper
som flyvinger omkring et stãLkør, hvorpå der var anbragl
ribber af træ.Alle ribberne var udformet forskelligt fra
vingespids til vingerod. Og hver vinge fra beklædt med
stålplader. Vingespidshastigheden kunne komme op på tre
gange vindhastighedens.

Møllerne havde fem eller seks vinger. Hver vinge var
afstivet med en stålstang til spidsen af hovedakslen og
hver vinge kunne reguleres ved at den drejede om sin
akse. Vingerne var afstivet med barduner der forbandt
hver vingespids med hinanden. Møllen var både selvsvik-
kende og selvkrøjende. Alle vinger kunne således drejes
og indstilles, så de lod vinden passere forbi i f. eks.
kraftigt stonnvejr. Et sæt små krøjevinger sørgede for, at
møllen automatisk drejede op mod vindreûringen.

Møllen blev forhandlet afAlS Landbrugsmaskin Kom-
pagniet, som havde telegramadressen Agdcco, altså
samme navn som selve vindmøllen. 1 1924 nævnes i

"Ingeniøren" ,atder indtil davarblevet opstillet ca. 100
møIler "og nogle paa saafiærntliggende steder som Siam
og Sydafrika." (Ingeniøren 1924 side 572). Hans Larsens
Fabrikker trådte imidlertid i likvidation i 1925 ogproduk-
tionen af møller og landbrugsmaskiner blev dermed ind-
stillet i Frederikssund. Produktionen afAgricco møllen
fortsatte dog i udlandet, dapatentet var solgt i flere andre
lande, bl.a. til firmaet Werkspoor i Holland.

Dansk Studieselskab til vindkraftens
udnyttelse
Poul Vinding og Johannes Jensen var ikke alene om at
interessere sig for de nye perspelfiver som den øgede
viden om aerodynamikken havde frembragt i forbindelse
med udviklingen og forbedringerne af flyvemaskineren
under 1. verdenskrig.I1920 blev der dannet et selskab,
der interesserede sig for forskning indenfor aerodynamik
på Polyteknisk Læreanstalt. Professor P. O. Pedersen var
formand for selskabet, og de øvrige medlemmer var Pro-
fessor Erik Schou, professor Aubeck, professor Absalon
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Vingeakse

Larsen, overingeniør Johannes Jensen, direktør Hans L.
Larsen, hvis fabrik producerede vindmøller, og brandin-
spektør Poul Vinding, der havde designet Agricco møllen.
En række af artikler i Ingeniøren fortalte om teoretiske
beregninger og praktiske forsøg bl.a.i en stor vindtunnel,
som blev opførtpå Polyteknisk Læreanstalt. Og fra 1927
gennemførte man en række forsøg med en elproducerende
Agricco mølle i Buddinge.

Resultaterne af de forskellige eksperimenter og teoretiske
betragtninger blev også forelagt et international forum på
"The First World Power Conference ", som blev aftroldt i
London fra d. 30. juni til 12. juli I924,Der var indsendt
og godkendt tre oplæg om vindkraft: "Moderne Vindmo-.
torer" af ingeniør Poul Vinding, "Meteorologiske Data
vedrørende Vindens Energi" afprofessor Erik Schou og
"Om nyere elektriske Anlæg til Vindelektricitetsværker"
af ingeniør R. Johannes Jensen. De tre foredrag blev
forelagt af ingeniørerne O. V. Mørch og O. Carstensen.

Muligvis har de bedre kunnet fremlægge foredragene på
engelsk.

Studieselskabet til Vindkraftens Udnyltelse blev nedlagt
i 1927.

Forsøgsm øllen i Budding e 1921-1924
Agricco møllen blev testet i såvel Danmark som i
udlandet, men nogle af de mest afgørende forsøg fandt
sted i Buddinge, hvor man i I92l opsatte en Agricco
mølle, der bl.a. også leverede vekselstrøm til elselskabet
NESAs elnet. Det var en del af Studieselskabet til Vind-
kraftens Udnyltelse, der sørgede for at projekfet blev til
noget.

I sommeren I92l fik Landbrugsmaskin kompagniet af
Gladsaxe sogn tilladelse til at opstille en midlertidig
forsøgsstation på kompagniets grund ved Buddinge
Staalværk - næÍnere betegnet matrikel No. 14b. Her
skulle der opføres en vindmølle med I2,5 meter i diame-
ter på et 25 meter højt ståltårn og 6 vinger. Det nordsjæl-
landske elselskab, NESA havde udlånt en transformator,
som skulle levere el til NESAs højspændingsnet.

NESA fik også af Elektricitetskommissionen tilladelse til
at opføre en midlertidig transformerstation på Buddinge
Staalværks arealer. Transformerstationen fik nummer 208
med navnet "ForsØgsmØl1en", men i fortegnelserne over
transformerstationer i 1925 er "Forsøgsmøllen" nr. 208

E

I

@
Vingebjælke og spanter

I og krøjerotorer (små møller)

vingeregulering og
drev (store møIler)

Centrale mølledele til Agricco-møllerne. Der blev produceret 5 størrelser møller med 7 r5-12r5 m rotordiameter. En del af
konstruktionen yar forskellig for de store og de små møller (Illustrationer fra engelsk-sproget brochure)
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Pedersen. ProfessorAbsalon Larsen, Poul Vinding og
R. Johhanes Jensen gennemførte forsøgene i Buddinge.
Absalon Larsen beskrev i Ingeniøren i 1924, hvorledes
forsøgene blev udført og berettede om resultaterne.

Forsøgene med vindmøllen gik i gangi efterëret 7921,
hvor der først blev forsøgt med levering af vekselstrøm
fra vindmøllen ved atlade vindmøllen trække en asyn-
kron moto¡ der var koblet til elnettet. "Denfungerede

fraførste Færd tilfredsstillende", kunne Absalon Larsen
berette i Ingeniøren i 1924.

Forsøgene fortsatte i februar I922,hvor man målte vind-
styrken med et skål-anemometer, og hvor man samtidig
registrerede den elekhiske energi på to elektricitetsmålere
hver time. Den ene måler viste, hvad en tilsluttet jævn-
strømsdynamo præsterede, og den anden viste veksel-
strømsmaskinens produkfion (en 40 HK asynkron motor
med 750 o.p.m.). Begge fungerede fint, men der var en
lidt støne effekt ved jævnstrømsdynamoen, hvilket bl.a.
sþldtes, at vekselstrømsmaskinen viste sig at være for
stor i forhold til vindmøllens ydeevne. Samtidig viste
det sig også, at drivremmene fra transmissionen var for
svage, og man valgte efterfølgende at installerede bredere
remme og remtræk.

Absalon Larsen berettede i 1924 bl.a. om forsøgene:
"Forsøgene var iøvrigt paa mange Maader lærerige.
Meget af det, man kunne sidde og spekulere ud hjemme i
sin Stue, blev ubarmhjertigt væltet over Ende af Vindens
utrolige Ustadighed. Vore Drivremme viste sig at være

for svage. Overhovedet skulde manførst vænne sig lidt
til Forholdene, før man uden Uhygge opholdt sig i
Huset, naar Maskineriet gikþrfuld Kraft, hvad der
nærmest slqtldtes de mangelfulde mekaniske Transmis-
sione4 medens det elektrisk Maskineri gik jævnt og
roligt" (Ingeniøren 1924, nr.49 s. 571

De fleste Agricco-møller blev brugt til tidens mange store
landvindings-projekter. Men der blev også opstillet nogle
få møller til elproduktion i forbindelse med lokale jævn-
strømsværker. Møllen herover leverede strøm til en del af
Nyborg.

udgået. I kommunens byggesag er der en bemærkning
om, at anlægget er fiernet, uden at der dog er angivet
nogen dato. Der har altså værettale om en midlertidig
forsøgsmølle, som efter endte forsøg er blevet fiernet
igen. Møllen var opstillet på det sted, hvor Motorringve-
jen i dag krydser Christoffers Allé i Gladsaxe. Forsøgene

med møllen blev udført mellem 1921 og 1924.

Landbrugsmaskin-Kompagniet stillede vindmøllen til
rådighed for forsøgene. Viggo Jensens Elektromekaniske
Etablissement udlånte jævnstrømsmaskiner til forsøgene.
NESA stod for transformerstatione¡ der forbandt vind-
møllen til selskabets 10.000 volts højspændingsnet.
Polyteknisk Læreranstalt sørgede for forskelligl udstyr,
mens andet udstyr som vekselstrømsmaskinen, vind-
målere, elektriske installationer m.m. skulle finansieres
udefra. Her hjalp Alex. Foss's Industrifond, C. F. Jarls

Industrifond samt private bidrag fra bl.a. Professor P. O.
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I oktober-november l922blev der foretaget målinger på en
anden mindreAgricco-mølle (7r7 m diameterpå 15 m tårn)
på området i Buddinge som led i Statens Redskabsprøvers
test af vindmøller til vandpumpning. I baggrunden kan
man se tårnet til den havarerede vekselstrømsmølle.

t:
v
I
:
li
¡î



Vindmøllen, der var forud for sin tid.

Nye forsøgsmålinger blev udført i maj måned l922.Yed
en vindhastighed for 10,3 m/sek. afgav motoren en effekt
på 20 kW Efter et havari i vindmøllen blev forsøgene
midlertidigt afbrudt, men genoptaget i efteråret 1923,
hvor en ny vindmølle, var blevet opsat. Ingeniør Johannes
Jensen fortsatte herefter forsøgene med vindmøllen bl.a.
med automatisk til- og frakobling af en asynkron mas-
kine. Absalon Larsen nævner i 1924, at dynamoen eller
generatoren burde sidde oppe i møllens top for at undgå
de lange drivremme og remtræk, som ikke kan undgå at
give et tab.

Forsøgene med at tilkoble en vekselstrømsmaskine til en
vindmølle viste dog, at det i høj grad var muligt at lade
en vindmølle producere vekselstrøm, og at en asynkron
motor var velegnet til formålet. Men det ser ikke ud
til, at vindmøller til vekselstrøm endnu fik deres gennem-
brud efter forsøgene i Buddinge. Der blev dog opstillet
flere Agricco møller på en række mindre elværker i Dan-
mark som bl.a. i,A.kirteby og i Nyborg men de suppler-
ede værkerne med jævnstrøm. Brugen af den asynkrone
motor som generator ved vindmølleforsøg i Danmark
blev først taget op afJohannes Juul efter 2. verdenskrig
ved hans forsøg med møllen ved Vester Egesborg. Brugen
af aerodynamiske principper for design af vindmøllerne
slog dog igennem iIøbet af 1920'eme, men vandt først
for alvor indpas i Danmark med F.L.S. Aeromotorerne
og andre mindre vindmølleq som blev opsat under 2.
Verdenskrig. Til gengæld var der tale om et gennembrud
for det aerodynamiske mølledesign i 1920'erne, hvor der
ud over Danmark bl.a. også blev bygget aerodynamiske
vindmøller i Tyskland, Holland og England.

Agricco møllen blev også testet i udlandet i 1924-25 ved
en prøve med vindmotoreq der blev aftroldt ved Oxford
Universitet af Institute of Agricultural Engineering. Her
viste resultaterne, som blev offentliggiort i en rapport i
1926, at den danske Agricco motor var den mest effekfive
mølle til den billigste pris, idet den leverede en kWh
for ca. 30 øre, når man anvendte et akkumulatorbatteri og
for mindre end det halve, hvis der ikke anvendtes batteri
ved møllen, Møllen havde enhøj virkningsgrad på over
S}Yo.En ny tysk vindmølle ("Aerod¡mamo") havde en
lidt bedre arealudnyttelse af vingerne, men dens samlede
virkningsgrad var et par procent lavere end Agricco møl-
lens. Den tyske vindmølle var dog endnu ikke i handelen,
men kun en forsøgsmølle.

Poul Vinding refererer selv om undersøgelsens resultater
i Ingeniøren i 1926 ogtilføjer, atnþr det drejer sig om
arbejde med såvel som patenter på aerodynamiske vind-
møller "så er det her fra Danmark dette nye Grundlag er
blevet erkendt ogforeslaaet anvendt og saavel Arbejdet i
Praksis som Patenter havde været i Orden et Par Aar før
man i þskland begtndte paa atfaa Øje paa disse Ting".
(Ingeniøren 1926 nr 2j p. 287)

Patentrettighederne til Agricco-møllen for Europa, Argen-
tina og Brasilien blev købt af det store hollandske firma
Werkspoor, der bl.a. producerede store dieselmotorer og
jernbanemateriel. Ifølge Nederlanse Windmotorendatabase
er der lokaliseret 66en håndfuld" Agricco-Werkspoor vind-
møller. men at ingen af dem er bevaret. Til gengæld er der
bevaret et par billeder af en af dem. Den blev i 1926 opstillet
ved de nederste etager fra en traditionel mølle fra 1843 i
Alphen aan den Rijn nær Leiden i det sydvestlige Holland,I
1933 blev den erstattet afen dieselmotor.

Danmark havde en førerposition med udviklingen af den
aerodynamiske vindmølle i begyndelse af 1920'erne og
var tidligt fremme med at forsøge at lade vindmøllen
trække en generator til vekselstrøm. Men Danmark var
på det tidspunkt også stadig præget af, at detihøj grad
var de mange jævnstrømsværkers land - hvor over 400
elværker forsynede en lille landsby eller en større by med
jævnstrøm.

Der kan /aeses mere om Agricco-mØllerne i
Jytte Thorndahl: GedsermØllen - den første
moderne vindmølle (Skrifter fra Elmuseet nr. 15)
2005. Kan kønes på Energimuseet.Her er der
en omfattende litteraturlíste - bl.a.med hen-
visning til artikler i "lngeniøren" fra perioden
1919-26. Artiklerne ligger nu på nettet
(l ngeniøren,dk > Kulturarven).
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Den rigtige mØlle - men på det forkerte tidspunkt
B enny C hrístens en, D ønmør ks Wn dkr øfthistoris ke S ømling

Agricco-møllen tog et langt teknologisk spring fremad i forhold til de mølletyper, der
var i brug, da den blev præsenteret ¡ 1919. Men markedet for vindmøller var på
det tidspunkt i frit fald og den nåede aldrig fuldt ud at demonstrere sine muligheder.

Efter 1. verdenslrig, da mange elværker havde taget vindkraften
i brug igen, var der interesse for at ffi en r,urdering af hvad de
mange vindmøller, der var kommet på markedet, kunne præstere.

Derfor blev fabrikanterne af Statens Redskabsudvalg inviteret til at
udlåne deres møller til opstilling og målinger ved forsøgsmøllen
i Askov.

De fleste fabrikker svarede ikke. Nogle havde allerede stoppet
produktionen, da interessen for vindkraften forsvandt efter krigen.
Kun to møller blev derfor opstillet i Askov: En 4-vinget klapsejler
fra Lykkegaard på Fyn og en vindrose fra Fjerritslev Maskinfabrik.
Der blev desuden målt på 6 eksisterende elproducerende møller (To
6-vingede og to 4-vingede klapsejlere og to Agricco-møller.)

Desværre var der altså ikke mulighed for at teste møllerne
under samme vindforhold. I stedet målte man på de

enkelte møller vindhastigheden i navhøjde og dynamoens
effekt i kW. I rapporten om målingerne er møllernes
effekt ved forskellige vindhastigheden omregnet til pro-
cent afAskov-klapsejlerens effekt i forhold til "Vinge-
spidscirklens Areal" (det "be strø gne ar eal").

Den ene af de to Agricco-møller, stod i Dalby ved Kerte-
minde og havde en 12,5 m 6-vinget rotor. Ved 5 m/s 1å

ydelsen pä 108% afAskov-møllens, ved 6-9 m/s lå den
pä91-98% og ved 10 m/s var den helt nede pä48% af
Askov-møllens effekf. Ifølge fabrikken skyldtes de lave
værdier at der var tale om "en nogetforældet Konstruk-
tion, idet Vingernes Midtlinie er rettede udenfor Centrum,
medens de i senere Konstruktioner stilles radielt. "

Til gengæld var den anden Agricco-mølle (med 5-vinget
11 m rotor) på elektricitetsværket i Åkirkeby suverænt
bedst blandt de elproducerende møller."Ved høje vindhas-
tigheder (8-11 m/s) var effekten 132-152% afAskov-
klapsejlerens. Og ved de lave vindhastigheder (5-6 m/s) 1å

den helt oppe på 245 og 190 % af klapsejlerens ydelse.

Der blev også testet 3 møller til vandpumpning, Her
var en 7,7 m Agricco-mølle også klart bedre end de to
andre (en klapsejler og en vindrose). I forhold til Askov-
klapsejleren 1å effekten ved 5 m/s pã 189% og ved 8 m/s
pã l7l%. Den blev dog ikke målt direkte, men beregnet
ud fra den flyttede vandmængde og pumpens virknings-
grad. Møllen var indstillet til af "afsejle" ved 8 m/s.
Selv om Agricco-møllerne altså var bedst, belræftede
testen hverken brochurernes kW-værdier ved forskellige
vindhastigheder, eller påstanden om, at Agricco-møllen
var 2,5 gange så effektiv som la Cour's "ideelle mølle" .

Rapporten gav en del af forklaringen: Vindhastighed og
effekf blev målt som timeværdier og forAgricco-møllen
i Åkirkeby var der meget stor spredning. Der blev derfor
også målt i 2O-minutters perioder med mest konstant
vind, men det konkluderes, at "selv naar Vinden er ret
konstant, er Ydelserne meget variable, hvilket beÍyder, at
Møllens Regulering er noget ujævn og usikker "

Både fabrikkens bemærkninger om møllen i Dalby og

fotos afAgricco-møllerne viser, at vingernes udformning
og møllens regulering blev udviklet undervejs. Dalby-
møllenblev leveret i 1921og møllerne i Åkirkeby og

Buddinge i 1922.I mellemtiden var der sket fremskridt,
men reguleringen var stadig et problem.

På Agricco-møllen foregik reguleringen ved drejning af
vingerne (se tegning side 19) ligesom i den pitchregule-
ring, der idag bruges på de fleste store møller. I 1919 var
det et fremslmet - men også dristigt - valg. Andre tidlige
møller med aerodynamiske blade (som den tyske Aerody-
namo og den senere danske FLS Aeromotor)brugle den
mere sikre løsning med faste vinger med bremseklapper
("spoilere") på bagsiden og slap derfor for nogle af de
problemer, som Agricco-møllerne skulle igennem.

I1927 lancerede brødrene Jacobs i USA små (2-3,5
kW) elproducerende møller med pitchregulering, men
der gik mange ãr, før pricippet blev almindeligt på de

større møller. Med nogle ars yderligere udviklingsar-
bejde kunne Agricco-møllen måske være nået længere
frem mod målet, men med et marked, der var væk og
en fabrik i krise var der nok ikke ressorrcer til det. Og
den hollandske Werkspoor-koncern, der overtog møllen,
havde sikkert ressourcerne - men måske også mange

andre produkter, de hellere ville bruge dem på...

khnlce6y.
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Agricco-mølle på Bornholm efter ca.40 år i drift.

Der er ingen af Agricco-møllerne, der er bevaret - men nogle af dem var særdeles sejlivede - bl.a. to
S-vingede møller på Bornholm. Da møllen på elektricitetsværket i At<irt<eby blev taget ned efter et havari i

1927 blev den solgt til Gadeby Mølle ved Østermarie for 4.000 kr. Her var den i en årrrække drivkraft for
kværn og andre maskiner. Samme àr købte Bakkemøllen i Olsker den 5-vingede Agricco-mølle på fotoet
herover for 3.310 kr. Den var i drift indtil slutningen af 1960erne - altså i ca. 4Q år. I 1979, da fotoet blev
taget, blev der stadig passet godt på den, fordi mølleren syntes, at den pyntede i landskabet. Både han og
hans far havde været meget tilfredse med dens ydeevne.(Foto: James & Susan Aber, Kansas, USA @)

(Thanks to James and Susan for the photo. Tak til Niels-Holger Larsen, "Kulturary Bornholm" for lokal research)
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Danske vindm øller som international inspiration
Preben Møegaard, Nordísk Folkecenter for Vedvarende Energi

Folkecenteret bragte moderne vindmølleteknologi til en række lande i 198Oerne
og 1990erne. Det var længe forinden der var grundlag for en egentlig kommerciel
vindkraft sektor i de pågældende lande. Men projekterne var med til at gøde jorden
for at skabe forståelse for vindenergi som en effektiv moderne teknik.

Krisen på oliemarkedet i 1973-74 kastede Danmark ind
i udviklingen af vedvarende energi. Resultatet blev en
bred folkelig bevægelse med det formål at gøre landet
uafhængigt af den importerede olie. Man kaldte det for
diversificering. Det er ikke denne artikels ærinde at gä i
detaljer med mål og resultater i denne brede proces, en
omstilling der her 40 år senere endnu ikke er afsluttet.

Et af elementerne i omstillingen var vedvarende energi,
sol, vind og biomasse i forskellige former. Med en
flere hundred årig dansk tradition indenfor vindenergi,
blev udviklingen af vindmøller hurtigt noget, som mange
beskæftigede sig med. Om kommercialisering kunne man
dengang dårligt tale. Den primære opgave var atlave
vindmøller, der kunne hive energi ud af vinden.

Drivkraften i udviklingen
Udviklerne var en blanding af smedemestre, institutter,
opfindere, højskoler mv. som man i dag næppe kan
forestille sig; overordnet set trak de alle i samme retning.
Tvindkraft skal specielt nævnes, fordi skolesamfundet
hentede den mest avancerede vingeteknologi til Danmark,
hvor den snart kom i anvendelse i industrien.

Mens en vigtig organisation, OOA, spærrede vejen
for atomkraften, som den danske magtelite foretrak,
påúog Organisationenþr Vedvarende Energi, OVE, og
senere energikontorerne sig den opgave at samle den
viden og erfaringer op, som de talrige eksperimenter og
udviklings-projekfer indenfor vindenergi repræsenterede.

Man havde som overordnet princip, at den eksisterende
viden skulle komme flest mulige til gavn; senere kaldte
man det public domain viden, som fik en helt afgørende
betydning for den gryende vindmølleindustri. Man skal
nemlig være opmærksom på, atiintet land, heller ikke
i Danmark, var der fakulteter og institutter, der havde
forskning og udvikling af vindmøller som faglig disciplin.

Derfor var det vigtigt, at OVE sørgede for, at den spar-
somme viden på området ikke gik i glemmebogen. Men
der var også ideologi med i spillet. Her var tale om
genbrug af principperne fra den tidlige danske andels-
bevægelses tid. Den tids bønder havde blokeret for, at
processer og teknikker vedrørende landbrug kunne pa-
tenteres eller beslqrttes, et princip, som også vindmøl-
lepioneren og forskeren, Poul la Cour, holdt i hævd. Det
princip blev også til forbilledet for den nye generation af

vindmølleaktivister i et par årtier og er en del af forkla-
ringen på, at Danmark i sammenligning med andre lande
tidligt fik en industri, der kunne levere billige, effekfive
og holdbare vindmøller.

Allerede i 1975lagde NIVE i Thy sig i hælene på
denne hadition om åbenhed, når det gjaldt viden om
konkrete tekniske løsninger, et syn på tingene som man
delte med de mindre virksomheders arbejdsgiverorga-
nisation, D ans k Smedemes terforening. Medlemsvirksom-
hederne var generelt for små til at have råd til egne
ingeniører, hvorfor der opstod et mangeårigt samarbejde
mellem smedene og NIVE, hvis udviklingsaktiviteter i
1983 gled ind i Folkecenteret.

Da centeret kom på finansloven opstod der stærkf forbed-
rede muligheder for at kunne lave design og engineering,
når det drejede sig vindmøller, gårdbiogasanlæg og for-
skellige former for solenerg ianlæ5.

Det var ingen legeplads. Projekterne gav kun mening,
når de kunne bruges af erhvervslivet. Og det kunne de -
ikke mindst vindmøllerne. I 1985 var der i Danmark 20
vindmølleproducenter og otte af disse havde hentet deres
teknologi og arbejdstegninger på Folkecenteret, hvor der
var op til 6 ingeniører beskæftiget med at designe og teste
vindmøllerne. De blev udviklet i størrelser fra 75 kW og
op til 525 kW og var af en teknisk standard svarende til,
hvad der blev sat i produktion på de senere meget kendte
vindmøllefabrikker. Det kan blandt andet illustreres ved,
at nogle af Folkecenterets konstn¡ktioner efterhånden har
over 30 ân päbagen; efter mere end 150.000 driftstimer
er de stadig i daglig drift og uden at der nogensinde er
udskiftet vitale komponenter som gear og vinger.

Tyskland og USA
Det er baggrunden for, at der opstod interesse fra
udlandet for at ffi adgang til vindmøller, der var udviklet
af Folkecenteret. Teknologioverførslen skete på forskellig
måde. Den kunne ske som resultat af en aftale direl¡fe
med Folkecenteret, men der var også virksomheder, der
benyttede vores teknologi og som gik til udlandet og satte
nye ting i gang.

Et eksempel herpå er Vindsyssels samarbejde med Süd-
wind, en tysk producent, som lå i Vest-Berlin og blev den
første vindmølleproducent i Østfyskland. I 1980erne var
Tyskland langt bagefter Danmark, når det gjaldt tekniske
kompetencer indenfor design af vindmøller. Hvor Vind-
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Informationsbus 1990. Der var overalt stor interesse for at høre om vedvarende energi i byerne langs Østersøen. Øverst til
højre professor Niels I. Meyer, formand for Styregruppen for Vedvarende Energi, der støttede projektet.

syssel som producent forsvandt, blev Südwind med sta- Denne form for,,borgervindkraft,, yar en organisations-
digt støne vindmøller en del af det tyske opsving inden- form, som senere blev meget udbredt i Tyskland og
for vindenergi, som indledtes med den første energilov skabte den nødvendige goodwill for vindkraft i lokalsam-
baseret på feed-in tariffer fra 1991. fundene, en af årsagerne til at Tyskland i en længere

arrække var verdens førende vindkraftland.
270 kW vindmøllen med integreret gear, som var stan-
dard på alle vindmøller af Folkecenter design, blev frem- Nærmes skal også, at Folkecenteret havde leveret engi-
stillet af Südwind og senere opgraderet til 330 kW. neering og design til den første gener ation af Lolland
Der blev solgt nogle dusin heraf i Tyskland, men typen vindmøller på 99 kW. Senere typer på 65 kW og 110
fik mere succes i Indien. Südwind lavede en licensaftale kW nåede smedemestrene at eksportere til det boomende
med Suzlon, som fremstillede flere hundrede 330 kW marked i Californien, inden det smeltede ned i 1986.
vindmøller. Suzlon, kom hurtigt til at sidde pâ 50%o af det Vindmøllerne blev leveret af Danish Windpower produc-
store indiske marked og landede i2009 på tredjepladsen fion oghavde ry af atvære Rolls Royce,er indenfor
over globale vindmølleproducenter. danske vindmøller. Der blev i alt opstillet 7l stk. af de

nævnte typer.

i *¡.

Allerede i 1990, altså førend det tyske vindmølle-boom
satte ind, kontakfede to tyske energipionerer fra Institut
Energie Dezentral, Dieter Schãfer, fra Murrhardt ved
Stuttgart og Ulrich Jochimsen Folkecenteret. De ønskede
at demonstrere, at også i Baden-Württemberg i Tysklands
sydvestlige hjørne, hvor vindforholdene er mindre gode,

kunne det lade sig gøre at anvende vindkraft.Det resul-
terede i, at centeret neddroslede en 150 kW vindmølle til
en 95 kW lawindsvindmølle. Selve vindmøllen blev lev-
eretaf Reymo DKA/S i Middelfart og opstillet i Schwar-
zwald i et område med høj miljøbevidsthed. Ejerne af
vindmøllen var en kreds af lokale borgere, som dannede

et B ürg erw indkr aft selskab.

| 1990 drog vi østover.
Straks da Berlinmuren faldt i efteråret 1989 tog Folke-
centeret initiativ til at drage til Østeuropa med informa-
tion om vedvarende energi under sloganet: "Forurening
kender ikke grænsea derfor vedvarende energi ud til hele
verden". Årtiers isolation til gamle naboer var brudt.
Der var en fælles interesse i at bringe budskabet om et

bedre miljø, sparsommelighed med knappe ressourcer og
omstilling til et decentralt energisystem. Chokket efter
Tjernobyl var stadig i levende erindring, så der var al
mulig grund til at give de spirende, nye demokratier
inspiration til noget andet end energi fra uran, kul og olie.
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I Gdansk i Polen var der mange fabrikshaller, der var velegnede til vindmølleproduktion. Når det gialdt design og
engineering af vindmøller manglede der til gengæld en del...

\L

Det nye kunne tilmed skabe industrier, hvor tusinder
af ingeniører og anden veluddannet arbejdskraft kunne
se frem til nye udfordringer. Hvorfor ikke lade de

tidligere kanonfabrikker fremstille vindmøller, biogasan-
1æg, brændeovne og solfangere, ja, hele kavalkaden af
fremtidens rene energiformer? Det ville skabe nye jobs
og indtægter, et ærligt udtryk for solidaritet med nabolan-
dene i Øst, som havde meget at indhente.

Styregruppenfor Vedvarende Energi, hvor professor Niels
I. Meyer var formand, forstod budskabet. Den var parat
til at støtte fremstødet. Der blev anskaffet en stor udstil-
lingstrailer, som blev ombygget, kunstnerisk udsmykket
og indrettet med udstillingsstande, informationsmaterialer
og et bibliotek med bøger om vedvarende energi. Hvor
bussen kom frem, blev der afholdt seminarer på univer-
siteterne med lokale foredragsholdere og specialister fra
Danmark.

Der blev gjort holdt i de større byer mange steder i
Østeuropa i perioden 1990-1996. Mandag til fredag var
udstillingsbussen opstillet på det mest centrale sted, på
torvet, i gågaden eller foran banegården. Overalt mødte
vi forståelse hos politimesteren. Vi kunne stille op det
sted, hvor der kom flest mennesker. Den kunstnerisk
dekorerede bus var et festligt og farverigt indslag i
det østeuropæiske bybillede, hvilket tiltrak publikum og
medier i stor stil. 1-ernsyn og aviser fortalte om den nye,
rene energi. Sådan nåede budskabet ud til brede lag i
befolkningen. Det genlød med spontane udtryk som:'oI
bringer håb. Vi anede ikke, at solen kunne lave varmt
vand og vinden elektricitet".

Men de utålmodige østeuropæere ville også se konkrete
resultater. Ikke bare brochurer, statistik og kønne ord. Det
førteúl en række projekfer med solenergi, vindmøller
og biogas, som præsenteres på disse sider, etableret med
beredvillig støtte fr a Energistyrelsen, Milj østyrelsen, EU
og forskellige fonde. Gennem teknologioverførsel,

gennem samarbejde med danske virksomheder og
gennem aktiv inddragelse af de østeuropæiske partnere
har vi lært flere tusinde at tænke i danske løsninger og

demonstreret en vifte af den bedste vedvarende energi-
teknik, som findes. Udstillingen skabte de nødvendige
forbindelser; Danmark var päpletten førend de andre
lande med demonstrationsanlæg, og længe inden eksport-
chefen kunne drømme om at hente ordrer hjem. Mange
vigtige døre blev åbnet.

1991 : 95 kW vindmølle, Gdansk, Polen
En robust og driftssikker 95 kW "Smedemester" vind-
mølle blev installeret i Swarzewo, nær Gdansk, i 1991.
For at opnå maksimal demonstrationsværdi fandt man
ved Gdansk bugten en placering på et rensningsanlæg
ved en stærkt befærdet vej, der fører ud til Hel-halvøen,
etpolsk ferieparadis. Projektetblev "født" på en dansk-
polsk konference i Gdansk, hvori Energiminister Jens
B il gr av - N i e I s e n deltog. Han eft erlyste konlrete initiati-
ver.

En del af vindmøllen blev fremstillet lokalt på licens.
Projekfet blev udført i samarbejde med Hanstholmmøllen
og det lokale elektricitetsværk, som skulle eje og drive
vindmøllen. Elselskabet gik entusiastisk ind i projektet.
I indvielsen deltog Ole Vagn Christensen, MF,projekt-
lederen, ingeniør Jørgen Lakkenborg og nærværende
skribent. Smedemester Jens Jensen, Dansk Smedemester-
forening trykkede på startknappen, hvorefter der var en
festlig sammenkomst.

Vindmølleprojektet skabte bred debat om atomkraft
versus vindkraft. Ikke langt fra Swarzewo va¡ et atom-
kraftværk under opførelse. Ved en folkeafstemning i
Gdansk amtet stemte 86%o for byggestop. Atomkraftvær-
ket endte som en ruin, medens vindmøllen, Polens første
(samt en Nordtank vindmølle) blev sat i drift. 25 år senere
drøfter man igen atomkraft i Polen. Udbygningen med
vindkraft går langsomt. Kullobbyen er meget stærk.
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600 kW vindmølle, Kaliningrad, Rusland
Konceptet fra Polen med lokal produktion ville vi gerne
gentage i Kaliningrad,men med en større vindmølle.
Kaliningrad er en russisk enklave ved Østersøen med en
stor flådebase.I1996 gav Energistyrelsen tilsagn om til-
skud til en 600 kW vindmølle, som var udset til at skulle
være en version af Folkecenterets 525 kW vindmølle.
Folkecenteret fik projektledelsen; Danish Power Consult,
DPC/SEAS, skulle stå for det eltekniske; Yantarenergo,
det lokale elselskab, skulle lave fundament og nettilslut-
ning, fremskaffe kran og stå som operatør og ejer af det
færdige anlæg. Opstillingsstedet var lige ud til Østersøen.

Det blev opgivet at fabrikere dele af vindmøllen lokalt.
I1997 skrev Folkecenteret i stedet kontrakt med Wind
lYorld om en standard 600 kW vindmølle til opstilling i
Kaliningrad. Projekfleder var ingeniør Niels Ansø.Trods
nøje planlægning opstod der problemer med opstillingen.
Det lokale elselskab kunne ikke skaffe en kran med
den fornødne kapacitet. Den nærmeste skulle komme fra
Polen, men den var optaget. Derfor blev der sendt en kran
med skib fra Danmark.

Men endnu en ting gik skævt. Ved en fejl var LM-
vingeme blevet leveret uden receptorer, som er lynafle-
dere. Wind World kunne garanlere for eftermontering på
stedet. Men det afuiste Energistyrelsen. Vingerne skulle
udskiftes, så endnu en gang måtte der fremskaffes en stor
kran fra Danmark. Det fordyrede projektet med 1 million
kroner, som vindmølleleverandøren måtte bide i sig.

Afsluttende rapport kom i 1999. Projektets afslutning
blev mindre køn. Under byggeriet opstod mulighed for
at det russiske elselskab kunne overtage et antal brugte
vindmøller, som skulle nedtages på Lolland. Den statslige
sagsbehandler gik usædvanlig aktir,t ind i projektet. Der
opstod en gøgeunge effekf som oversþggede et i øvrigt
vellykket projekt.

2 x 250 kW vindm øller. Beringa, Rusland
Næste østeuropæiske projekt var også i Rusland. På et
møde mellem den russiske og den danske energiminister,
som nu var Svend Auken,blev det aftalt, at der skulle
opstilles to modeme vindmøller elleve tidszoner borte i
Beringa på Kommandørøeme i Stillehavet,udfor Kam-
tjatka.

Beringa blev valgt, for her ligger danskeren Vitus Bering,
som var opdagelsesrejsende, begravet. Han døde iI'74I.

Folkecenteret deltog sammen med ELSAMPROJEKT A/S
i vindmølleprojektet, hvortil der blev valgt2x250kW
NEG-Micon vindmøller. Fra Folkecenterets side deltog
s om proj elctme darb ej de r ingeniør l,{ i e I s Vi I s b ø I . Møllerne
skulle være robuste og afprøvede for at frrngere på den
ekshemt barske og kolde stillehavsø. Vindmøllerne start-
ede produkfionen i 1996.

Kaliningrad. 600 kW \ilind World møllen står ligeud til
Østersøen. To gange måtte kranen fragtes over fra Dan-
mark.

Som et led i projektet fik de russiske teknikere på Folke-
centeret en grundig introdukfion i modeme vindmøl-
leteknik, som ingeniør Dennis Goussarov forestod. Han
var ingeniør på Folkecenteret. Opstillingen af vindmøller
i Danmark blev videofilmet for at ruste øboerne til i
samarbejde med eksperter fra Danmark at kunne løse

opgaven derhjemme, hvilket de viste sig at kunne; dog
ikke helt på den måde, som det var planlagt.
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Vindkraft i arktisk område. 200 kW Wincon-møllen er
opstillet med udsigt over Barentshavet. Vindforholdene er
særdeles gode.

200 kW Vindmølle, Murmansk, Rusland.

En norsk/russisk miljøgruppe under ledelse af vindmøl-
lepioneren, professor Grigori Dmiîriev fra Kola Scíence
Center i Murmansk og den norske miljøorganisation Bel-
lona,henvendte sig til Folkecenteret for at få hjælp. De
ville opstille en brugt dansk vindmølle i Murmansk på

Kola halvøen i det nordligste Rusland ved Barentshavet.
Området var berygtet for omfattende radioaktiv forure-
ning fra kasserede atom-ubåde. Vindmøllen skulle tjene
som demonstration af modeme vindenergi og til under-
visning af studerende på forskningscentret. Den l0 år
gamle vindmølle pä200 kW var af fabrikat Wincon.
Den havde tidligere stået i Nordvestjylland. Strømmen
fra vindmøllen blev leveret til et hotel, Ogni Murmanska,
som betyder Murmansk lys. Projektet blev udført i 2000.

I forbindelse med projelfet blev lavet en detaljeret,
teknisk rapport på engelsk. Den oplyser blandt andet
om de meget store muligheder for vindenergi på Kola
halvøen, hvor det mange steder på årsbasis blæser 9-10
meter i sekundet i 10 meters højde. Dermed kan vind-
energi blive en tiltrængt løsning på en meget stor miljø-
forurening i området.

Teknologi transfer - Skt. Petersborg,
Rusland

I Skt. Peterborg området blev opstillet to vindmøller. Den
ene kom til på initiativ af professor Victor Elistratov,
leder af instituttet for fluid mekanik på Sct. Peterburg
State Polytecnic University. Til undervisningsbrug og for
at kunne lære at foretage ydelsesmålinger blev opstillet
en brugt 75 kW WindMatic vindmølle i Slct. Petersborg i
2002.L1dt senere fulgte en V19 vindmølle fra Vestas, som
tidligere havde stået ved Bjerget i Han Herred. Dansk
Vindmølleformidling ved Leif Pinholt stod for den kom-
mercielle del af projektet. Vindmøllen blev opstillet nær
en betonvarefabrik, hvis ejer ønskede at forsyne virk-
somheden med strøm fra vindmøllen. Ingeniør Svetlana
Volchec, som havde været studerende hos Elistratov og
trainee på Folkecenteret var solidt involveret i begge pro-
jekter.

De blev til en realitet ca. 12 år efter at Folkecenteret med
udstillingsbussen i 1990 var nået til Ruslands største by,
som endnu dengang hed Leningrad. Her blev der aftroldt
en konference, som skabte uventet mange kontakteE der
i de følgende år resulterede i talrige udvekslinger med
personer fra det militære ingeniørakademi, med profes-
soreÍre Philipp Rutberg, Sidelnikov, Victor Elistratov og
andre fra elmiljø, der søgte kontakf til det vesteuropæiske
netværk for vedvarende energi. Der var også via kontak-
ter i Leningrad besøg i Magadan i det østligste Sibirien
om opstilling af danske vindmøller derude, hvilket dog
ikke blev realiseret. Det blev derimod et projekt i Samara
ved Volga floden på initiativ af en anden Skf. Peterborg
professor, Orloff,
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Den detaljerede rapport om projektet i Murmansk viste på
forsiden, at ekspeditionsskibet Fram brugte vindkraften til
at lave strøm for over 100 år siden

Vindmøllerne ankom til Beringa så sent pâ äret, at
af hensyn til vintervejret blev opstillingen udskudt til
foråret. Da ekspertisen fra Danmark ankom til Beringa
var vindmøllerne imidlertid allerede stillet op. Man havde
brugt videofilmen. Senere blev det oplyst, at de to vind-
møller ikke kørte som planlagt - ikke på grund af pro-
blemer med vindmøllerne, men fordi man ikke kunne
skaffe smøreolie til dieselgeneratorerne, som stod stille
og så kunne vindmøllerne heller ikke køre. Deres senere
skæbne er ukendt.
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150 kW vindmølle - Samara, Rusland

En 150 kW Wind World vindmølle, der tidligere havde
været opstillet på Lolland, blev overført til Samara som
en del af et energi program, der skulle gøte et stort
sanatorium selvforsynende med energi. Placeringen af
vindmøllen var pã ethøjdedrag ved sanatoriet, hvor Volga
slår et knæk med byen Syzran på den anden side af
floden. Dermed ville vindmøllen være synlig pâlang
afstand, når man kom sejlende på floden, hvilket var en
del af hensigten med projektet. Vindmøllen skulle tjene
som et ikon for sanatoriet og signalere miljø og moderne
energiforsyning.

75 kW vindmølle på Fernando de
Noronha, Brasilien

Først i Sydamerika. Samarbejdet med universitetet i
Recife i delstaten Pernambuco i det nordøstlige Brasilien
og det lokale elselskab, CELPE, resulterede i den første
moderne vindmølle i Sydamerika. Styregruppenfor Ved-
varende Energi havde indstillet til Energistyrelsen, at
Danmark skulle donere en75 kW vindmølle i forbindelse
med den første verdensmiljøkonference, som afholdtes i
Rio de Janeiro i 1992.

75 kW vindmøllen blev opstilletpâ øen, Fernando de
Noronha, en paradisisk ø under IINESCOs kulturarv, 700
km ude i Sydatlanten. Her blæser en konstant passatvind
med 8-9 m/s på årsbasis. Øenhar 1.500 indbyggere,
som ñr elektriciteten fra et dieselværk. Hanstholmmøllen
deltog som teknisk operatør i projektet. Vindmøllen var
af samme type med integreret Valmet gear og LM vind-
ger, som har været i drift på Folkecenteret siden 1984.
Siden er der opstillet andre vindmøller pä øen. Grus og
cement til firndamentet måtte sejles til øen.

Indkøringen af 75 kW vindmøllen skabte ganske store
problemer og kontroverser. Dels var vindmøllens produk-
tion i nattetimerne for stor i forhold til de dieselgenera-
torer, der styrede frekvensen, og tilmed var den lille ø
delt op i to uaftrængige forsyningssystemer, hvilket ikke
var oplyst fra begyrdelsen. Udsvingene i frekvensen fra
de forældede dieselgeneratorer var ofte over 4%o, hvilket
er flere gange mere, end hvad en dansk vindmøllestyring
kan klare. Så der var talrige stop. Problemet blev løst ved
at øen ûk nye dieselgeneratorer.

Under en konference i 1988 på Folkecenteret blev der
skabt kontakt til professor Everaldo Feitosa. Han søgte
viden om små vindmøller, der kunne levere trykluft til
vandpumpning. Han er blandt de afgørende vedvarende
energipionerer i Brasilien. Hans fakultet på forbundsuni-
versitetet i Recife er centralt placeret indenfor vinden-
ergi. Gennem ham blev Recife til det førende sted for
vindenergi i Brasilien. Man har oprettet landets første
prøvestation for vindenergi, hvor der allerede i 1990erne
stod 3 danskproducerede vindmøller.

Vindmøllen på Fernando de Noronha og (på billedet
herunder) Everalda Feitosa.

Udvikling afhænger ofte af enkelþersoner. Gennem
EOLICA, en NGO, har Feitosa aktivt virket for de vedva-
rende energiformer i Brasilien. Han er vicepræsident i
World Wnd Energlt Association, W'[4/EA, og har haft en
afgørende indflydelse på det brasilianske vindenergipro-
gram. Det har siden 20ll bragt Brasilien frem som et af
de førende vindenergilande i verden.

Everaldo Feitosa har forladt universitetet og driver nogle
vindmølleparker, hvor der er opstillet Vestas møller.
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udviklede sig fra træhåndværk til jermindustri
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ladetagene og llingen af møllerne
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1862-1907: Der korn vindm øller pâ
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1893: Foul la Courfik aldrig patent iUSApå sin banebrydende "kratostat"
Forklaringen kan læses i et brev, der blev skrevet pá et amerikansk hotel.
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1919-1925: Den danske Agricco-m ølle var forud for sin tid med aerodynamiske
vingeprofiler - og den første danske vindmølle, der producerede vekselstrøm.
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1989-2000: Med udstillingsbus i Østeuropa og mølleprojekter fra Murmansk i nord
til Brasilien i syd bragte Folkecenteret dansk vindmølleteknologi ud i verden.

tsBN 978-87-9951 67-5-9


