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ELMUSEET - Danmarks museum for elektricitetens fysik,
teknologi og kulturhistorie.
Elmuseet åbnede for publikum i 1985 og ligger i et naturskønt område et par kilometer fra
Bjerringbro ved den store kunstige Tange s/, der forsyner Danmarks største vandkraftværk med
vand. Museets udstilling rummer alt fra materiel fra gamle elværker til hjemmets husholdnings-
apparater. Der er en stor udendØrs udstilling om vedvarende energi og en petmanent udstilling
om vindkraftens historie i Danmark. Danmarks første moderne vindm6lle, Gedsermøllen fra
1957 , er udstillet udendørs silnmen med en Rissagerm6lle, der snurrer, når vinden blæser.
Skoler og grupper kan bestille rundvisninger og undervisning, som varetages af museets
skoletjeneste. Museet rummer også bibliotek og arkiv.

A,bningstider: Fra påske til 31.10.: Hver dag fra 10-17.
Åbningstider i vintersæsonen for skoleklasser: se hjemmesiden.

Elmuseet, Bjerringbroyei 44,8850 Bjerringbro. Tlf. 86 68 4211. www.elmus.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
100 år siden. Museet blev indviet i juni 2001 . Bag museet står:
Poul Ia Cour Museets Venneri v. Povl-Otto Nissen, tlf.75 42 39 33.
www.povlonis.dkÆlc/plcmus.htm og Poul la Cour Fonden, ved Bjarke
Thomassen, tlf. 75 36 10 36.

Museet har åbent fra kl. 10 til L5, første lørdag i hver måned eller
efter nærmere aftale.
Medlemskab af Poul la Cour Museets venner: L50 kr. for enkelt,
200 kr. for dobbelt.

Poul la Cour Museet, Mgllevej 21, Askov, 6600 Vejen
E-mail : plc @ poullacour.dk Hjemmeside : ww\ü.poullacour.dk

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Folkecenteret er startet i 1983 for at fremme oplysning, formidling og udviklings-
opgaver i forbindelse med vedvarende energi, med særlig henblik på produktion og
beskæftigelse i handværk og mindre industri. Der er lagt vægt på at skabe et åbent
videns- og udviklingsmiljø, hvor lovende teknologier udvikles gennem praktiske
fors6g, og hvor viden og erfaringer gøres alment tilgængelige i en form, der rette
sig mod kommerciel udnyttelse.

Folkecenteret har en st@rre samling af historiske vindmøller og mfllledele, der
bl.a omfatter tidlige Riisager, Sonebjerg, Bonus og SmedemestermØller og ca. 50
vinger i glasfibe¡ træ og stål, der viser den teknologiske udvikling på området.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, P.O.Box 208, Kammers-
gaardsvej 16, Sdr. Ydby.7760 Hurup Thy. www.folkecenter.dk
Tfi.:97 95 66 00, Faxz 97 95 65 65, E-mail: energy@folkecenter.dk

Danmarks Vindkrafthistoriske Samling (DVS)
DVS er en privat forening, der blev stiftet i 1997. DVS arbejder for
at bevare de sidste 150 års vindmøllehistorie fra de første gårdmgller
til de møller, der var baggrunden for den moderne danske vindmøl-
leindustri. DVS indsamler oplysninger og dokumentationsmateriale,
bevarede mØlledele og komplette vindmgller. DVS har ingen perma-
nent udstiling. men ¿[rangerer udstillinger i samarbejde med andre
interesserede organisationer og institutioner.

Medlemskab af DVS koster 200 kr. om året. Nye Medlemmer mod-
Lager et eksemplar af publikationen "Mindre danske vindmøller
1 860-1980"

DVS, Smed Hansens Vej 1.1,6940 Lem St.
Formand: Kurt Ganer-Tolsøe, t11.97 341289.
e-mail: info@vindhistorie.dk, web: www.vindhistorie.dkUdstilling Skjern Vindmplle 2002
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Vindmøllehistoriens mellemstationer

2001 er i Danmark udnævnt til "Industrikulturens Á,r" - og allerede et par uger

før det officielle åbningsarrangement ydede Post DanmarkA/S sit bidrag til årets

tema med udgivelse af 4 vindmøllefrimærker, der som det hed i præsentationen
"fokuserer på det historiske perspektiv i udviklingen af de danske vindmøller."

Frimærkerne viser fire billeder fra den danske vindmøllehistorie: Poul la Cours
første forsøgs-mølle i Askov fra 1 89 I . Gedser-møllen fra 1957 , to Vestas-møller
fra slutningen af 1980-erne og Middelgrundens vindmøller fra2000. Både de to
vigtigste danske vindmølle-pionerer - Poul la Cour og Johannes Juul - og de to
aktuelle danske aktører på den globale vindkraft-scene er på den måde med. Og
det er godt, at det med de fue frimærker "ofñcielt" er slået fast, at vindmøllerne er

en del af den industrielle kulturarv.

Men hele vindmøllehistorien kan naturligvis ikke fortælles på fue frimærker.
Der har været mange "mellemstationer" undervejs og nogle af dem handler de

følgende sider om. La Cour's og Juul's indsats var vigtig, men der var mange
andre, der var med til atpræge udviklingen, og nogle af dem er allerede glemt
- eller risikerer at blive det. Det gælder fx. de to vindmølle-pionerer, der skabte
grundlaget for den første egentlige vindmølleindustri, allerede inden Poul la Cour
startede i 1891. Dem kan man læse mere om i de to første artikler.

I de over 60 år mellem la Cour's mølle i Askov og Gedsermøllen skete der også

en hel del. Fra århundredeskiftet til 1920 blev der bygget over 15.000 vindmøller
i Danmark. Den del af historien vil der komme meget mere om på udstillingen
"Industrien og vindmøllerne" på Elmuseet til sommer. Og efter 20 ãtr,hvor
vindkraften stort set var ude afbilledet, vendte den tilbage i krigsårene 1940-45,
da der var knaphed på olie og kul. Under krigen var der 1.500 el-producerende
vindmøller. De største af dem huskes nok stadig - men navnet "Richmond" og
den historie, der fortælles på side 16-22, er der næppe mange, der kender.

Endelig peger dette årssskrifts sidste artikel på side 23-29 pä, at også nogle af
pionererne fra den o'moderne" vindmølleepoke, der startede i 1970-eme, allerede
risikerer at gãi glemmebogen. Vi vil med dette nye årsskrift - ligesom med de

to foregående - bidrage til at kaste mere lys over vindmøllehistorien. Fordi den

fortæller noget om, hvorfor det netop var Danmark, der for alvor kom til at sætte

vindkraften på den globale dagsorden i slutningen af det 20. århundrede.

B enny C hr i s t e ns e n, D anmarks Vindkr aft hi s t o r i s ke S aml in g

INDUS TRIEN O G VII{DNIIØLLERi\E

Som et led i arrangementerne i forbindelse med Industri-
kulturens âr 2007 afholder Danmarks Vindkrafthistoriske
Samling i samarbejde med Elmuseet udstillingen "Indus-
trien og Vindmøllerne". Udstillingen beskriver den danske

vindmølleindustris udvikling fra starten i 1876 ti12007.

Her præsenteres både nogle af de vindmøllefabrikker, der
stod bag det første danske "vindmølleevent¡ff" i perioden
1900-1920, og fabrikkerne bag den moderne vindmølle-
epoke, der startede i 1970-erne.

INDHOLD:
Byernes vindmøller har ikke
efterladt mange spor
B enny Chris tens en. Danmarlæ
Vindlw afthis t o r is ke S aml ing
Side 2

Det teknologiske og oplysende
kraftcentrum iAskov
Povl-Otto Nissen, Poul la Cour
Museets Venner

Side 9

RICHMOND propelmøller under
2. Verdenskrig - Et arkiv fra en

omrej sende vindmøllemontør
Jytte Thorndahl, Elmuseet
Side 16

Nogle af ideerneo der forsvandt
undervejs
Preben Maegaard; Nordisk Folke-
center for Vedvarende Energi
Side 23

Udgivet februar 2007 af Elmuseet, Poul la
Cour Museet, Nordisk Folkecenter for Ved-
varende Energi og Danmarks Vindkrafthis-
toriske Samling.

Redakfion og lay-out: Benny Ckistensen

Oplag: 2000 eksemplarer

Tryk ØKO-tryk ApS, Skjern

rsBN 87-989008-s-4

De to tidligere årgange af "Kapitler afvind-
kraftens historie i Danmark" i samme format
og udstyr (1. ârg.24 sider 2. årg. 28 sider) kan
købes for40 kr./stk. hos udgiverne (adresser
på siden overfor)

Fj errits lev Jerns tøb eri & Mas kinfabrik lev erede "vindmot orer "
og havde selv en på taget til drifi affabrikkens maskiner. Det
nederste af stativet køn ses påfotograftetfra 1896 (Fjenitslev
L o kalhistoris ke Arkiv)

Udstillingen kan ses på Elmuseet i perioden 23. juni til
31. august 2007.
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Byernes vindmøller har ikke efterladt mange spor
Billedet af vindkraftens historie sidst i 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet domi-
neres af møllerne på landet. Og med god grund, for der var mange af dem. I1920 var
der over 16.000 vindmøller på gårdene og mange af dem blev stående og prægede det
danske landskab helt op til tiden efter Anden Verdenskrig. Vindkraften spillede også en
rolle som kraftkilde for virksomheder i byerne, især i perioden 1880-1905. Men møllerne
her forsvandt hurtigt, da elektriciteten kom ind i billedet. Derfor er sporene efter dem
sværere at finde.

B e nny C hr i s t e n s e n, D anmark s Vindkr afthí s t o r i s ke S amlin g

Ved en "maskintælling" i landbruget i 1907 blev der regi-
streret godt 4.600 vindmøller på de danske gårde. De
fleste af dem var nok simple, fuevingede o'husmøller" med
sejl, bygget af lokale eller omrejsende møllebyggere. Men
en del var også nye, industrielt fremstillede "vindmotorer"
fra de fabrikker, der netop i årene omkring 1900 var ved at
starte vindmølleproduktion.

I de følgende år gik det stærkt med vindmøllerne i land-
bruget. Udviklingen kulminerede i årene op til og under
Første Verdenskrig og ved den næste maskintælling i
7923 var der over 16.000 møller. De blev stående længe.
Ved maskintællingen i 1936 var der stadig ca. 15.000 og
ved den sidste tælling, hvor møllerne var med, i 1944,
var der stadig ca. 9.000. En del gamle møller var taget
i brug igen på grund af energiknapheden underAnden
Verdenskrig. Der var omkring 1.500 af møllerne, der blev
brugt til elproduktion og nogle af dem var nye, små pro-
pelmøller, som dem der fortælles om i artiklen på side
16-22. Landbrugets møller kom altså igennem mere end
50 år til atpræge det danske landskab.- særlig i Nord- og
Vesdylland, hvor der var mest vind og flest møller.

Der var også møller i byerne førsti 1900-tallet, men
hvor landbrugets udn¡rttelse af vindkraften var i vækst, gik
udviklingen modsat i andre erhverv. Ifølge erhvervsstati-
stikken (t) gik antallet af andre virksomheder, der brugte
vind- og vandkraft, tilbage fra3.283 i 1897 til 3.149
i i906. Af de2.542 vindmøller i 1906 var 2.061 korn-
møller. De øvrige 481 stod på andre virksomheder. især
hos trjul- og karetmagere, tØrmerq sawærker og sned-
kere, men vindkraften var også i brug på industrielle virk-
somheder som uldspinderier og teglværker. Desuden var
der i byerne andre vindmøller, der formentlig faldt uden-
for erhvervsstatistikken - f. eks. møller til vandforsyning.

De glemte vindmøller

Der er risiko for, at byernes vindmøller bliver glemt, når
vindmøllehistorien skrives, fordi de ikke har været så

synlige i eftertiden. Det er der flere grunde til. Dels var
der langt fra så mange af dem som på gårdene. Dels blev
der ikke i samme omfang lavet billeder af dem.

Vindmø lle ved Snedker/tømrerv ærl<s ted i Nørregade Hadsund
1898-1906. (Foto på Hadsund Egnshistoriske Museum)

Otte-vinget klapsejler ved sawværk i Ry Stationsby, ca. 1900.
Møllen brændte i 1913 (Foto i Egnsarkivetþr Ry Kommune)

På landet er der en lang tradition for at billeder af
ejendommen kommer op at hænge på væggen. Det
startede med omrejsende "gårdmalere" og senere kom
fotograferne ind og overtog markedet. Til allersidst gik
fotograferne på vingerne. Og da mange af møllerne stod
der i 40-50 år havde de altså gode chancer for at komme
med på billederne.

Derfor findes der rundt om i landets lokalarkiver og
hos private flere tusind billeder af gãtrdmøller og deres
udvikling er billedmæssigt godt dækket.
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For de vindmg,ller, der stod i byerne, er situationen helt
anderledes. De forsvandt meget hurtigt, da elektriciteten
kom ind i billedet, og det gjorde den i mange byer i
perioden 1900-1910. Før den tid blev der ikke taget så

mange fotograûer - og når de blev taget, vff det sjældent
m@llerne, der var hovedmotivet.

Der var dog undtagelser, som billederne på foregående
side af møllerne i Hadsund og Ry viser. I mange af landets
arkiver er der bevaret samlinger af glaspladenegativer
fra lokale fotografer. Der er mange 100 år gamle, men
kvalitetsmæssigt fremragende billeder, og det er sandsyn-
ligt, at der også er fotografier, hvor vindmøller er med.
Hvis disse billeder blev registreret og gjort tilgængelige
i digital form kunne det kaste mere lys over denne del
af vindmøllehistorien. Nogle steder er man igang og
forhåbentlig bliver der også ressourcer til det andre steder.

Postkort som kildemateriale

Indtil da må vi klare os med andre samtidige kilder, og
her kan gamle postkort også spille en vigtig rolle. Men
de har nogle begrænsninger. En af dem er, at de mest
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Før I905 måtte billedet på postkortenes forside ikke fylde for
meget, når der også skullevære plads til en hilsenfra afsend-
eren. Her er det en hilsen fra Vejen , anbragt omkring la Cour b

møller i Askov. (Postkortfra Agner Bang Moltkes samling)

af Õrovsi 5rarionsby

På postkortetfra Brovst - udgivet i perioden 1905-10 - sesfire
v indro s er foru den d en h o I I and s ke m ø I I e. B rov s t fik fø r s t el ek-

tricitetsværk i 1913 og vindlcraften spillede endnu en væsentlig
rolle (Statsbibliotekets postkorts amling, Århus)
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På detle postkort fra I9I0 er der ingen tvivl om, at de tre fly er
hovedmotivet. Men ved et tilfælde er den karaHerístiske mølle
af Halladay-typen, som stod på Grenå Station, kommet med i
baggrunden. Måske er postkortet det enestefoto, der er bevaret
af den. Så må vi leve med, at den er langt væk og trykket er
lidt groft. Øverst på næste side kan den ses i lidt størreformat.
(Statsbibliotekets postkortsamling, Århus)

fortæller om udviklingen efter 1905. Det år blev post-
loven nemlig ændret, således at det blev tilladt at skrive
sine personlige hilsener på kortets bagside ved siden af
adressen. Indtil 1905 var bagsiden afkortet forbeholdt
adressen - og alt det andet skulle klemmes ind sammen
med billedet på kortets forside.

Efter 1905 opstod mange nye postkortforlag, der tog
landet rundt, fotograferede og fremstillede kort, der blev
forhandlet lokalet. Ganske vist var det heller ikke her
m@llerne, der var det foretrukne motiv, men de kunne dog
af og til komme med i baggrunden, når monumenterne
eller byens markante bygninger skulle på postkort.

Møllerne kunne også tit ses på de udsigter, der var taget
fra de højeste punkter i byen. Og her kan postkort være
en hjælp til at identificere møllene. Med to udsigter fra
forskellige punkter er det muligt at pejle sig frem til,
hvor mØllen har stået. Og ved hjælp af gamle bykort,
matrikelkort og vejvisere kan man i mange tilfælde også
finde ud af, hvilken virksomhed, møllen har hørt til.
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Begrænsningen til perioden efter 1905 er især problema-
tisk, når det gælder kØbstæderne og de andre st6rre byer.
Her var man allerede i perioden 1905-1910 så langt
fremme med elektriflceringen, at vindkraften var ude af
billedet og møllerne var forsvundet. Men i mange af sta-
tionsbyerne stod mØllerne der endnu og her kan postkort
være en god kilde. (2)

DSB-møllerne

De første industrielt fremstillede møller i byerne blev
brugt til vandforsyning på DSB's stationer. I 1879-80
blev den første opført i Hjøning og i 1883-34leverede
N.J. Poulsen, Esbjerg Jernstøberi & Maskinfabrik vind-
møller til stationeme i Ydby, Ringkøbing, Gørding,
Ølgod, Vamdrup og Glyrgøre. Frem til 1886 kom der
tilsvarende møller på stationerne i Lunderskov, Vemb,
Herning, Ryomgård, Grenå og Tommerup og i 1887 blev
der opstillet en mølle i Højrup på Fyn. Dermed kom
antallet af vindmøller hos DSB det år op pã 14 ialt.

Der kom også "vindmotorer" iLøgstør og Skjern og
på stationer øst for Storebælt (bl.a. i Korsør, Hillerød,

Vindmølle på Vemb

station (oto fra ca.

1898 i Karsten
Linding: "En

vestjysk stationsbys
udvikling" KVL-
opgave 1983)
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Frederikssund,Holbæk, Køge og Orehoved). Omkring
1900 kulminerede antallet med møller pã24 stationer.
Men til trods for, at der i 1930 stadig var 18 tilbage er
det endnu ikke lykkedes at finde et godt nærbillede af
disse møller. Det tætteste på er et tåget og uskarpt billede
af møllen i Vemb. Desuden ses nogle af møllerne i bag-
grunden på postkort, som på eksemplerne herover.

De "selvregulerende Patent-Vindmotorer", som N. J.

Poulsen leverede til DSB i 1880-erne var af "Halladay-
typen" - opkaldt efter den amerikanske vindmølle-pionér
Daniel Halladay. Det var den slags møller, der fra 1869
skaffede vand til stationerne på jernbanen tværs over USA.

VindmþIler på DSB-stationerne í RingkØbing, Lpgsryr, Lunderskov og Grenå. I Ringkpbing og Lþgstpr var mþllerne fritstående
og placeret tæt på vandtårnene, í Lunderskov var mþllen placeret på taget af remisen. Deï samme var den sandsynligvis også i
Grenå. Billederne er detaljer af postkortfra 1907, 1919, 1918 og 1910. (Statsbibliotekets Postkortsamling, Århus og Agner Bang
Moltke s samling, Svendborg )

N. J. Poulsen i Esbjerg,
Specíallabrik for l/indmotorer,

rnì:et¿lcr
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Olto Btrsse

Annonce med anbefalingfra DSB i "Tidsslcriftfor Skandinavisk
Mølleindustri" IB86 (Det Kgl. Bibliotek)

Reklame-postkortfra ca. 1895 for den originale amerikanske
Halladay-mølle (Efter "Wíndmillers Gazette" II No.1 (ll/inter
1983) udgivet afT. Lindsøy Baker)
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Modsat de senere "vindrosemotorer", hvor de enkelte
blade var drejelige, var Halladay-møllernes blade opdelt
i sektioner (f.eks. 6-8), der hver kunne vippes om en

tværgående aksel, hvis møllen skulle stoppes, når fuinden
blev for kraftig. Esbjerg fabrikken var formentlig den

eneste danske fabrik, der fremstillede møller af denne

type, og der blev ikke bygget ret mange af dem. DSB's
møller udgjorde måske hovedparten.

I en tegningsfortegnelse fra virksomheden, der er bevaret
i Esbjerg Byhistoriske Arkiv, er nævnt en tegning til et

"Jernstativ til 15'Vindmotor, DSB", dateret 3. februar
1884. De 15 fod svarer til en diameter pã ca.4,5 m. DSB
har måske fået leveret møller i flere størrelser. Der er også

nævnt en senere (udateret) tegning til en 10'(ca. 3 m)
Halladay mølle på 40'(ca. 12 m) stativ.

Halladay-mølle på Hjørring Station (Detalje affoto i Historisk
Ar kiv, Vend sy s s e I hi s t o r i s ke Mu s eum, Hj ørring)

Møllen i Hjpning, der var den første af DSB's mØller,
har måske en anden baggrund end de 6vrige. Den er ikke
nævnt blandt mØllerne i N.J. Poulsens annonce fra 1886

og den er opsat i 1879-80 - nogle år før Poulsen i 1883

fik dansk patent på en mglle af Halladay-typen. Måske
drejede det sig om en importeret mØlle ?

Mange vindmølletyper

N.J. Poulsen i Esbjerg, der leverede vindmøllerne til DSB,
var i 1880-erne den eneste industrielle vindmølleprodu-
cent i Danmark: Han leverede møller til bl.a. teglværker
og uldspinderier. Der er ikke bevaret mange billeder af
dem, men de få, der er, viser møller af vidt forskellig
konstruktion. De to møller øverst på denne side blev med
et par års mellemrum leveret til uldspinderier i Ølgod og
Ulfborg. ØIgod-møllen var en 24' (7,3 m) vindrose med
drejelige blade monteret på et slankt jernrørs-stativ. Den
anden mølle er en21' (6,4 m) vindrose af Halladay-typen
på et beklædt tømmerstativ. I samme periode leverede
fabrikken også møller med gittertårn af profiljern - bl.a.

DSB-møllerne.

Halladay-møllen i Ulfborg adskilte sig fra møllerne hos

DSB ved at have tværstillede krøjerotorer i stedet for

Møller fra l,{.J. Poulsen
leveret til uldspinderier i
Ølgod og Uffborg. På
H al I ad ay -m ø ll en fr a U lf-
borg (nederst) er bladene
anbragt i to koncentriske
ringe, der tydeligt ses på
billedet nederst t.v. hvor
møllen er i drift. (Fotos
på Ølgod Lokalhistoriske
Arkiv og i privateje)

vindfane. Møllen var også større og havde sekfionerne
med de faste blade anbragt i to koncentriske ringe, således

at de enkelte blade var korte nok tll at gâ fri af tårnet når
de blev vippet på langs af vinden, uden at der skulle være

for stort udhæng på mølleakslen.

Møllen ved uldspinderiet i Ulfborg i Vestjylland, er vist-
nok det eneste kendte danske eksempel på en Halladay-
mølle i denne størrelse. Det er også en ganske kompliceret
konstruktion med over 300 enkelte blade i 20 drejelige
sektioner. I samtidens fagblade kan man læse, at de mange

led og bevægelige dele ofte kunne give problemer, når
møllerne blev slidt og det er måske forklaringen på, at

produktionen af denne mølletype ophørte omkring århun-
dredeskiftet. (3)

Trods mulige svagheder i konstruktionen var møllen i
Ulfborg i drift i mindst l8 år. Uldspinderiet anskaffede i
1896 en dampmaskine, der giorde møllen overflødig, og
den blev overtaget af byens karetmager. hvor den erstat-
tede en ældre 4-vinget mølle. Flytningen fra uldspinderiet
til karetmagerværkstedet var i sig selv lidt af en teknisk
bedrift. Den samlede mølle med det \2 mhøje tårn blev
slæbt de 135 m i lodret stilling på en udlagt vej af svære

bjælker med otte heste som trækkraft og 30 pund grøn

sæbe som smøremiddel. 1+;

I 1907 fik Ulfborg elekkicitetsværk og karetmagerværk-
stedet gik over til el. Møllen blev solgt og transporteret til
nabobyen Tim (denne gangi adskilt tilstand). Hvad den

blev brugt til her er endnu ikke opklarer. 
,



Øverst til yenstre:

Tegning af rotor til møIle af Halla-
day-typen i N.J. Poulsens patent fra
1883. De I2 sektioner har hver to

sæt drejelige blade i en indre og en
ydre ring. (Fra patentslcrirt i Esbjerg
Byhistoriske Arkiv) Mølllen i UlJborg

þìllede side 5) har l0 sektioner, og

' er i princippet opbygget på samme
måde.

Nederst til ventre:
Detaljefra forsiden til en prisliste
fra N.J. Poulsen (1886). Den viser
montage af en Halladay-rotor med

, I2 selctioner (Esbjerg byhistoriske
Arkiv)

Til høire:
Vindroser med drejelige blade blev
i slutningen af 18)}-tallet mere
udbredt end de mere komplicerede
Halladay-møller og efter 1900 blev
de vindros ernes " standardtype ".

Denne mølle stod i 1890-erne på
et savværk. Sted og møllefabrikat er
ukendt, men det slanke søjleformede
stativ minder om den mølle, l{.J.
Poulsen leverede til uldspinderiet i
Ølgod (foto øverst side 6). (Detalje
af billede i Poul la CourArkivet)

Det var dog ikke Halladay-mølleme, men de noget sim-
plere vindroser, hvor de enkelte blade var drejelige, der
blev produceret afen række fabrikker, da der for alvor
kom gang i vindmølleproduktionen omkring århundrede-
skiftet.

De fik samtidig konkurrence af en ny vindmøllety
"klapsejleren", der modsat de amerikansk inspirerede vin-
droser byggede videre på den europæiske vindmølle-tradi-
tion.

Udviklingen af klapsejleren

Her s¡mes især møllebyggeren og indehaver af Skander-
borg Vindmotorfabrik, Chr. Sørensen at have spillet en
nøglerolle. Han er ellers mest kendt i vindmøllehistorien
for sin langvarige konflikt med Poul la Cour omkring
forsøgsmøllen i Askov (den del af historien kan der læses
mere om på side 10-15). Men meget tyder på, at han
fortjener at blive husket for andet end "skurkerollen" i
den konflikt.

Desværre mangler der stadig mange brikker til et billede
af Chr. Sørensens indsats i vindmølleudviklingen, men
noget ved vi da.IføIge lokale kilder (5) flyttede han i april
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1879 til Skanderborg fra Nr. Vissing. På det tidspunkt
havde han allerede været igang med møllebyggeri i nogle
år. I sit "protestskrift" mod Poul la Cour fra 1901 (o)

skriver han bl.a.: "Forinden jeg kom ind paa at bygge
Vindmotorer, harjeg iAarenefra 1867-1885 opført 80
store Vindmøller Ved de første Møller anvendte jeg de den
Gang almindelige 4-vingede Vindfang med Lærredssejl;
men jeg indsaa snart manglerne ved disse, idet jeg ad
Beregningens Vej fandt, at der kun blev et lille Arbejde
udført i Forhold til, hvad Vinden efter de theoretiske
Beregninger maatte kunne præstere af Arbejde, ligesom
den slags Vindfang slet ikke kunne reguleres under
Gangen efter Vindens Styrke".

Han skriver, at han i begyndelsen af 1870-erne byggede
møller med drejelige 'Jalousier" (klapper) i stedet for sejl
- hvad mange andre gjorde og hvad der havde været kendt
på de store hollandske møller i næsten 100 år - men han
nævner også, at han senere eksperimenterede mere med
vingernes udformning og byggede "møller med 6, I og
l2 Vinger".

De af Chr. Sørensens møller, der er bevaret billeder af
(f.eks. en mølle fra 1882 i Finderup ved Skjern) er tradi-
tionelle 4-vingede møIler med klapper, men det er ikke



Chr. Sørensens

vindmølle ved hans

fabrik i Skander-
borg. (Detalje af
postkort medþto
fra tr1llwej i 1907.

Statsbibliotekets

Århus)

utænkeligt, at eksperimenterne med møller med 6,8 eller
72 vinger har været gjort på møller, der skulle bruges til
andet end at male korn. I hvert fald er en enkelt 6-vinget
mølle fra hans hånd kendt. Den blev opstillet ved hans
egen fabrik i Skanderborg i 1881.

Chr. Sørensen var ikke bare møllebygger, men også
opfinder og han havde bl.a. opfi.rndet en maskine til
perforering af zinkplader til "solde" (sigter). Den opfind-
else udnyttede han i en nyetableret fabrik på Møllegade
i Skanderborg - og det var til at drive maskinerne i den
fabrik, at den 6-vingede mølle blev bygget.

I princippet lignede møllen de store "hollandske" møller
og som på de nyeste af dem blev møllehatten"I<røjef'
efter vinden med en tværstillet "l<røjerotot". Men selve
møllehuset var slankere, fordi der ikke skulle være plads
til kværne og andet maskineri, men blot til en lodret aksel
til den videre transmission til fabrikkens maskiner.

"Kegle-vindmotoren

t

\Y-r,.-

Lille Keglnindmotor i Ølgod by (Detalje affoto i Ølgod Lokal-
historiske Arkiv). De mindste møller af denne type (3-9 m diam-
eter) havde vindfane, mens de større møller havde krøjerotorer

þilledet nederst på siden). Keglevindmotorerne leveredes med
op til ca. 60 Fod (18,5 m) diameter

en diameter pã24Fod (ca. 8 m). ,4¡et efter blev der
solgt yderligere tre møller og i de følgende år var afsæt-
ningen fra Skanderborg Vindmotorfabrik jævnt stigende,
så der frem til 1897 var leveret ialt l04 "vindmotorer". De
blev brugt som drivkraft både i landbruget og i byernes
virksomheder.

En stor del af dem var de såkaldte "kegle-vindmotorer"
med den specielle udforming af vingerne, som Sørensen
fik patent päi 1897 - og som spillede en væsentlig rolle i
striden med Poul la Cour. Men med eller uden kegleform
(den blev mere moderat med tiden) blev Sørensens møIler
fra 1890-erne forbillede for de "klapsejlere", der i de
første par årtier efter århundredeskiftet blev produceret
i stort tal på en lang række fabrikker. I en bog fra slut-
ningen af 1920-eme (f blev denne mølletype ligefrem
betegnet en "Sørensen-Motor".

Andre pionerer

Der var også andre, der eksperimenterede med nye møl-
letyper i 1890-erne. Rundt om i landet findes billeder
både af gårdmøller ogmøller ved byernes virksomheder,
der viser overgangsløsninger til de senere almindelige
klapsejlere. Et projekt til rekonstruktion af en mølle på et
tidligere tømrerværksted og bådebyggeri i Nymindegab

,,

Sørensen fortæller også. at ham omkring 1887 ophørte
med at bygge store vindmøller og at han i 1888 byggede
den første 6-vingede "selvregulerende Vindmotor" med

Stor "Sørensen-Motor" med klapperne lukkede og åbne. (iltu-
s tr atio n fr a " Opfind els erne S ej r s gan g " B ind Q Q ). F o t o gr afi-
erne er fra þskland hvor Chr. Sørensens møller blev fremstillet
på licens af en maskinfabrik i Kiel.
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Møllen længst tilvenstre stod ved "Tarm Nye Save- og Høvleværk"omkring 1900 þilledet er udlånt af lokalhistorikeren Inger
Hansen, Tarm) og møllebilledet længst tilhøjre erfundet på et loppemarked på Varde-egnen. Møllen og stedet er ukendt. Midt
imellem et billede , der blevfundet i Sønderskov-museets arkiv i Askav under arbejdet med rekonstruktion af møllen i Nyvnindegab.
Det viser konstruktionen med den lodrette drejelige "stok", der bærer møllehatten. Formen på den store vindfane, der skal dreje
mølletoppen efter vinden, kunne tyde på, at det er samme møllebygger, der står bag de tre møller.

har vist, at nogle af disse møller tilhører en hidtil overset
overgangstype mellem de tidlige "stokmøller" på gårdene

og de senere selvkrøjende klapsejlere (8). Ligesom på
gårdmøllerne er mølletoppen monteret på en kraftig,
lodret "tømmerstok", der dels er lejret i toppen af stativet,
dels i et bundleje længere nede i tønnerstativet, nogle
meter over terræn.

Hvor stokken med den tunge møllehatpå gårdenes stok-
møller skulle drejes ind efter vinden med håndkraft, er
de nye møller gjort "selvlrøjende" ved hjælp af en bagud-
rettet vindfane, der skal have en anselig størrelse for at
kunne klare opgaven. Denne mølletype synes at have
været udbredt i det sydvestlige Jylland (området omkring
Tarm, ØIgod, Grindsted og Varde), men forekommer også

andre steder i landet. Så der har nok været adskillige
lokale møllebyggere involveret i udviklingsprocessen.

Fra eksperimenter til industri

Nogle år efter århundredeskiftet, da mølleproduktionen
for alvor togfart, og det første danske "vindmølleeventyr"
beg¡mdte, var vindmøller næsten blevet standardproduk-
ter. Der var nu fem hovedtyper: "Klapsejlere" med 4,

5 eller 6 vinger, "vindrosemotorer" med drejelige blade
og små vindroser med faste blade. De fire første typer
havde to tværstillede "krøjerotorer", der automatisk dre-
jede møllen efter vinden, mens de små vindroser havde en

vindfane til det formål. Næsten alle møllerne stod på git-
tertårne afjernprofiler og i nogle tilfælde var det kun på
detaljerne, de enkelte vindmøllefabrikater kunne skelnes

fra hinanden. Mellem 1905 og 1920blev der produceret
omkring 15.000 vindmøller i Danmark.
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I årene 1880-1905 var der derimod stadig mange tekniske
løsninger på banen. Perioden minder således om tiden i
slutningen af 1970-eme, da den nye danske vindmøllein-
dustri var undervejs, men hvor møllerne endnu ikke havde
fundet sin endelige fonn. Hvis man vil have hele billedet
af de danske vindmøllers udviklingshistorie ligger der
mange brikker til historien i byernes møller fra slutningen
af 180O-tallet - hvis man altså kan finde dem...

Henvisninger:

l: Jens Warming: Haandbog i Da¡ma¡ks Statistik, København 1913,

s. 285-86.

2: En del illustrationer i denne artikel er hentet i Postkort-samlingen
på Statsbiblioteket i Á¡hus og i den private samling på over 2.800
postkort med møller, somAgnar Bang Moltke, Svendborg har samlet
gennem en menneskealder. Samlingen er ved at blive digitaliseret
og gjort alment tilgængelig på "Dansk Møllerforening"s hjemmeside
www. dansknoellerforening. dk.

3: H.F.K. Dencker: "Vindkraftnaskinerne" Tidsskrift for Skandi-
navisk Mølleindustri No. 5, November 1886, s. 59-60.

4: Kristen Bro: "Den gamle karetrnager". ,Ârsst<rift 2006 fra Egnshis-
torisk Studiecenter, Ulfborg, s. 59-61.

5: Kaj Klostergaard: "Omkring Vìndmøllen i Skanderborg" s. 78-81

6: Chr. Sørensen: "Statens Forsøgsmølles "ideale" Vindfang - Nogle
praktiske bemærkninger" , Skanderborg 4. juli 1901, s. 5-7.

I:Børge Houmann (red.): "Opfindelsernes Sejrsgang" , Bind II,
Baltisk Forlag, København 1928-29, s. 231-38.

8: Steffen M. Søndergaard: "Møllen i Nymindegab", Kapitler til Vrnd-
kraftens Historie i Danmark, l, ärgang, December 2004, s. 6-7.



Det teknologiske og oplysende kraftcentrum i
Askov
- fraknaldluft over aerodynamik til udbredelse af kendskabet til elektricitet, bygning af
vindkraftværker samt uddannelse af tilhørende personale.

Povl-Otto Nissen, formandfor Poul la Cour Museets Venner

Dansk Vindelekhisitets Selskab, DVES, blev stiftet i København den 28.

oktober 1903 af 22 vindenergi interesserede mennesker. (Se listen herunder) Til
formand valgtes Hofiægermester C. Bech fra Engelsholm. Et forretningsudvalg
bestod af Jacob Appel, Poul la Cour og margarinefabrikant Johannes Lauridsen
fra Vejen, som senere blev nationalbankdirektør. Blandt stifterne finder man

også fabrikant Niels Villemoes fra Skærum Mølle ved Vemb, forstander Niels
Pedersen fra Ladelund Landbrugsskole samt Københavns belysningsdirektør
Windfeld-Hansen.

Lehnsgreve C. J, F. Ahlefeldl-Lauruigen, Jacob Appel,
Kamrnerher¡e. Ilol¡æßûÌmest"r. Trane\iæn llojskolelærer. Åskov.

C. Bech, C. V. Birk, Blem.
Ho{¡ægerme$ter. Engetsholm. St{lsko[sulent. Holle. FolkelitrSsrnnnd. Engegmrd-

Pr.u| Ia Cour,' P. Feilbery, G. A. Ilagemann, Ca¡l Hansen,
Prcfesso¡ Åskov. Iuspeltør, Søborg. Fabrik¡nl, Ksbenhar-o. Folketingsm., Vinde.

Fr. Hansen, fuul Hansen, Soend. Høgshrc,
stal.skonsul€nt, Àskcv. Hojskolefoßtsnder. vâllelildr. Højesler€tsra8f. Þ'olketmd.. libhvn.

J. Jensen-Sonderap. Joh. I.aurídsen, I'eegaard. ÀIels Pedersen,
Folketingsnrand. Søndaup. Febrllant, Vejm. Inspektor, Rosvotrg. F'orst.. l¡rdelund.

Jørgen P"le'r,en, L. Schrcder, K. Sehesled.
l'orslander,Dslum. Hôjskol¿for$tÊnder,Àekov. Eamn¡erherre.Addithus.

H. Yalenliner, .ft. l¡illemoes, H. Windfcld-Hansen,
¡itûlsmad. Gjeddesdal. Fabrik.. Skærum Xølle. Bel¡'sningsdircÈtør, Kbhvn,

Fra januar 1904 udgav Poul la Cour "Tidsskrift for Vind-Elektrisitet" (bemærk

den oprindelige stavemåde med 's'). Begge dele skete for at løse den opgave,
som var blevet pälagt Forsøgsmøllen efter et forudgående meget dramatisk
forløb. Forsøgsmøllens årlige driftsbevillingpä 12.000 kr var blevet beskåret
til 7.000 kr. årligt, og hele projektet fik kuq lov til at forsætte ved at på*age

sig opgaven som center for udbredelse afkendskabet til og anvendelsen af
elektricitet, hovedsagelig i landområderne.

Dette blev til gengæld meget frugtbart, netop fordi det ikke var i modstrid med,
hvad Poul la Cour allerede havde gangi af oplysende virksomhed, tværtimod.
Nu blev der sat mere fokus på den side af sagen. Cand.polyt. Jacob Bjerre
blev ansat som rådgivende ingeniør, og fra sommeren 1904 og i årene fremover
gennemførtes en 3-måneders uddarurelse til såkaldt "Landlig Elektriker".
(se mere på side 14-15)

Tidsskriftets indhold blev en blanding af elementær information om elektri-
citet: "Den elektriske ABC". Desuden rapporter om nyetablerede elværker samt

om udviklingen på el- og vindområdet i det hele taget.

Om det dramatiske forløb forud for denne positive ændring kan fortælles:
Omdrejningspunktet var faktisk Poul la Cours opfindelse af Kratostaten i
l89l-92. Dens oprindelige funlfionvar atudjævne det stærkt varierende og
urolige træk fra møllen til et roligt konstant træk på dynamoen. Strømmen fra
dynamoen skulle bruges til elektrolyse af vand til ilt og brint. Hermed havde
la Cour løst problemet med lagring af vindenergien til vindstille perioder.
Luftàrterne blev brugt som belysningsgas i la Cours private hjem ogAskov

.. helte, Mri rqoJ,

TIDSSKRIFT FORæ VIND- %9
ELEKTRISITET

D.V. E. S.

Dansk Yind Elektrisitet Selskab

UDCVET AF POüL LA COUR

GYIDENDÀLSKE AOCHÄNNEI, . NORDISK I,ORI,AO

1. giaer Raad, PÌaÂ Oî6lag og serele Kotrtrol o¡er Elek-
t¡isitets!æ¡ker væseûtlig grrdede pe Vtrdkmft.

For et B@øg al llgeniøretr og des deEed følgende
Rudginiûg betsle6 i Alnildeligh€d 20 Kr.

ølskes deFfter udførl Opmaali!8, Plü og Ov€ßlag,
betales ydorligeæ 1 Prc@lt af oveslagwomen.

Efter at Værtet er ælaßt" beta¡es frerdel6 1 F¡oceut,
hyored Íølge¡ Retten til BruE af la Couñ Stmûregul¿tor
oß Koll¡ol af Veket.

El€Ltisle Fi¡Þaer og lDst¿Ìlatde¡, so foretage! A.ûlæg
u¿flæîEig af foxeßaaende, kù elholde Sellkabets lûed-
yi¡ken til TilvejebriBgelse! af Ddekmft, og Fimaer, ile¡
udtøre¡ fuldstæÞdige Anlæg, kan erholde B¡ugsret til
la CouF Re€llator e€d HeÞleDdelse til Selskab€t.

2. MedleBeer ¿f Selskabet betalã elig 4 K¡. (indtil 31.
Matts 1904 dog kun 2 Kr,) og faar herfo¡ tilseûdt Sel-
skabefs Shitte!, il6r udgââ¡ 4 Gege oE Aæt.

Sk!¡fte¡le oohandle landlige Elektrisitetsrærket og alle
E¡keltheder, som ko have lDteæsse i sa He6ænde.
De vil santidig yde BidÞg til alm€n Oplysni¡g oh Elek.
trisitetÐ, D€¡de¡ yil nulig v€dføjede Blâde give Pladg
for -.A¡uonær.

3. Selskabet afholder ÍÌa Tid til atrden korle KuFus, Der-
eesl i¡d¡eltede for Ejæ og Pæsere, og læûgere KußG
for la¡dlige üleLtrilere, idet der fomd!ætt6, ¿t Deltag€ne
hed forud e¡ i Bæiddelse af haaDdesksE$sig Uddan-
lelse i almi¡deliSt Met¿la¡beide.

lDdegldelser modt¡ges, og vderligere Oplysningerßives al

Por¡l l,a Cour,
Arlo% Yeje[
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Tegningfra Chr. Sørensens Keglemotor-patent, der blev anmeldt 2I- marts 1896 ogudstedt 28. jctnuar 1897, model af Kegle-
vindmotoren (postkort med foto fra fotograf P Jensen , Skanderborg) og tegning fra prisliste lra slutningen øf I 890-erne.

Højskole fra 1894 til 1902. Kratostaten viste sig hurtigt at

kunne udglatte selv en dampmaskines rotation yderligere,
og den blev derfor taget i anvendelse på mange mejerier i
løbet af 1890erne som mellemled mellem dampmaskinen
og centrifugen. Dette er beskrevet nænnere i 2. âtrgang

af "Kapitler af vindkraftens historie" , 2005, samt i doku-
mentationsskriftet "Kratostaten - en opfindelse af Poul
la Cour", som blev udgivet i forbindelse med rekonstruk-
tionen i2004.

Samarbejdet med Chr. Sørensen

Det var også den evne hos Kratostaten, som saffe Poul la
Cour i stand til som den første i verden at frembringe en
så konstant luftstrøm, at det blev muligt at lave præcise

målinger af kræfterne på møllevinger. Med sit tidligere
opfundne tonehjul som tidsmåler kunne han dokumentere,
at afiiigelserne lå inden for en promilles nøjagtighed.

Det var denne præcision, der i 1896 fik møllebygger Chr.

Sørensen fra Skanderborg til på anbefaling at kontakte
Poul la Cour for at få foretaget en nødvendig dokumenta-
tion af sit nyopfundne keglevindfang, som han gerne ville
have patenteret. Dengang blev møllerne fremstillet som
gÊtrdmøller pätaget af laderne med remtræk til kværne
og tærskeværker m.m. På den tid var det stadig en gængs

opfattelse, at en vindmølle skulle have så mange blade
som muligt, så vinden rigtigt havde noget at skubbe på.

Chr. Sørensen havde selv foranstaltet nogle modelforsøg
med forskelligt antal vinger, og resultaterne herfra over-

Inîeriør fra Forsøgsmøllen. Til
højrefor døren ses Kra-
tostaten og på taburetten
længst til venstre model af en

kegle-vindmotor.
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Â C
lline ældre ìlotorer.

L
Keglemolor.

Set fra Siden. Set forfra.

Uentokral. Vindrose.

Areal: 7444. 2976. 1116. 1188.
Effekt:1,69. Lr77. 1,81. 2p4.

Illustration fra Chr. Sørensens brochure med 4 rotorlyper fra Poul la Cours þrsøg. Keglemotoren yderst til højre giver den
største effeh.

beviste la Cour om det nyttige i at lave modelforsøg.
La Cour påviste, at Chr. Sørensens keglerotor var tidens
bedste og at den overraskende nok blev endnu bedre ved
at reducere frontarealet afrotoren ved at fierne nogle
af vingerne. Chr. Sørensen fik sit patent og fik samtidig
entreprisen til den store seks-vingede udgave afkeglero-
toren, da forsøgsmøllen blev udvidet i 1897. Sørensen
havde et godt salg af sin møllerotor, som også blev po-
pulær i Tyskland. Dette er også beskrevet i dokumenta-
tionsheftet "Vindtunnelerne i Askov", som blev udgivet
i anledning af rekonstruktionen i 2004.Heri er også den
indledende korrespondance mellem Chr. Sørensen og la
Cour gengivet. Denne korrespondance er også gengivet
i uddrag i bogen "Poul la Cour og vindmøllerne" fra
Pol)'teknisk Forlag.

Imens forsatte Poul la Cour sin målrettede forskning med
sine vindtunneler og vindtrykmåler inden døre og var âr
1900 klar med sin forskningsrapport "Forsøgsmøllen I
og II", hvor han på basis afsine resultater præsenterede

den "ideale" møllevinge. Første del har titlen "Statens
Forsøgsmølle i Askov" og handler om den første periode

med etableringen af forsøgsstationen, opfindelsen af Kra-
tostaten, beskrivelse af forskningsværktøj et, vindtunnel-
erne og andet måleudstyr samt om vandadskillelsen til
Ilt og brint. Anden del har titlen "Vejrmøllers arbejds-
er'ne", hvor han først beskriver sin vindtrykmåler, som
blev anvendt foran den lille vindtunnel. Ved hjælp af
tabeller og diagrammer redegør han for måleresultaterne
fra sine undersøgelser af forskellige mølletyper og vinge-
profiler. Han ender med at sammenfatte erfaringerne i en
beskrivelse af, hvad han kalder den ideale mølle.

Med sine eksperimenter fik han grundi$ aflivet den
århundred gamle opfattelse af, at vingearealet alene var
afgørende for møllens arbejdsevne. Han fandt frem til
vingeformens og smigets indflydelse på skabelsen af
vindhastighedens vakuum bag vingens forkant, som i
betydelig grad er det, der trækker rotoren rundt. Det var et
spørgsmål om at finde trykcentret og give trykresultanten
en "gunstig" retning i forhold til omdrejningsaksen og
normalen til vingeprofilets kordeplan.

Problemer med keglevindfanget

I mellemtiden viste der sig hurtigt problemer med det
store keglevindfang, som Sørensen forgæves søgte at rette
op på. Til sidst mistede la Cour tålmodigheden og fik sat
en traditionel fue-vinget rotor op som en nødløsning, og
det var billedet med denne rotor, der kom til at pryde
forsøgsmøllens rapport år 1900 - ilke keglevindfanget.
Fra det tidspunkt kom der alvorlige skår i det hidtil posi-
tive samarbejde mellem Sørensen og la Cour. At la Cour
endvidere i Dansk Møllerforenings tidsskrift "Møllen"
udskrev en konkurrence blandt møllebyggerne om hvem,
der ville bygge den ideale mølle, gjorde Chr. Sørensen
aldeles rasende, hvilket fik ham til at skrive et harmdir-
rende modskrift og foranstalte politisk uro. Det var denne
politiske uro, som i finanslovsforhandlingerne var lige
ved at sætte en stopper for forsøgsmøllen og Poul la
Cour fortsatte virksomhed. Men ved Ingeniørforeningens
og forstående politikeres mellemkomst kom en begrænset

bevilling igennem og forsøgsmøllen og la Cours virksom-
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Forsøgsmøllen med det oprindelige í-vingede "kegle-vindfang" (1897) og det senere 4-vingedevindfang (1900). På begge billder
ses yderst til højre denførsteforsøgsmøllefra 1891, leveret af N.J. Poulsen, Esbjerg.

hed kunne fortsætte inden for rarnmerne af DVES. Samti- tes. Det vil sige, at tyngdepunktet lagde sig et antaL cen-

dig blev forsøgsmøllen et kommercielt drevet elværk med timeter under omdrejningsaksen, så rotoren bogstavelig

forsyningsnet til højskolen og de nærmeste gärde. talt forsøgte at "baske med vingerne" under rotationen.
Dette medførte en kraftig belastning og slitage på støt-

Striden med Chr. Sørensen tebardunerne, som truede med at bryde sammen..

{.

Prisopgaven blev udskrevet i "Møllen" d.22. februar
1901. Allerede i samme nuÍrmer havde Sørensen en

kommentar med titlen ""Statens" Forsøgsmølle om Vind-
møllernes Arbejdsevne", hvor han forsøger at bruge la
Cours egne tal som argument for, at keglevindfanget
stadig var det uovertruffet bedste. Han lod det ikke blive
ved det. Da han havde set prisopgaven, udgav han et 30

sider langt protestskrift med titlen "Statens Forsøgsmølles
"Ideale" Vindfang. Nogle praktiske Bemærkninger".

Chr. Sørensen forstod ikke betydningen af la Cours for-
skningsresultater og mente ikke, at la Cour havde så

meget forstand på møllebyggeri, at han havde ret til at

opkaste sig som "Overmøllebygger" og udskrive en sådan

konkurrence. La Cour kunne modsat påvise i den efter
følgende debat, at Sørensen i sine argumentationer ikke
var særlig sikker i anvendelsen af de fysiske love og

begreber. Det endte med, at de korresponderede via en

sagfører.

Hvad var det egentlig, der gik galt med keglevindfanget?
Ja, her var der tale om en klassisk brøler, som allerede
Galilei havde fat på i begyndelsen af 1600-ta11et i sin
bog "Diskussioner om to nye videnskaber". Den ene

videnskab var bevægelseslæren. Den anden gik ud på, at

man ikke ustraffet kan forstørre en ellers velfungerende
ting ubegrænset. Når længderne bliver forstørret i første
potens, bliver arealerne forstørret i anden potens. Det er
jo fint nok, når vinden rigtig skal have noget at trykke på.

Men hvis man glemme¡ at rumfanget og dermed vægten
samtidigt forøges i tredje potens, gär det galt.

Keglerotorens vinger blev simpelthen for tunge og rotoren
kom til at "lide af tyngdepunktsdaling", som det udtryk-
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I rapportbogen "Arbejder I-1898 ved Forsøgsmøllen" kan
man allerede på første side læse følgende:

Vingernes Befæstelse viste sig mangelfuld. Deres inderste

fremmeste Hjørner ere sammenholdte med 6 Bolte, gjen-
nem en Smedejernsring. Først I, senere 2 Bolte til brast,
og Ringen blev fortrukken. Sørensen sendte en Mand,
som paasatte 6 Skinner der om Wngebjælkernes forreste
Ender danne .en Sekstkant.

í-Stjernen paa Skudstangen viste sig revnet fra Kilegan-
gen. Søren'sen sendte en ny sammensættelig 6-Stjerne.



Paasejlingen gaarfor svært til at blive Selvsviløing.
Sørensen lader paasætte to andre ligestore koniske Tand-
hjul istedenfor de gamle, der havde 17 og 4l Tænder
Den gaar dogfor svært; og det viser sig Dagfor Dag, at
den bliver sværere og sværere. Støbegnts udslcrabes,
Skudstangen vrides noget. Dette letter, men atter svært.

Det viser sig, at Stjernens 6 $tænger ikke gaarfrit; navn-
lig 1 af dem har gnavet et dybt Ar ind i Naboskinnen. Den
bøjes, og samtidigt strækkes den noget hos Smeden.

I dag er det måske lidt uforståeligt, at dette ikke var
beregnet i forvejen og forudset. Men vi må huske,
at man den gang ikke havde de samme faciliteter for
matenaleprøvning som i dag. Måske gjaldt det også
for Sørensen om at fä så stor og flot en reklamesøjle
som muligf. Alligevel kan man ikke lade være med
at sende nutidens vingefabrikanter denne venlige tanke:
Hvor meget kan man fortsætte med at forlænge vingerne i
nutidens materialer uden, at det gfu galt?

Konsekvenserne for Forsøgsmøllen

Resultatet af prisopgaven blev offentliggjort i "Møllen"
den 12. juli 1901. Vinderne blev møllebyggerne Ole
Madsen i Hjerm og Niels Hansen i Ferritslev på Fyn.
Sidstnævnte grundlagde Lykkegaards Maskinfabrik, som
stadig er en aktiv virksomhed. Det var Lykkegaards
Maskinfabrik, der mange år senere (1929) opstillede den
sidste forsøgsmølle, da ïr æmøllen brændte.

I 1903 udgav Poul la Cour "Forsøgsmøllen III og IV", der
var en opfølgning af den første rapport. Den kan læses og
forstås som et sagligt gensvarpå Chr. Sørensens protest-
skrift mod la Cour og det ideale vindfang. Tredje del er en
kort beskrivelse afde forandringer, der er sket vedrørende
forsøgsmøllens vilkår og opgaver. Her omtales også, at
videreudviklingen af projektet med knaldluften var blevet
forsinket på grund af problemer med at få udviklet en ilt-
kompressor. Selv om det endeligt lykkedes med hjælp fra
militærets værksteder, var Forsøgsmøllens opgave i mel-
lemtiden blevet begrænset fra "Forsøg med Vindkraftens
Anvendelse" til "Forsøg angaaende ElektricitetenS An-
vendelse i Landbrugets 1-eneste". Som følge deraf lagde
la Cour hermed hele energilagringsprojektet i form af ilt
og brint på hylden med en bemærkning om, at den "maa
bie på Tid og Lejlighed".

I {erde afsnit, som har titlen "Vind-Elektricitetsværker",
uddyber han muligheden for anvendelsen af Vindkraften.
Han beskriver først vigtigheden af den "ngtige form" af
vingeprofilen og uddyber den foretrukne profil, nemlig
knækprofilen Det var den bedste af de former, man kunne
fremstille i den tids materialer, træ og jern. Han trækker i
land på betegnelsen "ideale ", som "synes at være falden
en og andenfor Brystet" og erstatter det med ordene
"rigtigt formede"

Han omtaler derefter den "ret mærkelige Kendsgerning,
at man kan bringe den ret uregelmæssige Wndlcraft til
at virke langt mere automatisk (selvpassende) endf. Elæ.

Damplrraft og Petroleumsdrift", når det drejer sig om
produkfion af elektricitet. Derefter følger beskrivelsen af
kombinationen vippeforlaget,la Cour nøglen og akkumu-
latorsystemet, som DVES fik overdraget patentet på at

måtte udnytte.
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Poul la Courb "vippeforlag" løser sømme problem som kra-
tostaten - at omsætte møllens ujævne bevægelse til en jævn, før
den nårfrem til den dynamo eller maskine, der skal drives.
Systemet er simplere (nen heller ikke lige så præcist). Den
nederstefigur viser víppeþrlaget kombineret med batteri og "la
Cour nøglen", der styrer ladestrømmen.

Endelig omtaler han, at Forsøgsmøllen overgik til at være

et Landsbyelekficitetsværk fra okfober 1902, og at der

allerede 1. april 1903 var installeret 450 glødelamper, et
par buelamper og et par elektromotorer. Han omtaler
problemerne ved fællesdrift over store afstande og slutter
med et afsnit om "Betydningen af landlige Elektricitets-
værker".

Kursusaktiviteter

Til allersidst i dette afsnit behandler Poul la Cour
spørgsmålet om, hvorvidt folk i almindelighed forstår
" E I eWri c i t et en t il Hu s b ehov " . Haî udtrykker sig optimis-
tisk med hensyn til, at folk på landet bliver i stand til at

bruge den. Folk på landet er vante til selv at stå for meget
af det, som folk i købstæderne rekvirerer specialister til!
Men eftersom kendskabet til elektricitet var "fremmed

for næsten alle udenfor Fagmændenes Række" er der
derfor "ganske naturligt bleven spurgt efter Vejledning
ogforlangt smaa Kursusfor Folk, der interesserede sig
d"dor og som skulle have med Elektriciteten at gøre".
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For at imødekomme dette behov oprettede la Cour
korte kurser af en uges varighed ved Forsøgsmøllen.
Kurserne blev kaldt "Kursus þr Ejere og Passere af
smaa Elværker ". Disse kurser startede allerede i oktober
1901 og blev gentaget marts 1902, oktober 1902, april
1903 og september 1903. Efter udgivelsen af Tidsskrift
for Vind-Elektrisitet fra januar 1904 kan vi følge omtalen
af kurserne fra og med det sjette kursus, september
1904, samt de efterfølgende kurser i årene fremover. I
Tidsskrift for Vind-Elektrisitet er navnene på kursusdel-
tagerne anført. Vi kender ikke nalrrene på deltagerne på
de foregående fem kurser. Til gengæld har vi fotos afen
del af kursusholdene fotograferet foran forsøgsmøllen.

I museets arkiv har vi også de oprindelige håndskrevne
kursusplaner, tekstmateriale og opgaver, som er blevet
anvendt. Vi kan konstatere, at det anvendte undervis-
nings-materiale på kurserne er identisk med det, der hen
ad vejen dukker op som fortløbende afsnit af "Den elek-
triske ABC" i Tidsskrift for Vind-Elektrisitet. Her vises
den første kursusplan fra 1901:

Møndøg,
K1..9.:Energiens Former og Omdannelser. -Enheder -.

Bremsedynamometer
Middag: Opgaver i disse Retninger.
Kl. 3.30: Elektriske Enheder og deres Forhold til den

mekaniske Kraft. Ohms Lov.

Aften: Opgaver hertil

Tirsdøg:
KL. 9.:Vejrmøller. - Kratostat. - Dynamostat.
Middag: Opgave hertil.
Kl. 3. 3 0 : Elektromagnetisme. - Maaleins trumenter

Onsdag:
Kl. 9.: Det elektriske Spændingstab i Ledninger. -
Glødelamper. - Buel amper
Middag: Opgaver hertil.
Kl. 3.30 :Elektromotor. - Induktion. - Dynamo
Aften: þsmaaling.

Torsdag:
Kl. 9.: Om PIan, Omkostninger og Udbytte af elektriske
Anlæg.
Middag: Vejledning i Montering.
Kl. 3.30_: Elektrokemisk Arbejde. - Faradays Lov. - Ilt
og Brint. Akkumulatorer - Deres Plads og Behandling.

Fredag og Lørdagþrsiatter man Plan, Tegning og Over-
slag, som man har begyndt om Torsdagen. Giver dette

selv om de ikke have direkte Betydningfor Elektricitet
Anledning til yderligere Oplysning eller Gentagelse, giver
jegførst ogfremmest dette til de sædvanlige tider. Ellers
holder jeg til Afveksling Foredrag om Beslægtede Emne4

værker. Muligvis der ogsaa bliver nogen Forhandling.

Deltagerne fra det tredie ugekursus i pktober 1902. Poul la
Cour sidder som nr. 3 fra venstre i anden række.

I de efterfølgende kurser er struktuien stort set opretholdt,
mens indholdet efterhånden undergår nogle aktualiser-
ende ændringer.

Bemærkelsesværdigt er det - som også la Cour gør

opmærksom pã -, at den overvejende del af kursisterne på

disse kurser var mejerister eller mejeribestyrere. Dette

DIPLOM
Efier etablering af
DVES i 1904 blev
de korte ugekurser
suppleret med
3-måneders kurser

.þr "landlige elek-
trikere". Disse
kurser blev afsluttet
med en kanlwet
installationsopgave
og udstedelse af et
diplom.

DANSK

VIND EL.EKTRISITET SELSKABS

KURSUS I 19Ió-

æ @ &@ rcB SnKm ¡l ¡1fl¡KE sox

Som dette diplom

fra I9I3 viserfort-
satte kurserne efter
Poul la Cour's død i
1908.
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LANDLIG ELEKTRIKER



DVES-forslag til etfælles elehrícitetsværkfor to gårde (ra
bogen "Landlige Elektricitetsværker" af Poul la Cour og
Jøcob Bjerre. udgivet 1907). Vindmøllen har I2 m vingefang og
I5 m Íårn. I huset er der remtræk via vippeforlag til $tnamoen.

indikerer, at mejerierne i realiteten var det første sted

i mange landsbysamfund, hvor folk først lærte elektric-
iteten at kende.
Eftersom mejerierne i forvejen havde dampmaskiner som
drivkraft, var det forholdsvis let også atlade den trække
en dynamo. I en række tilfælde blev den slags instal-
lationer foretaget efter rådgivning fra Forsøgsmøllen, eller
de blev udførtaffolk, som var uddannet på den anden

tlpe af Forsøgsmøllens kurser, nemlig uddannelsen til
Landlig Elektriker. Den tre måneders teoretiske elekfriker-
uddannelse på Forsøgsmøllen blev altid fulgt op af en

fase med praktisk installationsarbejde et eller andet sted

i landet.

La Cour ønskede ikke, at mejerierne skulle udvikle sig
til egentlige elværker, men anbefalede egenproduktionen
af elekhiciteten for renlighedens sþld. Han ønskede, at

der 'foruden den Hær af Dampskorstene, som Mejerierne
har plantet ud over vort Land" også skulle komme "en

tilsvarende Hær af Vejrmøller med tilhørende Elektric-
itetsværker".

- Og hvad står vi ikke med i dag?

Et par slutbemærkninger:

1:
Efter denne nedtur for møllebygger Chr. Sørensen hørte
man tilsyneladende ikke så meget til ham. Det må imidler-
tid ikke glemmes, at det var ham, der i 1896 med sine

egne forsøg og målinger overbeviste la Cour om værdien
af modelforsøg foran vindtunneler,, der i begyndelsen
blev kaldt "blægecylindre".

Vi er i virkeligheden så stolte af det flotte keglevindfang
på postkortet fra dengang (foto side 12), at det har dannet
grundlag for museets logo, tegnet af Inger Marie la Cour
og Steffen M. Søndergaard.

ú9r

RK 4.5O

Endvidère er keglevindfanget nu også kommet til ære og
værdighed ved at have dannet grundlag for førstedags-
stemplet i forbindelse med postvæsenets udgivelse af fue
vindmøllefrimærker. B-post mærket med værdien 4.50
forestiller den første strømproducerende mølle fra 1891

i Askov. Begge dele er tegnet af grafiker Bertil Skov
Jørgensen. Selve frimærkerne er graveret af Martin Mørk.

Æres dem som æres bør!

1.

Kulturarvsstyrelsen bar i2006 bevilget midler til en nær-

mere undersøgelse af det forhold, at mange af kursisterne
på de korte kurser var mejerister. Hvilke mejerier og
hvilke aktører medvirkede i denne udvikling? Beholdt de

strømmen for sig selv, eller leverede de også til andre?

Projektet hedder "D)mamoen i dansk fødevareproduktion"
og gennemføres i et samarbejde mellem Jytte Thorndal fra
Elmuseet, Linda Klitmøller fra Egnsmuseet Sønderskov
samt Povl-Otto Nissen fra Poul la Cour Museet.
Rapporten afsluttes med udgangenaf februar 2007.

å
-þ'.r

Poul la Cour Museets logo med keglevindfanget
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RICHMOND propelmøller under 2.Yerdenskrig -
Et arkiv fra en omrejsende vindmøllemontør
Elmuseet modtog for nogle år tilbage et spændende, lille arkiv fra installatør Ernst
Schefferling, Ringsted. E. Schefferling blev færdiguddannet som installatør i 1941 og
fik straks arbejde som omrejsende montør for firmaet Richmond Trading Co. i Køben-
havn, som solgte små vindmøller, der fremstillede elektricitet. Fra hans regnskabsbog,
brevbøger samt et fotoalbum kan vi følge arbejdet med at montere de elproducerende
propel-vindmøller rundt omkring i Danmark. Museet er ikke i besiddelse af rent fysiske
dele fra vindmøllerne, men måske kan de spores et eller andet sted i Danmark.

Mus eumsinspeklør Jytte Thorndahl, Elmus eet

Richmond-vindmøllerne var blandt de mange små pro-
pelvindmøller, der dukkede op på markedet i Danmark
under 2. Verdenskrig, alle beregnede til elproduktion. Pro-
pelmøller med to-bladede propelvinger direkte monteret
på dynamoen kom første gang frem i I92I-22 i USA
under navnet HEBCO. Vindmøllen med det to-bladede
design var designet af Herbert E. Bucklen, en ingeniør fra
Elkhart, Indiana. Der var under 1. Verdenskrig kommet
mange nye erfaringer om flypropeller og aerodynamik,
og han var den første i USA, der udnyttede den fordel
som propelblade gav vindmøller, der udelukkende skulle
bruges til fremstilling af elektricitet. (Righter 1996 s.

82-83) Propelmøller havde den fordel frem for vindrosen,
som tidligere var blevet benyttet til både vandpumpning
og elfremstilling af forskellige amerikanske frrmae1 at
vindmøllen fik meget lette, hurtigtløbende vinger med
ringe luftmodstand og et meget lille transmissionstab. De
traditionelle vindroser med de mange vinger løb t¡pisk
meget langsomt rundt, og havde sværere ved at trække
en dynamo. De små amerikanske vindmøller, der var
fremme allerede i l920'er,;re var beregnet tll 32 volt,
men kunne dog også fis til 110 volt og blev brugt på

afsides beliggende gårde, som ikke kunne forsynes fra et
offentligt elværk.

Som detfremgår af avis- 
.udklippetfra den 20. maj

l94l var landsdommer
Helge Hoff i Wborg en

af dem, derfik opstillet
en privat vindmølle til
elproduktion i haven.

F J
r

Også i Danmark kom der allerede under 1. verdenskrig ny
viden om aerodynamik og vindmgller. Danmark lancerede
sin første aerodynamiske vindmølle, Agricco-møllen, med
5 og 6 vinger. En Agricco-vindmølle med 6 vinger blev
i l9I9 opstillet i Buddinge og leverede 10 kV veksel-
strØm til NESA s elnet. Men de fleste Agricco-mgller blev
opstillet til landbrugsformål som f. eks. vandpumpning.

.J
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f rivat El ektri citetsu*iL.-_-
f Landsdommer Hofi har faaet rejst en
lvindmoior til Frenstilling af Elekt¡ici- '

itgt i sin Have. Den staar paâ e¡ Cer
imentsdkkel og er bygget op med et

Jernskelet og en Dynamo i Toppen. ñ:rt _ r -. ötueaerne rtt nøJre er.Jrar¡ele l\onslruKtronen et strvet et med

ftLBg{13ç'., oe -dC!-¡{g 919\t'l'it.t5 opstilling af Richmond-
værk skal væ/é'i Sta¡d til ved Virde¡5 . møllen, der leverede ll0
Ii-Jp.."1 foËTne La¡dsdorunerêm¡ Volt strøm, til villaensfor-
Husholdning i-ú'ed den nødvcodþe a....^
Strøm. | - orug'

Elektriciteb{;'il.et er leveret a! et
Krábelhavner8pia, som havde overd¡a-
get Arbejdet lrêT Opsti[ingen til Falcks
RedoingskorpÀri Viborg. Det havde tre
Mand til "t à*åj¿e med Opstillingen
det meste af Då{ien i Gaar. . . r
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Et af problemerne i Danmark var at vindm@llerne i denne

periode blev udformet og designet så de kunne bruges til
flere formål - og ikke alene til elproduktion.

Herhjemme var flrmaet F. L. Smidth sammen med flrmaet
Kramme ogZeuthenblandt de f6rste, der udviklede vind-
mØller, der udelukkende havde til formål at producere

elektricitet. Det skete under 2. verdenskrig. Møllerne blev
fprst og fremmest solgt til små elværker og fabrikker, der

ønskede at supplere deres elproduktion med jævnstrøm

fra vindmøller. "F.L.S. Aeromotorerne" havde 2 eller 3

vinger. I andre lande, bl.a. USAog Rusland, havde man
med held eksperimenteret med både to-vingede og tre-
vingede elproducerende vindmøller op gennem 1920'eme
og 1930'erne. F.L.S. vindmøllerne fortjener mere omtale

og vil blive behandlet i en artikel en anden gang.

Små elproducerende propelmøller

Richmond vindm@llen, der kom frem i løbet af 1940'erne
bar tydeligt præg af inspirationen fra USA, og den

blev sammen med en række andre små danske pro-
pelm6ller testet af Statens Redskabsprgver i 1.94I på Sta-

tens Forsggsgård i HillerØd, men ellers er der ikke mange

spor at gã efter, når man skal vide noget om vindmøllerne.
De stØrre vindmØller, der blev fabrikeret i Danmark på

det tidspunkt - F.L.S. Aeromotoren og Lykkegård vind-
mØllerne - erbedre beskrevet. (Se nedenstående liste over
små vindmØller, der blev fabrikeret i Danmark under 2.

Verdenskrig.)

Ved afprøvningen i 1941 viste det sig, at Getlers mølle
(den øverste i tabellen herunder) opnåede den opgivne
ydelse vedT m/s, mens Richmond-vindmøllen først nåede

den lovede effekt ved 10-11 m/s. Mest effektiv var
dog Teknologisk Instituts propelmølle. Til gengæld havde

Richmond vindmølllerne en shuntregulator, der kunne

regulere dynamospændingen, så propellen ville dreje let-
tere rundt ved lave vindhastigheder. Richmond-møllen

Reklame for Richmond-møllerne fra I 94 2

havde som den eneste af vindmøllerne en luftbremse, og

det konkluderedes i rapporten fra Statens Redskabsprøver
fra 1942 (s.8):
"Systemet med Luftbremse er antagelig det mest ideelle
og det, der giver den jævneste Gang og bedst udnyttelse
af stor vindstyrke"

Richmond Trading Co. med adresse pàØsrer Søgade

100 i København blev drevet afgrosserer F. Thorlacius og
Molding, som tidligere var eneforhandlere afAcme-plan-
kartoteker i bogform og stålkabinetter, og sol$e kasse-

bøger ogkasseblokke m.m. I hvilken periode de præcis

solgte vindmøller til el vides ikke, men de var i alle
tilfælde aktive på markedetfra1940 og op gennem 2.

Verdenskrig. De havde specialiseret sig i salg af mindre

HIGI{HOiIB

LY S. K RAFT

ss
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Teknologisk Institut

Dansk Vindmotorfabrik,
København

Richmond Trading Co

G. Brøndum,
København

Lampespecialist H.
Pedersen, København

Niels Jensen,
Holbæk

I.C. Getlers Installations-
forretning, Kalundborg

Fabrikant

Propelmølle

'Swing'

'Richmond'

'Aerodyn'

'King'

Propelmø11e

'Getler'
Møllenavn

2-bladet propelmølle
12 volt - 32 volt

Z-bladet propelmølle
12vok

2-bladet propelmølle,
12 volt - 220 volt '

2-bladeI propelmølle
L2voIt

2-bladet propelmølle
6 volt

Propelmø1le

3-bladet propelmølle
6volt - 220 volt

Vineefype

Bosch-d¡mamo

Bosch-dynamo
200 w

Viggo Jensen-dynamo
200-12.000 w

200 watt

Omviklet bildynamo
90w

Omviklet bildynamo
(omviklet Ford T)

Viggo Jensen-dynamo
125 -1100 watt

Dynamo, effekt
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Richmond R. 28

Richmond R. 34

Richmond R. 340

Richmond R. 50
Richmond MH-120
Model nr

I 2

32136

1 10/is0
1 10/1s0
rr0l220
Volt

200
s00
1.650
2.200
12.00011.000
Watt

1.65O,-kr. (med to akkumulatorer)
3.200,- w.
3.450,- kr.
4.150,- l<r

Salgspris uden akkumulator

Typer af Richmond vindmøller efter katalog: 'Richmond. Lys og Kraft'. 1941

vindmøller til en enkelt husstands elforbrug samt i større
vindelektricitetsanlæg til gårde og mindre fabrikker, der
havde brug for både lys og kraft: Bag vindmøllefabri-
kationen stod forskellige underleverandØrer, som det
københavnske firma "Viggo Jensen", Ndr. Fasanvej 239,
der bl.a. leverede dynamoer, tavler og øvrigt elektrisk
udstyr til vindmøllerne. Vingerne var af træ, aerodyna-
misk udformet, og blev fabrikeret af et maskinsnedkeri i
Købanhavn.

Richmond-møllernes konstruktion

Møllerne kunne fås i flere stØrrelser, som det kan ses

af tabellen herover, og de producerede alle jævnstr/m
til direkte forbrug på en ejendom og til opladning af
akkumulatorbatterier. De mindste 12voltmøller (R 28),

der kunne levere gennemsnitligt 200 watt, var beregnet
til mindre ejendomme, sommerhuse o. lign. De kunne
levere strØm til lys i en gennemsnitlig dansk husholdning.
Næste stØrrelse (R34) var 32-36 volts m@llerne. Disse var
beregnet til ejendomme med et lidt større lysforbrug, og
de kunne også levere strøm til f. eks. vandpumper og
enkelte mindre motorer. De st@rre vindmØller (R50) på
110 volt kunne bruges af ejendomme med stØrre kraftbe-
hov til f. eks. drift af motorer til tærskeværker, kværne,
malkemaskiner, vandpumper m.m. De st@rste vindmøller
(MH120) kunne med fordel installeres på mindre
elværker eller fabrikker, der havde brug for så meget
elektricitet som muligt.

VindmØllens rotor var 2-vingede propeller varierende i
diameter fra2,80 til 12 meters længde, alt efter hvor
vindmøllen var placeret. Vingerne var fremstillet i træ,
Oregon-pine, der var lakeret og forsynet med metalkant,
fortæller firmaets brochurer. Et sæt automatiske luft-
bremser, s/rgede for at kraftig vind ikke overbelastede
anlægget. Luftbremserne var monteret på navet foran pro-
pellerne, og ved en bestemt vindstyrke drejede brem-
seklappeme ud i en åben stilling, således at de bremsede
vingernes omdrejningstal ned. Richmond Trading havde
en ingenigr Møller Hansen ansat der tegnede alle kon-
struktionstegninger og foretog de nødvendige beregninger
for firmaet. Richmonds gearkasse var efter brochuren
lydlgs med oliebad, og propellerne trak en særlig Rich-
mond specialdynamo. VindmØllerne var selvkrØjende ved
hjælp af et kraftigt dimensioneret haleror. Mølleme blev
opsat på træ- eller metaltårne i forskellig h6jde alt afhæn-
gig af vinden.

Lokale tørnrere fremstillede tårnene til flere af vind-
mØllerne efter tegninger og beregninger foretaget af
firmaet ingenigrer. Men nogle mØller stod også på me-
taltåme, som f. eks.landsdoÍtmer Hoffs vindmølle i
Viborg. Fra brevene ser det ud til at et lokalt maskinsned-
keri har fremstillet de slanke vinger i Oregon-pine. Olsens
Maskinsnedkeri nævnes i et af brevene. Firmaet'Argus'
stod for fremstilling af luftbremser, og det havde allerede i
1941 problemer med at skaffe materiale til fremstilling af
bremsen Ligeledes var der problemer med at skaffe rigtigt
stål til gearkassens hjul, som bl.a. firmaet Myhrwold og
Rasmussen stod for. (Brev fra Thorlacius 19.II. l94l)
Selve firmaet, Richmond Trading og Co. havde kun få
vindmøller på lager ad gangen.

r.É *i
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Vingenav og rotor med luftbremser til gårdejer Nielsens II0 V
I 600 W vindmølle ved Støvring, I 94 I.

18



ÞJ
t

Il0 volt mølle med kombineret træ- og mefaltårn på "Dalsgård" ved Auning og Il0 volt mølle med 5 meter vinger og 25 m trcptårn
på "Hjortholm, Langeland. Begge møller blev opstillet i 1941. Billedet længst t.h. stammerfrafirmaets brochure (1941)

t

Richmond vindmøllerne kunne leveres med eller uden
akkumulatorbatterier. Set ud fra udgifterne til køb af et
akkumulatorbatteri kunne det være en fordel at vælge en

lav spænding som f. eks. 12 volt, da det ikke krævede
så mange akkumulatorglas. Man kunne sagtens købe fat-
ninger og lamper beregnet til 12 voIt, men der var ikke
så mange elektriske maskiner, der blev drevet ved 12 volt.
Til gengæld kunne mani 7940? erne uden problemer fä
små motorer ti|32 volt, der kunne trække pumpe, en
malkemaskine eller andet, og elpærer med forskellige lys-
styrke til 32 volt kunne købes de fleste steder. 32 volt
ville mange steder passe fint til en enkelt husstands el-
forsyning. Det ville kun give problemer, hvis vindmøllen
stod meget lang|framøllen, så strømmen skulle transporl-
eres over en længere afstand. 32volthavde desuden den

fordel, at den ikke var så farlig atrøre ved som f. eks.
220 volt.

Vindmøllerne var effektive. Det viser et brev fra firmaet,
Telavox Radio, i København, der allerede i sommeren
1940 fik leveret en 32 volts vindgenerator med en propel
pä3,40 meter (Richmond R34). Møllen blev opsat på

et ståltårn pätaget af en bygning. Fabrikant, Clemen
Jørgensen, skriver i et brev dateret 21.L1941rosende om
vindmøllens ydeevne, som han selv havde checket ved at

måle både vindhastighed og strømstyrke (ampere):

'De opnaaede Resultater er þrbløffende gode synes jeg,
og jeg vil gerne ved denne Lejlighed komplimentere Fir-
mael, isærfor den af Dem konstruerede Propel. Man

fristen til aî sige, her ër Vindmøllen der kan gaa uden

Vind, tilsyneladende da. Fakta er følgende Tal som
resultatet af en Masse Observationer:

Allerede ved 2 m/sek. roterer Propellen med en Hastighed
af ca. B0-100 Omdrejninger pr. Minut svarende til en

Spænding paa Dynamoen af ca. 20-25 Volt.

Ved en Vindhastighed af 3 m/sek. begynder Anlæget at
lade.Ved 4 m/sek er Strømstyrken 4-5 Ampere. Ved I m/sek
er Strømstyrken l0-12 Amper. Ved 12 m/sek.naaes Dyna-
moens maximale Ladestrømstyrke på l5 Ampere, hvor-
efter den auÍomatiske Luftbremse praktisk talt holder
Hastigheden og dermed Strømstyrken konstant. Ifølgn
ovenstaaende Tal kanAnlæget saaledes producere ca. 300
lVatt i Timen og 7.2 kW pr Døgn ved en Vindhastighed af
ca. B m/sek. Den producerede Strøm har jeg anvendt lil
Opvarmning af Vand til Marketenderiet paa min Fabrik.

Vi ved fra Ernst Schefferlings brevbøger og fotoalbum,
at der blev opstillet flere Richmond-vindmøller under
krigen, men det nøjagtige tal kendes ikke, da breweks-
lingerne ophører i november 1942 og installatør Schef-
ferling er ophørt med at arbejde for Richmond i december
1942.Det fremgår også af brewekslingerne at Richmond
havde flere montører, der opstillede vindmøller rundt om i
landet. Ud fra brewekslinger og brochure kan vi imidler-
tid konstatere, at der i alle tilfælde blev opstillet l9 vind-
mølleanlæ g af Richmond-typ en.

Richmond vindmøller 19 40 -42

I Richmonds brochure nævnes og afbildes 1) et 32 volts
anlæggethos Telavox,2) etll0 volts anlæg hos gårdejer
S. Jørgensen, Faaborg samt 3) et 110 volts stort vindanlæg

opstillet på det private elektricitetsværk i Gl¡,ngøre.

Udover disse 3 anlæg nævnes yderligere 16 anlæg. (Se

oversigten næste side)
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Referencer til øvrige udførte Richmond-anlæ g :

M. P. Pedersen 110 volts anlæg pä øde ø i Limfiorden
Fuldmægtig Hellerungs 12 volts anlæg i Hornbæk (sommerhus)
GårdejerAxel Høegs 32 volts anlæg, 'Gunneruplund' , Ødmved Århus
Landsdommer Hoffs 110 volts anlæg ved villa i Viborg
Axel Nielsens anlæg

Gårdejer Hans Haagensens J2 volts anlæg på Nørring mark ved Hinnerup
GårdejerAage Nielsens 110 volts anlæg med 3.50 m. vinger i Støwing
110 volts anlægmed 5 m. vinger, 28m.tämpå'Hjortholm', Langeland
Proprietær Buksteds 110 volts anlæg på 'Dalsgaard'vedAuning
Apoteker Otterstrøms 110 volts anlægved sommerhus i Korsør
Godsejer O. Høgh Guldbergs 220 volts anlæg på 'Demstrup Hovedgaard', Dalbyover
Gårdejer L. O. Hansens 65 volts anlægpå 'Karlslyst'pr. Onsild
Gårdejer H. P. Hansens anlæg på 'Bregnegaard', Assendløse, Viby S.

Post- og Televæsenets anlæg på Christiansø, 'der fungerer fortræffeligt'.
Statens Forsøgsgård prøveopstilling med 110 volt på 'Trollesminde', Hillerød
Spritfabrikkernes 110 volts anlæg med 11 meter vinger i 'Trinderup', Hobro

Tilfredshed - men også problemer

Post- og Televæsenet var så tilfredse med anlægget på
Christiansø, at de i efteråret 1942 splrgte om firmaet
kunne levere et tilsvarende anlæg til telegraßtationen på
Anholt. Det vides, at der på Anholt var installeret en
vindmølle ved finet, men jeg er ikke klar over hvilken
type, der var tale om.

De fleste af de opstillede vindmøller fremstillede jævn-
strøm med en spænding på 110 volt. Vingefang,tårnhøjde
og dynamo var ofte forskellige, men kunne lade fra
15 til 20 ampere. Kun et enkelt anlægpå 'Demstrup
Hovedgaard' var pã220 volt. Specielt dette anlæg var der
så store problemer, at firmaet til sidst valgte at nedtage det
i 1942. Også 65 volt anlægget på 'Karlslyst'ved Onsild
var der ofte pro-blemer med især at fä dynamoentil at
oplade batteriet. Schefferling tilbragte meget tid med at
efterse og reparere anlægget på 'Karlslyst'. Det kan vi
bl.a. se af brevudvekslinger og installatør Schefferlings
hyppige besøg i Onsild. Til sidst kredses problemet ind,
og firmaet leverer en helt ny dlmamo til kunden fra Viggo
Jensen, Københa'rm

32 volt anlæg med 3,5 meter
vingefang på Gunneruplund i
Ødum.

Mølletop med vinger, luftbremse, dynamo og haleror samlet og
klar til montage på l2 volts anlæg, Nørring Markved Hinnerup

.ï{s¡'-:

Dynamo og haleror til en

stor 220 volt mølle klar til
at hejses på plads på det 33
m høje tårn på "Demstrup

Hovedgaard" i Dalbyover
nordfor Randers.

Etpar dage senere skriver han igen, at der er problemer
med, atklapperne ikke smækker tilbage igen, når de har
været ude. En lokal installatør, Berthelsen i Hinnerup,
beretter også om, hvordan de hvert øjeblik måtte fare ud
for at smække 'Bremsen i igen'. Aksel HøegiØú¿nt
nægtede også at betale det sidste beløb for sin 32 volts
vindmølle "saa længe han sommetider 3-4 Gange om
Dagen, maatte ltave en mand op i Tbppenfor at smække
Bremsen i, kunne man ikke sige, at Anlægget varfærdigt"

w-Àt:.

Dynamoerne voldte til tider problemer men et andet
problem var møllernes bremsesystem. Emst Schefferling
omtaler selv svingbremserne som et svagt led:

'En Ting har jeg spekuleret meget paa. SkoI der lave
ny Modeller saa er detførst ogfremmest Svingbremsen vi
skal til Livs. De meget store þstelser, der er i Anlæggene
er ikkefrembragt af Propellen men derimod af Sving-
bremsen, det er min Erfaring, og derfor maa vi vel kunne

finde et andet System, der kanþretage den nødvendige
Regulering. Den kan gaa til de mindre Anlæg men naar de

først bliver saa store som det paa Demstrup saa tror jeg
ikke de er effektive mere'.

(Brev 12. nov. l94I til Grosserer Thorlacius)
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Spritfabrikkernes vindmølle ved Hobro

Den største Richmond vindmølle, der blev opstillet ifølge
vores arkivoplysninger, var møllen, som De Danske Sprit-
fabrikker fik opstillet ved 'Trinderup' i Hobro i mal 1942.

Vingefanget var pã 11 meter og vejede 330 kg. På billed-
erne kan vi se, at der var monteret støttestag mellem de to
vinger (ligesom på F.L.S-Aeromotorerne), opsat på et 28

meter højt tårn bestående af et 19 meter trætitm, hvorpå
der var monteret et 9 meter ståltåm. Vindmøllen var spe-

cialfremstillet til Spritfabrikkerne og hele anlægget blev
i løbe| af marts måned 19 42 prøv eopstillet på Amager
ogprøvekørt,før defblev afmonteret og sendt til Hobro.
Ernst Schefferling har været med både ved prøveopstil-

Lolte kommer med propellerne til Spritfabrikkernes vindmølle,
marts 1942

Tffi

&-

Spritfubrikkernes vindmølle i Trinderup ved Hobro. Opstillet i
maj 1942.

lingen påAmager og ved selve opstillingen samt den

første test-kørsel i Hobro. Han fortæller bl.a. om arbejdet:

'Ja saa er jeg ankommet her til Byen, og Arbejdet på
Trinderup er godt i gang. Desværre var Dynamoen hejst
op, da jeg kom, saa hvordan det nu vil gaa med atfaa
Kablerne monteret ved jeg ikke. Det kan selufølgelig lade
sig gøre men det vil nok give næsten en Dags arbejde, som
kunde have været undgaaet, naar vi nu skal ligge ogfiske
Kablerne igennem den lodrette Ahsel. Saavidtjeg husker

fremhævede jeg det udtrykkeligt til Dem. Kablerne skal,

naar det skal laves paa den eneste naturlige og praktisk
overskuelige Maade lægges ifør Daasen dækkes til.

W har haft Regn og Storm hele Dagen i Dag, saa vi
benyttede Lejligheden til atfaa Tavlen pakket ud og stillet
ind i Huset.'(brev 19. maj 1942)

Men der viste sig atvæÍe så store problemer, at der
måtte leveres nye Bremser. Tilsyneladende var møllen ved
atkøre løbsk i juli, men installatør Schefferling fik stop-
pet propellen i tide. Hjemme i København gik ingeniør
Møller Hansen straks efter i gang med at tegne nye Brem-
ser, skønt han egentligt skulle på ferie. Fabrikken, der

skulle fremstille bremserne havde dog ferie, men ville

W#tri,{, E":"8 ','
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Fra prøveopstillingen af Spritfubrikkernes vindmølle på
Amager marts 1942. På billedet nederst t.h. ses fra venstre:
Tømrer Grønmose, grosserer F. Thorlacius, ingeniør Møller
Hansen , tømrer Hansen og Ole.

\
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snarest gä i gang. F. Thorlacius skriver 3 1 . juli 1942 til
Schefferling:

'Det bliver en Jernbanebremse, hvor Bremsen iforttejen
findes og en Automobilbremse med tredelt Bremsebaand,
der virker indvendig paa Bremsetromlen, der anbringes
paa Koblingen paa den langsomtgaaende propelaksel,
hvilket skulde silçre en blødçre AJbremsning. Der bliver
en Del Monteringsarbejde deroppe paa Stedet, men det
skulde De jo nok være i Stand til at ordne'.

3 uger inde i august måned var bremserne til Trinderup
så langt, at de kunne famønje og maling, og endelig
langt om længe var Spritfabrikkernes vindmølle klar til
drift i september. Og møllen flrngerede mere end godt.
De første 14 dage af oktober måned havde den leveret
et gennemsnit på 4.000 watt i timen. Det var langt mere
end først beregnet. (Elmuseet er i besiddelse af en film
om montagen af Trinderup-møllen optaget af Ernst Schef-
ferling)
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Med tog og på lejet cykel - en rejsende vindmølle-
montør l94l-42

Ernst Schefferling arbejdede som tidligere nævnt for
Richmond Trading og Co. fra l94l-42. Herefter startede
han sin egen installatørvirksomhed i Ringsted. Han var
meget ofte på farten rundt i hele landet med tog, vi kan
se, at han hver måned har fået fornyet sit togkort. Mange
gange måtte han leje en cykel for at komme fra stationen
ud til de ejendomme, som havde fået deres eget elværk i
form af en Richmond vindmølle. Togkort og leje af cykel
betalte firmaet. Han fik løn for de dage, han arbejdede

22

for firmaet. I starten 35 kroner om dagen og fra juli 1941

40 kroner om dagen. Ind imellem tog han lidt andet instal-
lationsarbejde, men i l94l havde han stort set arbejde
for flrmaet hele tiden. Arbejdet har ikke altid været lige
let. Han beskriver, hvordan han agerede fluemenneske,
fordi ejendommen ikke havde stiger, der kunne nå op til
tårnet. Også i stormvejr måtte han somme tider til vejrs,
og ekstra varmt tøj var han nødt til at anskaffe sig for at
klare arbejdet. Hans brevkopier giver et levende billede
af arbejdet med at montere vindmøller i 1940'erne. Hvad
der videre skete med firmaet Richmond Trading & Co.
vides ikke. Måske kan denne artikel bringe erindringer
frem fra en epoke, hvor knaphed og rationeringer hørte
dagligdagen til. Små husstands-vindmøller tll32-36 volt
eksisterer endnu, men er ikke så kendte som nutidens

store moderne vindmøller.

Kilder:
Kontobog, brevkopier, breve, brochurer i arkivsag
2000-42-a001 på Elmuseet.
Robert W. Righter: Wind Energy in America, 1996

Statens Redskabsprøver. Beretning 89, 1942

Ab. Nr

Ab. Nr-
/1'

¡o, ft.-

Frìt lr.

i,' .'-,. t-''_ r-'
Udrtc{ebe¡at t. -

fucær,;rr t

B¡d.Ba¡l¡.t
* BatJ{.¡,

=*-Spffi-8,
/''::, ê-\"Lr'""'.' ?:. '*-Y

I

Ð



Nogle af ideerne, der forsvandt undervejs
For 30 år siden var det langtfra indlysende, at en moderne vindmølle skulle producere
el og have tre vinger, der drejer om en vandret aksel. I 1970ernes danske vindmøllemiljø
var der mange ideer på banen - og ideerne blev afprøvet i praksis.

Preb en Maegaard, Nordis k F olkecenter for v edv arende Energi

I

Det kræver en dyberegående udredning at afdække, hvor-
for dem med de store bevillinger, laboratorier, velbetalte
forskere og statslig goodwill kom til kort overfor den
danske barfodsforskning, som i l970erne bar vindkraften
frem til kommerciel succes. Forklaringen må søges i for-
skellen på at besidde teoretisk baggrund til løsning af
et problem overfor et reelt erfaringsgrundlag, som må
skabes gennem forsøg.

Men hvad skulle forsøgene gå ud på, når det for 30 år
siden gjaldt udviklingen af fremtidens vindmøller? Satse
på små overkommelige vindmøller eller straks gå til slut-
produktet, altså vindmøller i MW-klassen? Uanset om
man foretrak at udvikle store eller små vindmøller, var
der et mylder af konceptmuligheder at forholde sig til.

For at pege på et helt fundamentalt valg, skulle man
bestemme sig til lodret eller vandretakslede typer. Valgte
man så den sidstnævnte type, så stod man alene ved
udformningen af en komponent som rotoren overfor en
lang række firndamentale valg, som til syvende og sidst
blev afgørende for, om det nye vindmølledesign blev en
fiasko eller succes. Det gav anledning til mange økono-
miske, produkf ionstekniske o g arbej dsmilj ømæssige over-
vejelser om vingematerialet skulle være aluminium, stål,
træ, glasflber med polyester - eller, som det ofte var til-
fældet en kombination heraf. Så var der valget mellem en,
to, tre, fem eller endnu flere vinger, deres opbygning og
aerodynamiske udformning, omdrejningstallet, og effekt-
kontrol med pitchregulering eller stall med fast nav.

Men der skulle træffes mange andre valg, når først roto-
rens udformning var defineret. Hvad var at foretrække
som energiomsætter, der skulle omsætte rotorens om-
drejninger til praktisk anvendelig energi: Hydraulik med
olie eller vand; kompressor; el-producerende generator,
som så igen kunne være asynkron eller synkron, hvor
synkrongeneratoren igen kunne opdeles i en række
varianter,som i princippet hver især havde fordele og
ulemper.

Således kunne det være bekvemt at skippe gearet med
dets olieskift, støj og - skulle det vise sig - trivielle
holdbarhedsproblemer. Gear, som kunne holde i årtier i
skibe, lokomotiver og valseværker, skabte - og skaber
stadig - problemer, når de sidder i en vindmølle. Også når

række valgat træffe. Som et summasummarum må man
konkludere, at de mange kombinatioásmuligheder skabte
grundlag for et uendeligt antal forsøg, som intet laborato-
rium ville kunne overkomme eller med troværdigheden i
behold kunne ñ finansieret.

Decentral teknologiudvikling

Når vi alle disse hurdler til trods alligevel fik en vindmøl-
leudvikling i gang i Danmark, så er man nødttil at kon-
statere, at det, man kan kalde den fotkelige ingeniørånd,
bar vindmølleudviklingen i Danmark i 1970erne. Der var
et mylder af ideer, som blev udviklet og aþrøvet i årene
efter oliekrisen, hvor der ikke bare indenfor vindenergi
var et stort engagement og kreativitet. Også solenergi og
biogasanlæg blev udviklet i mange varianter. Heraf har
langt de fleste skrevet sig ind i historiens anonymitet. Men
på deres tid var de vigtige brikker i et udviklingsforløb.

De uendeligt mange forsøg, som man af forklarlige
årsager ikke kunne gennemføre på professionelt laborato-
rieniveau, blev faktisk i praksis gennemført af de talrige
vindmølleentusiaster, som hver især var overbeviste om
at have den optimale løsning på fremtidens effektive og
økonomiske vindmølle. Hver enkelt af det mylder af del-
løsninger, som er omtalt her, såvel som kombinationen
af disse kan der findes eksempler pâ,nãn man begynder
at forske i 1970ernes vindmølleudvikling i Danmark. Det
er en teknologisk udviklingshistorie, der i fremtiden vil
kunne skrives mange afhandlinger om. Det var udvikling
gennem udskillelse; det, som ikke fungerede godt noþ
blev hurtigt droppet. Opmærksomheden koncentreredes
omkring de vellykkede, tekniske resultater, hvorpå man
kunne basere næste trin i udviklingen.

Det er derfor en af de gode historier at fortælle om,
hvordan denne decentrale teknologiudvikling kunne lade
sig gøre gennem et samspil mellem erhvervsliv og
folkelige kræfter. Koordineringen var minimal og helt
ubureaukratisk, fandt sted i små grupper og på hyppige
vindtræf, hvor de aktive mødtes og udvekslede erfaringer
i et meget kvalitetsbevidst og resultatorienteret miljø.
Hvad man end kalder det, så har det været forskning og
udvikling på et meget højt niveau med almindelige men-
nesker som de vigtigste aktører. Det skulle gå hurtigt, for
utålmodigheden var stor og vigtig til forståelse af kraften i
den tids folkelige ingeniørånd. Det gjaldt jo om at
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producere dansk energi, ren energi som alternativ til den
atomkraft, som staten og elværkerne ønskede attage i
anvendelse. Den folkelige ingeniøränd blev båret af en

stemning i befolkningen, som om det var nationens over-
levelse, der stod på spil, hvad det i grunden også var,

eftersom man helt uansvarligt havde gjort landet totalt
afhængig af energiforsyning fra de også dengang politiske
ustabile lande omkring denpersiske havbugt.

I forhold til dengang er nutidens sløvhed og ligegyldighed
overfor klimaproblemerne foruroligende, fordi de kun kan
løses med de samme midler og i den samme ånd, som
man angreb et korfvarigt forsyningsproblem 30 år tilbage.
Det må man beskæmmende konstatere den aften, hvor der
er sammenfald mellem slutredigeringen af denne artikel
og det internationale klimapanels femårs rapport. Alt er i
mellemtiden bare blevet væne.

Een vinge er nok

"Aerodynamisk er det nærmest fråds med mere end en
vinge", mente civilingeniør Burmand Jensen. Sammen
med Finn Jensen og Søren Olsen, der havde hentet inspi-
ration på et sail-wing-møllekursus på Kolding Højskole i
foråret 1977, jagtede han den ideelle folkevindmøIle. Den
var superlet og på kun 6.5 kW og havde et for den stør-
relse mølle enormt overstrøget arealpä95 m2. På årsbasis
skulle den kunne lave over 20.000 kWh. Men den billige
folkemølle fra Svanholm delte skæbne med de andre, der
dengang arbejdede med énvingede møller, bl.a. den tyske
våbengigant MBB: Jo færre vinger, jo mere må farten
sættes op for at udnytte vinden. Og det giver støj !

Gruppen var god til at skaffe penge, Burmand var en
fremragende teoretiker, de andre kunne omsætte det i
praksis. Det blev til flere prototyper, som dog aldrig kom
ud over forsøgsstadiet. Burmand fortæller, at den sidste

blev stilet op ved Harreby g1. Brugs udenfor Ribe. Her
var der også et værksted, hvor pionererne kunne arbejde.
Men en dag med blæsevejr gik det galt. Noget af den

sindrige mekanik i navet havde sat sig fast, og møllen
løb løbsk. Den lange laminerede trævinge ramte tårnet og
splintredes, så at stumper af vingerne fløj 250 meter væk!

Idealisterne bagved Folkevindmøllen havde, som mange
andre, deltaget i Risø's konkurrence om den ideelle vind-
mølle, hvor vinderen ville fa 200.000 kroner. Det var
mange penge dengang. Men de var ikke blandt de heldige
vindere.

At lave vind til varme

Der er kun få undtagelser fra de elproducerende vind-
møller - en af dem var den varmeproducerende vand-
bremsemølIe. Tvind-møllen var oprindelig i 1976 bestemt
for varmeproduktion, men blev altså elproducerende.
Smeden i Serritslev ved Brønderslev, Jørgen Andersen,
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byggede allerede i 1975 en trebladet hurtigløbermølle,
der opvarmede vand med en vandbremse. Mange andre
har siden været fascineret af den varmeproducerende
mølle,men først sidst i 9Oerne lanceres den som kom-
mercielt produkt, nemlig den lille Calorius-mølle.

Vandbremsen i en vandbremsemølle har i princippet i
modsætning til den elproducerende mølle den samme

effektkurve som vindmøllerotoren og følger en tredje-
potenskurve. Derved skulle vandbremsemølle få en højere
virkningsgrad og producere mere end en tilsvarende
elproducerende mølle.

En vandbremsemølle er i princippet en tilsigtet dårlig
cirkulationspumpe drevet af en vindmølle.Det vanne-
bærende medie er en væske, og vaffnen afleveres i et

væskebåret varmesystem. Problemet er at kunne effektbe-
grænse møllen. Dette kan ske på 2 mâder. Vandbremsen
kan bevidst bringes til en kraftig overbremsning, når et
givet omdrejningstal er opnået, hvormed vingerne bringes
til at stalle ligesom på en elproducerende mølle. Den
anden måde er at anvende drejelige vinger også kaldt
pitch-regulering. Det teoretiske grundlag blev i 1930erne

udviklet af amerikaneren Culver, der foretog målinger og
lavede beregningsgrundlag for vandbremser.

a

a

Smed Jørgen Andersens møllefra 1975 i Serritslev nordfor
Brønderslev. (Foto: Benny Christensen, DVS)



På Jordbrugsteknisk Institut i Tåstrup blev der i l9l5
foretaget forsøg med vandbremsemøllen af ingeniør
Sonne Kofoed og ingeniør Richard Matzen. Det blev til
en to-vinget mølle med vandbremse og stallregulering.
Vandbremsen var af den fype, der overbremser. Der blev
foretaget målinger og udgivet en rapport, der blev et godt
grundlag for senere vandbremsemøIler.

Vindkraftpioneren Gunnar Broe, kendt fra Værløse-grup-
pen, foretog også forsøg med vandbremser. Der blev
knyttet kontakt til økologigruppen, Øko Ra, hvor Gert
Ottosen og ingeniør Jørgen Krogsgaard arbejdede med
vindmøller. i samarbejde med Gunnar Broe kom den
første mølle i gang. Det var en tre-vinget forløber, mon-
teret på et gitteftårn.

LO-FA møllen og Svaneborg-møllen

Det vil være uretfærdigt at omtale vandbremsemøllen
uden at fortælle om LO-FA-møllen, det står for LOlland-
FAlsters Varmemølle Aps. Firmaet havde etableret sig i
det gamle mejeri i Slemminge ved Sakskøbing. Manden
bagved denne mø77e, Knud Berthou, samlede en gruppe på
10 personer, som udviklede møllen.

Møllen havde tre vinger med en diameter pâ 12 meter
og kan betegnes som højteknologisk mølle med drejelige
vinger, planetgear og et meget raffrneret vandbremsesy-
stem, der indgik i reguleringen af møllen. Alle Richard
Matzens erfaringer kom denne nye mølle til gode, men
med den ændring, at varmemediet ikke var vand men
hydraulikolie. Så havde man kun én slags olie, der kunne
bruges til styring af møllens driftsfunktioner, og så var
den iøvrigt frostsikret. Berthou anbragte mekanikken i
møllehatten, og det gav ham nye muligheder. Hør hvor-
dan: De nederste 10 meter af stäkørstttrnet var fyldt op
med 15 tons vand og udgjorde således varmelageret, som
var isoleret. Fra varmebremsen førte to rør ned til en
spiral, hvor den varmede vandlageret op. Spiralen kunne
dreje frit rundt og dermed følge møllehatten. Dermed
undgik man de komplicerede drejeled.

Det er oplagt at bruge vinden til at varme huse op med,
men Knud Berthous mølle slog ikke an. Måske var han
for ambitiøs, måske kom han for sent i gang, for der
var allerede veletablerede firmaer, som leverede elprodu-
cerende 55 kW møller, hvor hver kilowatttime var mere
værd end samme energimængde i form af 85 grader varmt
vand.

Den formentlig mest vellykkede vandbremsemølle i Dan-
mark blev lavet af brødrene Bent og Hans Svaneborg, to
intelligente og kreative håndværkere. Møllen blev stillet
op i Stagstrup i Thy hos Hans Svaneborg, hvor den i en

årrække opvarmede hans hus og senere også tegnestuen,
han havde oprettet. De to brødre havde opsamlet så at sige
al tilgængelig viden om den slags vindmølle, som fik

Svaneborg-møllen

tre selvbyggede glasfibervinger, der kunne drejes med en
velfungerende centrifugalregulering.

Vinkelgearetvar fra en Ford bil med kardantræk ned til
bunden afdet bardunerede røftårn, hvor den selvbyggede
vandbremse var anbragt. Herfra gik der varmerør ind
til et vandlager i huset, som i en længere årrække blev
opvarmet af vinden. Møllen var hvidmalet og klædte det

tidligere husmandssted.
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Svaneborg-møllen er pillet ned, men ikke skrottet. Den
er en del af Folkecenterets VE-museum. Det er meget
sandsynligt, at ad äre, når energikrisen strammer til, vil
det blive aktuelt at genbruge de erfaringer, som ligger
gemt i brødrene Svaneborgs pionerarbejde.

Jørgen Krogsgaard gjorde meget for at fremme vand-
bremsemøllen. Han var i l9J6 blevet ansat på Risø's
kommende Prøvestation for Mindre Vindmøller, hvor han
naturligvis kom i kontakt med mange vindmøllepionerer.
I Prøvestationens første år arbejdede man med mange
forskellige, også eksotiske koncepter, men mod slutnin-
gen af l970eme er den trevingede, nettilsluttede mølle
med asynkron generator blevet accepteret af den gryende
vindmølleindustri.

Calorius-møllen

Det bliver afgørende for Risøs arbejde med vindmøller,
men heldigvis er der også plads til, at Jørgen Krogsgaard
kan bevare kontakten til de opfindere, som stadigvæk
tror på den hydrauliske vindmølle. Så et led heri bliver
Risø mange år senere, i 1990erne inddraget i udvikling
og godkendelse af den eneste vandbremsemølle, som når
ud på markedet. Det er Hans Henrik Elcner's,Calorius
vindmølle på 5 kW Den havde gearkasse og vandbremse
anbragl i møllehatten, som var af elegant design med
haleror afform som en hajfinne. Pex-rør forbandt vand-
bremsen med husets varmeinstallation, så man havde en
vedvarende varmekilde, der til forskel fra solvàrme både
fungerede om natten og vinteren, hvor der er mest brug
for energien. Det appellerede til mange og Ekner lagde an
til, at hans lille varmemølle skulle i industriel storproduk-
tion på en maskinfabrik på Vestsjælland.

Calorius-møllen (F oto : Flemming Hagens en, DVS)

På Folkecenteret havde vi i en årrække en Calorius vind-
mølle, som sammen med en skotsk Proven 2,5 KW PMG-
mølle skulle forsyne vores energiautonome halmhus med
el og varme. Vi ville demonstrere fordelene ved at hente
vanne og el fra vinden i stedet for solen. Calorius møllen
totalhavarerede under orkanen den 8. januar 2005, men i
mellemtiden havde vi stort set gjort de samme erfaringer
som en de 30 andre ejere af denne mølle. Proven møllen
derimod har overlevet alle former for storme og har efter
ti års drift hverken været repareret eller serviceret. På den
måde er den det perfekte forbillede for en husstandsmøIle.

Der er mange tusinde fritliggende ejendomme i Danmark,
hvor man har en drøm om at leve økologisk ansvarligt og
at selvforsyne sig med el og varme. Det burde være en
del af det frie forbrugsvalgathave en husstandsmølle og
potentialet er stort. Men dels skal de lovmæssige vilkår
ikke hindre men fremme en sådan udvikling og dels skal
de små vindmøller teknisk være robuste og effektive.

En ejer af en Calorius mølle, bosiddende pâOrø, fortæller
på sin hjemmeside om sine erfaringer bl.a.:

"Vindmøllens kalorier er på sin vis mere "interessante"
end varmen fra solfangerne, fordi de jo kan produceres
hele døgnet også omvinteren samtforår og efterår - når
det altså bare blæser tilstrækkeligt - forstås ! Det gør det
så bare ikke så ofte som ønskeligt - setfra et vindmølle-
synspunkt, og i hvertfald ikke med en hastighed på over
ll sekundmeter. Denne vindhastighed er et magisk tal
þr vor CALORIUS, idet denførst ved denne vindstyrke
opvarmer møllen vandet til en temperatu4 der kan bruges,
d.v.s. over 45"C"... "Med hensyn til service er vi lidt
usilçre, idet konstruktøren og producenten...er gået hver til
sit, og ingen har rigtig overskud til at tænke på de ca. 30
CALONUS møller som der i øjeblikket står i landet. Der
kan nok ikke tjenes de store penge på det."

Vindmølleejeren har også et solvarmeanlæg og har ført
statistik over begge. Den viser, at over en årrække har
solvarmeanl ægget produceret flere kilowatttimer varme
end vindmøllen.
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Det fascinerende piskeris

Darrieus-møllen tiltrak og fascinerede rigtig mange
udviklere i Danmark og udlandet i 10 år fra 1975. Troen
på, at her var den rationelle, enkle, billige og driftssikre
mølle, var så stærk, at man ofte ganske overså, at når
rotoren stod nede vedjorden, så var vinden turbulent og
energiindholdet lavt.



Man var også så optaget af nem servicering af gen-

eratoren, at man ganske overså, at den slet ikke var
problemet. Det var kendt teknik, hvorimod rotoren
først skulle udvikles. Og det gav store problemer, især
med egensvingninger og holdbarhed, som i grunden
ingen nogensinde har kunnet løse tilfredsstillende. Derfor
er Darrieus-møllen da også reelt opgivet som kommer-
cielt relevant, da vi når frem til 1980. Men den ofte
blevet favoriseret med forskningsmidler sammenlignet
med andre typer vindmøller, fordi der i forskerkredse var
en udbredt drØm om, at piskeriset var den optimale vind-
mølle og med tilstrækkelig forskning kunne problemerne
løses.

Darrieus-møllen har sit navn fra en franskmand, som tog
patent på den i 1925. Først 50 år senere blev den genop-
daget i Canada. Også Sandia laboratorierne i Albuqerque
i New Mexico var stærkt inddraget i Darrieus-forskning
sammen med en af de store aluminiumsfabrikker, Alcoa,
der så en fremtid i at levere ekstruderede piskeris-vinger.
Det må have inspireret Aluminord, en afdeling af Nordisk
Kabel og Tråd, NK! til at tilbyde tilsvarende profiler.

Men lad os se på nogle af de konkrete initiativer fra den-
gang: På den nye prøvestation på Risø kunne ingeniørerne
Troels Friis Pedersen og Flemming Rasmussen iagttage
deres eksamensprojekt af en Darrieus mølle lige uden
for vinduerne. På Nørgaards Højskole i Bjerringbro arbe-
jdede Arne Bech med piskeriset, som typen hed mand
og mand imellem; også ingeniør V Lassen Jordan og
ingeniør Per Ove Christensen lavede forsøgsmøller af
typen. Både Ole Højland, OVE-veteran, og Søren Arthur
Jens en, Skibsteknisk Laboratorium, lavede eksamenspro-
jekter med Darrieus-møller, som Søren Arthur videreud-
viklede på langt op i 1980erne sammen med Morten T.

Darrieus-mølle på Prøvestøionen , Risø (Foto: Flemming
Hagensen, DVS)

.*--r,ll,,--¡
Leon Bjervigk Danieus-mølle på Vestas-fabrikken i Lem

Jensen. På Hjerk ø-lejren i Salling forestod ingeniør John
Kvint et projekt med en trebladet Darrieus-mølle med
trævinger, som blev høvlet under lejren.

Men visionerne rakte videre. Civilingeniør Jean Fischer
blev tidligt kendt for sin flotte betonsøjle med seks

piskeris, som F.L.Smidth kunne blive producenten af.
Hos Vestas var de allertidligste forsøg med vindenergi

rettet imod Darrieus-princippet. Man gjorde forsøg med
en "dobbeltdækker"-Darrieus, udviklet af ingeniør Leon
Bjervig. Tårnet var flot, konisk, her var alt i alt en profes-
sionel mølle, men den kom aldrig i produktion. En peri-
ode sidst i l970erne kunne den ses hos Vestas side om
side med en 3-vinget mølle udviklet af Herborg-smeden,
som banede vej for Vestas som globalt førende indenfor
vindkraft.

Det vigtigste kommercielle produkt af Darrieus-t1pen
kom fra Flowind i USA. Den blev opstillet i store
mølleparker i Californien i slutningen af 1980erne, og

det rystede den danske vindmølleindustri. Jyllands-Posten
fortalte på erhvervssiderne om den amerikanske mølle
som en udfordring for den globalt dominerende vestjyske
vindmølleindustri. Man kunne jo aldrig vide, om ameri-
kanerne her stod med columbusægget. Men heller ikke
Flowind-møllerne holdt i længden. I Vestjylland kunne
man ånde lettet op og beholde føringen.
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Fænomenet Niels Borre

En overgangsskikkelse, som gjorde det hele med og blev
en legende, var ingeniør Niels Borre. Han havde været ved
et belysningsvæsen, men slog sig tidligt på vindmøller i
form af en lodretakslet afartaf Danieus-møllen. Vingerne
var ikke krumme som på originalen men lige, som på de

meget gamle persiske vindmøller.

Borre-mølle prototypen blev opstillet hos EFFO (El-
forsyningssleskabet for Frederiksværk & Omegn) i efter-
Ftret 7977 . Der var inviteret til stor åbnings-ceremoni, men
på trods af rimeligt med vind ville møllen ikke gå i gang.
Borres mølle blev også præsenteret på udstillingen for
lavenergihusene i Skive, hvor den skulle levere vaûnen.
Møllen stod som en skulptur midt i det kvadratiske hus.
Den kunne bare ikke lave varme; den blev faktisk trukket
rundt af en elmotor, fortalte en besøgende. Han havde
sneget sig ind i husets helligste, f,imrmmet, og opdagede
bedrageriet.

Senere blev møllen opstillet på Risø til aþrøvning af
Dansk Vindlraft Industri Aps, som berettede om stor inter-
esse for møllen over hele verden. Den kom dog aldrig i
kommerciel produktion. Men designet appellerede ube-
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tinget til offentligheden. Det var en meget veldesignet
vindmølle, som i øvrigt havarerede under en dramatisk
løbskkørsel, mens den var opstillet på Risø. Man
fortæller, at der skulle bruges lasso og et kraftigt slæbe-
tov for at bringe vindmøllen til standsning.

Mangepol-generatoren der døde

Odder-møllen brugte en mangepolet (58-pols) synkronge-
nerator ("ringgenerator"). Den var på 18,5 kW og møllen
havde 3 KJ-vinger anbragtbagved tårnet. Når Odder-møl-
len, som dukkede frem 1983-84, ikke blev en kommerciel
succes, sþldtes det ikke mangel på tekniske kvaliteter.
Derimod manglede de fornødne rammebetingelser i sam-

fundet, og eftersom vedvarende energi er afhængig heraf,
udeblev markedet.

Det begyndte med, at entreprenØr lI/erner Kastrup Peder-
senhavde gfort den iagttagelse på sin gravemaskine, at

hydraulikrørene blev meget vanne, så han resonerede, at

en vindmølle på taget kunne piske olien rundt og skabe

vanne. Men så forlod man den idé og gik i lag med
en elproducerende mølle med drejelige vinger og 58-pols
synkronmaskine fra Transmotor, hvor Aage Larsen var
meget optaget af vindmøller.

Det var ellers en nydannelse, der ville noget. Nu kunne
gearkassen, som har beredt så mange problemer for vind-
møllerne, undværes. Tænk, dersom Odder-folkene var
gået videre hermed. Så havde vi måske i Danmark haft
møller med ringgenerator på markedet førend Enercon

.Med en Odder Mølle er
du sikker pâ mange, mange,
mange års problemfri d rift*.

. . . elr sikker invester¡ng
(og en høj produktion - selvfølgelig)

o Høleffektiv 18 kw generator
o 1't meter vingediameter
. Typegodkendt af Risø
o 2 års garanti
o 2 års gratis service

=W
Nízls ßofies møllc (Foto:
Flemming Hagensen)
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i Tyskland, som i dag er blandt de teknisk førende og tre-
diestørste i verden. 12007 har Enercon møller på salgslisten
fra 100 kW op til6 MW, verdens største og dobbelt så

stor som den største Vestas mølIe. At mangepolgeneratoren
ikke har udviklingen bag sig men foran, kan ses af der
kommer flere og flere af den type vindmøller på markedet,
både i MW-klassen i Europa og Kina, men især i små
vindmøller, som der globalt findes 225 ryper af, viser et
katalog udarbejdet af Folkecenteret. Heraf er de fleste med
mangepolgenerator (PMG).

Men også i Odder skjulte djævelen sig i detaljen. Der
var problemer med bladvinkelreguleringen, der skulle sikre
en helt ensartet hastighed på rotoren, så man droppede
princippet med mangepolgeneratoren. Eftertiden har da
også vist, at der skal hastighedsreguleres elektronisk og
ikke mekanisk, som de forsøgte på Odder-møllen.

En ægte pioner - Claus Nybroe

Der var mange flere, der arbejdede, og arbejder, med
vindmøller, end omtalt i denne artikel. En yderligere
historieskrivning må indhente det forsømte og oversete,
inden det er for sent, og n¿glepersonerne er forsvundet.
Nærværende skribent har måttet opleve, at for hvert
spadestik, der bliver gravet ned, åbenbarer der sig et væld
af nye kilder, som det er en fremtidig opgave at drage
frem.

Men lad denne gennemgang blive afsluttet med en kort
omtale af en pioner, som i 30 år har sat sit stærke præg på

vindmølleudviklingen. Arkitekt, forfatter, udvikler, mis-
sionær, opfinder og fabrikant Claus Nybro¿ er blevet
beskrevet som en af de mest geniale mØllebyggere i det
forgangne århundrede. Et af de fgrste spor, han satte sig
saÍrmen med Carl Herforth, var utroligt nyttigt og godt
tænkt: Bogen "Sol og Vind", en lille State-of-the-Art

handbog for sol- og vindenergi. Den blev bibelen for
mange mØllebyggere i halvfjerdserne. Bogen er stadig
meget efterspurgt, men har været udsolgt fra Informations
forlag i årevis. Det var den rigtige bog på det rigtige
tidspunkt,

Sammen med Rio Ordell dannede Claus Nybroe i Rask
Mølle Dana Vindkraft, hvis Holger Danske mØller satte ny
standard for teknik og godt design. Senere tager han sig
en pause, men dukker frem med rapporten "Californiske
Vindmølleparker", som han laver for Folkecenteret om en
studierejse.

Han når også at lave designarbejde af høj kvalitet for
Bonus. Da Dansk Designråd udskriver en priskonkurrence
om vindmØlledesign, vinder Claus Nybroe fgrsteprisen.
Derefter vier han sit liv til de ganske små vindmøller fra
Ole V/indflower på 200 watt, Rasmus Windflower m.v.,
som bliver til på Sydfyn, hvor hans lille forsøgsstation
tiltrækker mange interesserede fra Danmark og udlandet.
Claus Nybroes rotorer, vindblomsterne, er af eget design,
skabt i hænderne, elegante, lydlgse, effektive og holdbare.

Hvor møllerne i denne artikel kom og forsvandt, så er
Claus Nybroes konstruktioner noget, der rækker ind i
fremtiden. De fremstilles i ganske få eksemplarer, hvilket
dog ikke er det eneste kriterium for succes her i verden.
Claus Nybroes små mØller er så logiske og smukke, at
man må tænke sig, at de vil komme til at stå verden over
ved folks huse og gårde og levere elekricitet til en helt
ny form for samfund. Men det bliver nok f6rst, når den
nuværende industrikultur og ødselhedssamfundet er brudt
saÍrmen.



VINDM ØLLF-IJIS TORIENS MELLEMSTATIONER
Når danske vindmøller idag har en førende position på verdensmarkedet har det bl.a. baggrund
i en tradition og en historie, der går mere end 100 år tilbage. Post Danmark har markeret
Industri-kulturåret 2007 ved udgivelse af fire frimærker, der markerer højdepunkter i dansk
vindmøllehistorie fra 1891" til2000. I dette hæfte sættes flere billeder på vindmøllehistorien -også
på nogle af dens mindre kendte eller helt glemte "mellemstationer'0.

-#ìe T

1876-1905: Forud det første danske o'vindmølleeventyr'o i1905-1920, gik en periode på næsten
30 åa hvor der blev eksperimenteret med mange forskellige mølletyper. (side 2 - 8)

1891-1904: Den offentlige polemik mellem Poul la Cour og møIlebygger Chr. Sørensen førte til
beskæringer i la Cours bevillinger - men også til starten på nye initiativer. (side 9 - 15)

194l'1942: Krigsårenes mangel på importerede brændsler gav vindkraften en ny chance og
førte til helt nye el-producerende møIler. De mindste af dem er næsten glemt. (side 16 - 22)

L.t
1975-85: Da der for alvor blev brug for vindkraften igen startede nye eksperimenter, der ligesom
sidst i 1800-tallet både byggede på danske traditioner og inspiration udefra. (side 23-29)
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