
KAPITLERAF
UNDKRAFTENS

HISTORIE I DANMARK
6. ärgang

ù,1 ¡'L ù,\ .'t ùr)

Elmuseet Poul la Gour Museet
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Danmarks Vindkrafthistoriske Samling
Marts 2010

rlr 'f

\=_
f;
I

I



ELMUSEET - Danmarks museum for elektricitetens fysiþ
teknologi og kulturhistorie.
Elmuseet åbnede for publikum i 1985 og ligger i et naturskønt område et par kilometer fra
Bjerringbro ved den store kunstige Tange sø, der forsyner Danmarks største vandkraftværk med

vand. Museets udstilling nrmmer alt fra materiel fra gamle elværker til ltjemmets husholdnings-

apparater. Der er en stor udendørs udstilling om vedvarende energi og en permanent udstilling
om vindlaaftens historie i Danmark. Danmarks første moderne vindmølle, Gedsermøllen fra

1957, er udstillet udendørs sammen med en Rissagermølle, der snurre¡ når vinden blæser.

Skoler og grupper kan bestille rundvisninger og undervisning, som varetages af museets

skoletjeneste. Museet ntmmer også bibliotek og arkiv

.Å.bningstider: Fra påske tiI31.10.: Hver dag fra 10-17.

Äbningstider i vintersæsonen for skoleklasser: se hjemmesiden.
Elmuseet, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro. Tlf. 86 68 4211. www.elmus.dk

Poul la Cour Museet
er indrettet i arnestedet for dansk Vindmølleteknologi. Det var
her, Poul la Cour lavede sine forsøg med brint- og vindenergi for
over 100 år siden. Museet blev indviet i juni 2001 . Bag museet
står: Poul la Cour Museets Venner, v. Povl-Otto Nissen, tlf.75 42

39 33. www.povlonis.dk/plc/plcmus.htm og Poul la Cour Fonden,

ved Bjarke Thomassen, tlf.27 63 70 36.

Museet har kun åbent efter nærmere aftale.
Medlemskab af Poul la Cour Museets venner: 150 kr. for
enkelt, 200 kr. for dobbelt.

Poul la Cour Museet, Møllevej 21, Askov, 6600 Vejen
E-mail: plc@poullacour.dk lljemmeside: www.poullacour.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 gardmøller til de

møller, der var baggrunden for den modeme danske vindmølleindustri. DVS
indsamler oplysninger og dokumentationsmateriale, bevarede mølledele og
komplette vindmøller. DVS har ingen permanent udstiling. men arrangerer

udstillinger i samarbejde med andre interesserede organisationer og institu-
tioner.

Medlemskab af DVS koster 200 kr. om året. Nye Medlemmer
modtager et eksemplar af publikationen "Mindre danske vind-
møller 1860-1980"
DVS, Smed Hansens Vej 11, 6940 Lem St.
Formand: Kurt Ganer-Tolsøe, ilf,97 3412 89.
e-mail: info@vindhistorie.dk, web : www.vindhistorie.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

forsøg, og hvor viden og erfaringer gøres alment tilgængelige i en form, der rette

sig mod kommerciel udnyttelse.
Folkecenteret har en større samling af historiske vindmøller og mølledele, der

bl.a omfatter tidlige Riisager, Sonebjerg, Bonus og Smedemestermøller og ca. 50

vinger i glasfiber, træ og ståI, der viser den teknologiske udvikling på området.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, P.O.Box 208, Kammersgaardsvej
16, Sdr. Ydby. 7760 Hurup Thy. www.folkecenter.dk
Tlf.: 97 95 66 00, Fax: 97 95 65 65, E-mail: energy@folkecenter.dk
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Hvad kan vi lære af
vind møllehistorien?
Poul la Cour skrev i 1903 om starten på arbejdet med vindkraft "Det blæser
muntert i Askou som ligger godt 200fod over hqvet og harfuldstændigfri
horisont. "Vi har kun 10 dages vindstille om året " sagde man- Det erfor-
resten en overdrivelse. Men sikke en masse energi, der passerer over Askov,
ja over hele landet, næstenfuldstændig toldfrit, mens landet importerer andre
masser af energi iform af kul og betoler dem i dyre domme...Mon ikke
man skulle kunne anlægge nutidens gode hjælpemidlerfra naturkræfiernes
område således at vinden kunne blive en lige så lydig som billig tjener? "

Det over 100 år gamle cit¿t kunne være motto for de pionerer, der siden
har arbejdet med at udnytte vindens energi. Det har ikke altid været let. Det
fortæller etpar af artiklerne i dette årsskrift om. La cour fik selv ørerne i
maskinen, da han på videnskabelig basis forsøgte at forbedre møllerne.

Og da Johannes Juuli 1962 havde sat et flot punktum for et langt arbejde
med vindkraft med Gedser-møllen, der nu internationalt betegnes som .oalle

moderne møllers mor" fik han af professorer, ledende elværksfolk og andre
kloge mennesker at vide, at vindkraften var for dyr. Det var billigere at
importere kul og olie. Juuls argumenter for alligevel at bruge vindkraften
kan ses på side 2l.De kan stadig tâie at læses - ikke mindst når det danske
"olieeventyr" i Nordsøen ebber ud og vi igen skal importere mere energi.

Der er stadig skarpsindige økonomer, der af og til regner sig frem til, at
vindlraften slet ikke kan betale sig. Deres tidshorisont er nok lige så lang -
eller kort - som hos Juuls modstandere i 1962. Modstandere af vindkraften
taler også om støjen eller de mulige skader på fuglelivet. og hvis alle andre
argumenter glþer kan man altid vedtage med sig selv, at vindmøllerne er
grimme, de skæmmer landskabet og man kan ikke holde ud at se på dem.

Vindkrafthistorien viser, at det hver gang har været de rigelige mængder af
billige fossile brændsler, der har spærret for at bruge den sunde fornuft, som
Poul la Cour appellerede til. Derfor vandt kul og olie over vindmøllerne,
både på Poul la Cour's tid og efter de to verdenskrige. Men nu kan vi se
enden på olieeventyret - ikke bare i Danmark - og miljøproblememe med de
fossile brændsler er svære at kornme udenom. Naturligvis skal vindmølleme
placeres med rimelige hensyn til naboerne og naturen, men opgaven er trods
alt overskuelig i forhold til problememe med de konkurrerende energikilder.
De kapitler af vindkraftens historie, der skrives lige nu, er derfor ikke de
mindst vigtige. Og vi kan stadig lære noget af de andre.
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Det mærkelige*l¡ft-fænomen"
og den ideale
mØlle
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Poul la Cour var på mange områder forud for sin tid, men det var først og
fremmest hans forståelse af aerodynamikken, der gjorde ham til en vigtig
inspirationskilde for den senere vindmølleudvikling.

Poul la Cours navn er i offentligheden - også interna-
tionalt - knyttet til den firevingede klapsejler, la Cour
møllen. Sandt nok er det, at designet af den første
elektriske vindmølle, som la Cour byggede iAskov i
1891, adskilte sig fra de ffaditionelt anvendte amerikansk-
inspirerede vindroser, som i stor stil blev brugt til at
pumpe vand. Men hvad bidrog la Cour med? Var han
opfinder af klapsystemet, hvormed skadevirkninger af de

kraftigste vindstød kunne afuærges? Nej, det system var
allerede kendt fra store europæiske møller, og Askovmøl-
len havde iøwigtvinger med påsejling af lærred til
at begynde med. N.J. Poulsen i Esbjerg, der leverede
møllen, byggede normalt vindroser, men til la Cours
formål var den 4-vingede mølle mere velegnet.

Det har været vigtigt for la Cour at fä en prisbillig mølle,
der kunne trække en dynamo. Her var udfordringerne
nogle helt andre, end for pumpemøllerne, nemlig at fi et
jævnt træk på dynamoen og at finde efl metode tiI xlagre
vindenergien. Det første problem løste han ved at opfinde
kratostaten; det andet ved at lagre energien i form afilt
og brint i stedet for i blybatterier, der var for dyre. De
to luftarter i kombination (knaldluft) blev anvendt som
belysningsgas i særlige lamper på Askov Højskole hen
over årene 1895 til 1902.Detvar en sensation og gav

ham tilnavnet Danmarks Edison. Succesen dannede øko-
nomisk basis for, athankunne fortsætte sin forskning og
informative virksomhed med statsstøtte.

Bruddet med den traditionelle vind-
mØlle-teori

Hvad la Cour derudover burde være mere kendt for er,

at han leverede gennembruddet i den forståelse af aerody-
namikken omkring møllevinger, som nutidens moderne
elproducerende møller er baseret på. Udviklingen tog sin
begyndelse hen mod slutringen af 1896, hvor la Cour
blev kontaktet af møllebygger Chr. Sørensen fra Skander
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borg Vindmotorfabrik. Sørensen byggede i forvejen vin-
dmøller i forskellige størrelser til landbrug og industri.
I 1 896 havde han designet en ny rotortype, keglevindfan-
get, og søg[ela Cours hjælp til dokumentation af rotorens
egenskaber med henblik på at opnå patent.

Sørensen havde faktisk allerede selv forsøgt at teste for-
skellige modeller foran en sakaldt blæsecylinder, måske
Danmarks/Verdens første vindtunnel. Problemet va4 at

ikke engang en dampmaskine på en maskinfabrik i
Københam kunne levere en konstant luftstrøm længe nok
til, at man kunne lave præcise sammenlignelige målinger.
En af de ingeniører, H.C. Vogt, der skulle anbefale pa-

tentet, vidste, at det kunne Poul la Cour med sin kratostat.
Chr. Sørensen overlod derfor sin blæsecylinder og møl-
lemodellerne til la Cour i efteråret 1896, og en over-
raskelse ventede.

På den tid var der en udbredt opfattelse af, at en møllero-
tor skulle have så mange blade som muligt, for at vinden
rigtig havde noget at skubbe på. I de dengang gængse

formler for møllers arbejdsevne voksede den med tredie
potens af vindhastigheden og med det samlede frontareal
afvingefladerne.

Formlerne udtrykte således, at arbejdsevnen stiger med
vingearealet. De var eksperimentelt bestemt med bidrag
af så anerkendte matematikere og fusikere som Bernoulli,
Maclaurin, d'Alambert, Euler, Lambert og Smeaton.

Som noget af det første konstaterede la Cour tværtimod,
at arbejdsevnen blev forbedret ved at tage nogle af
vingerne af. Sørensen fik sit patent og fik også entreprisen
til at opsætte keglevindfanget i stor størrelse på stenbyg-
ningen, da forsøgsmøllen blev udvidet i 1897. Men La
Cour havde nu fäet færten af et uopklaret fænomen, og
inde i maskinhallen etablerede han sine egne vindtun-
neler, opfandt en vindtrykmåler og gik i gang med at

udforske fænomenet systematisk



La Cours to vindtunneller. Den mindste med diameter på 50 cm blev brugt til forsøg med vingeproflier, den store med lm
diameter til afprøvning af møllemodeller.
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I rammen til venstre: Poul la Cours beskrivelse af de første
forsøg med Chr. Sørensens vindtunnel.

La Cour's beskrivelse af *lift-
fænomenet"

Allerede i martsnummeret, nr. 10 1897, af ingeniør-
foreningens blad "Ingeniøren" var der et trykt foredrag,
"Forsøg med smaa Møllemodeller", som la Cour havde
holdt kort forinden. Her hedder det bl.a.:

"Det er altsaa klart, at Vindfanget maa opsamle Energi
fra andre Vindstraaler end den, der rammer Wngerne;
Vindfanget mûa ogsaa opsamle Energifra de Vindstråler
der passerer Vingernes Mellemrum, og denne Opsamling
maa oven i Købet i visse Tilfulde navnligved aabne
Vin:dfang, spille en meget betydelig Rolte.Det Bidrag i
Arbejde, som Wngernes Mellemrum yde, synes at være
des større, jo hastigere Vingerne løbe.... De fremdragne
Enkeltheder tyde paa, at den Vind, der passerer Mellem-
rummene, er i høj Gradvirksom til Vingernes Fremdrift.
Dette kan letforstaas deraf, at de Luftdele, der gaar
igennem et Mellemrum lidt efier befinde sig bag ved en
Vinge og her ville disse Luftdele paa Grund af deres
Inerti frembringe et Vacuum, som fremslqtnder Vingen,
samtidig med, at det berøver Luftdelene noget af deres
Hastighed."
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Optegnelser i la Cours lommebog om de første forsøg.

vægfskål

rykt?<-

kontravægt

viùdstråle

Man kan spørge sig selv, hvorfor de førnævnte aner-

kendte forskere kunne gå så meget fejl af fænomenerne.

Svaret må være, at de ikke havde de samme eksperimen-

telle muligheder til rådighed. Hidtil havde man testet

møllemodellerne på en karussel-ann, som blev trukket
af et snoretræk over en trisse. På den måde fär man

næppe fart nok pätll, at liftfænomenet får en mærkbar

indflydelse, - og hvordan måler man arbejdsevnen på en

mølle, der flytter sig. Det nye var, at la Cour med sin

kratostat indkoblet kunne levere en konstant luftstrøm
med under en promilles afuigelse.

Lift-fænomenet hü altid virket. Fuglene bruger det uden

videre, sejlskibsteknologien bygger på det, og nu var der

også folk, der eksperimenterede med at komme op at

flyve. Succesftrld optimering ved hjælp af trial-and-error.
Foran nævnte ingeniør H.C. Vogt havde vætet ude at sejle

for at studere Albatrossens flyveteknik, og sammen med
gasværksbestyrer Irminger studerende han kræfterne på

nogle vingeprofiler i trækkanalen til skorstenen på Østre

Gasværk, uden at kunne måle præcist længe nok.

Der skulle en Poul la Cour til at levere gennembruddet.

Han præsenterede sine resultater i en forskningsrapport
"Forsøgsmøllen I og II" år 1900. Med sin vindtrykmåler
var han således, allerede 5-6 ãn før brdr. Wright kom op at

flyve, i gang med at bestemme trykresultantens størelse
og retning på vingeplaner, og det skete således på møl-
levinger før endpå flyvinger. Brdr. V/right byggede først
deres vindtunnel i 1901, og den var firkantet.

La Cour's vindtrykmåler

Vindtrykmåleren er det apparat, hvormed la Cour søgte

at bestemme trykresultantens størrelse og retning. Trykket
skal forstås som den samlede virkning af vindens skub

ind forfra og suget på vingens bagside. Som det ses,

valgte la Cour at måle trykket på en 10 x 10 cm stor plade

på en stang, der var anbragt vinkelret op fra en aksel, som

hvilede i to pinollejer. Midt på samme aksel vinkelret i
vandret retning var der en ann med en vægtskål til den

ene side og en arm med en kontravægt til den anden side.

Det hele var anbragtpå en gradinddelt skive, som kunne

drejes i forhold til vindretning på en trebenet skammel.

Selve vingeprofilen kunne også gives forskellige vinkler
i forhold til akslen og dermed forskellige smig i forhold
til rotationsplanet, hvor der dog kun kunne foregå en

vippebevægelse begrænset af nogle stoppeskruer.

La Cour foretog først målinger på en plan plade og

derefter på en buet og en knækket pladeproûI. I tabelleme

i Forsøgsmøllen II er målingerne angivet som gældende

for en 1 kvadratmeter stor vingeflade udsat for en vind-
hastighed på I m/sek. Trykket blev udtrykt direkte i gram.

Inden de egentlige målinger sikrer la Cow sig, at trykket
forholder sig som pladens størrelse, når alt andet er ens.

Desuden at trykket forholder sig som vindhastigheden i
anden potens, nfu alt andet er ens. Derefter forsøger han

at måle trykket i normalretningen (vinkelret) på den plane

tryk t
målt i
gram

tegring; po.n.

Vindtrykmåleren
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plade, når luftstrålen rettes mod den i forskellige vinkler
fra 1 til 90 grader. Samtidig noterer han bredden af
de tilsvarende luftstråler, der rammer pladen. Det målte
svarer ikke til det beregnede, og han konkluderer, at nor-
maltrykket ikke er proportionalt med bredden af luft-
strålen.

På baggrund af dette må han konkludere, at trykresul-
tanten under disse omstændigheder ikke er vinkelret på
(normal til) den plane flade. Han finder det derfor vigtigt
at bestemme trykresultantens retning. Dette sker ved, at
han lader vinden (v) strejfe/ramme pladen (p) i vinkler
fra 1 til 90 grader. I hvert tilfælde drejes hele skiven,
så pladen står og vipper ligeligt til begge sider. Det bety-
der, attrykresultanten (r) ligger hen over akslen (a), og
han måler vinklen mellem pladenormalen (n) og trykre-
sultanten (akslen). Han finder, at trykresultanten i alle
tilfælde ligger på den "ugunstige" side af pladenormalen,

1/

altså væk fra den indkommende vind. Men han aner, at
andre profiler ved visse smig kan frembringe en trykresul-
tant, der vil være "gunstig", altså ligge til den samme

side for normalen som den indkommende vind og dermed
trække vingen fremad.

-?z-

Måling af resultantens retning. Bundpladen drejes, indtil
resultanten ligger over akslen, pladen kan vippe om.

f'or c! l)la¡r Flade tãar man:
Vindstmalens h¡dfaldsrinkel . . v l0 20 30 .lo :)' s! i0
Tryùßultantens \iinkcl mcd Normalen r 31o ,'o 1{o 110 90 7Qr'' 6010'

v 80 90 ltio 1t0 ¡ro l:lo l"to 150 1{il l;o luo 19o :tJo :.lIó !2o
r 5oo, j,01,,, 4o¡,,, _lr:.,, {q,, 3o.,). ;lo,!,, r,"¡,¡ :l0r/,¡ 30,,, 2oj,,, 2orr, gdr, !ôy,' il,)r,/

v 230 '¡o 
r.->o ,60 :70 2$o :1ì. 30t ti¡o -l0r 160 ,-)34 {ir}r 901

r 20¡, 20¡, lori 10,¡ 1r'¡,,1trr,, 10.r,, laj¡; 1{',¡,¡ 1(ì,., 1iri,), 0(¡l 0.'r,; 00,i

Fra vindtrykmåler t¡l møllevinge

Erfaringerne fra vindtunnelforsøgene med forskellige
plader kunne så overføres til møllevingerne. Her er den
vindretning, som en møllevinge "oplever" en kombina-
tion af den virkelige vind og den modvind, som vingen
selv skaber, når den begynder at bevæge sig i rotations-
planet. 
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Pladen svarer her til en vinge, der for vinden ind ovenfra
(Ð. Da vingen samtidig forudsættes at bevæge sig ved
rotationen (i retning m) svarer den "vindstråle" (v), som
rammer den, til den ttresulterendet'vind.
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Her handler det så om at give vingefladen den mest
hensigtsmæssige vinkel (smig) i forhold til den resulte-
rende vind samt give vingen en form, hvor trykresul-
tanten ligger foran normalen (den vinkelrette) til vingens
kordeplan. I så fald vil trykresultanten være "gunstig" og
have en komposant i rotationsplanet, der driver vingen.

Knækket vingeprofi I med "gunstig" trykresultant

lrykrsultmt
f¡emdriñ

I argumentationen og de afledte beregninger satte Poul la
Cour den virkelige vind til en vindhastighed på 1 m/sek.
Pladens/profilens - dermed modvindens - hastighed gives

symbolet n. Den resulterende vinds hastighed kan derefter
findes ved hjælp af Pythagoras. Trykket på en plade er

proportional med hastigheden i anden potens, men også

med pladens egen hastighed n. Vindens arbejde på pladen

er derfor påroportional med hastigheden i kedje potens.

Det gav ham mulighed for ved hjælp af trigonometri at

beregne arbejdsevnen i rotationsplanet for pladeelement-

erne ved forskellige smig og pladehastigheder. De frmdne
værdier sættes op i en tabel med smiget på abscisseaksen
(tabelkolonnerne) og pladehastighederne (tabelrækkerne)

angivet som et multiplum af den indkommende vindhas-
tighed på ordinataksen. Arbejdsevneværdierne i skemaet

er angivet som gram-meter pr. sekund. Det tilsvarende
diagram kaldes i dag et muslingediagram på grund af dets

lighed med udseendet af en blåmusling.

La Cour gentog hele måleprogrammet med en buet
pladeprofil og en knækket pladeprofil. Af pladshensyn

vises her kun resultaterne for den knækkede vingeprofil
Det var den la Cour anbefalede som den "ideale vinge".
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af benævnelsen Den Ideale Mølle skabte røre blandt møl-
lebyggerne, der især var provokeret af, at han udskrev en

konkurrence om, hvem der kunne bygge den. Møllebyg-
ger Chr. Sørensen var især harm, fordi hans store flotte
keglevindfang på Forsøgsmøllen i mellemtiden var blevet
udskiftet med et traditionelt fuevinget, fordi keglevind-
fanget - uagtet det var itop itagmøllestørrelse - var for
tungt og ustabilt i den forstørrede udgave på Forsøgsmøl-

len. Sørensen fandt, at den Ideale Mølle var et udtryk
for ensretning, som man ikke skulle finde sig i, og

La Cour skulle ikke opkaste sig som Overmøllebygger.
Protesten gav mediestorm og politisk uro. Forsøgsmøl-

lens statsstøtte blev beskåret og sigtet blev ændret til,
at den skulle være center for udbredelse afkendskabet
til elektricitet i landområderne. Dette er beskrevet mere

indgående i andre årgange af "Kapitler af vindkraftens
historie i Danmark".

Som det ses fik la Cour rettet en århundredgammel

fejlagtig opfattelse af en mølles vekselvirkning med

vinden. Han blev klar over vakuumkræfternes betydning
og fik sat mål på, så der kunne laves en praktisk anvisning
på, hvordan en mølle burde bygges. Han diskuterer også

hvor stor en del vingerne bør optage afdet overstrøgne

areal, uden at drage nogen endelig konklusion. Den næste

forsker, der tager fat på det, er tyskeren Albert Betz, der

i 1919 udgiver sin "Wind:Energie und ihreAusnutzung
durch Windmühlen". Han tager netop udgangspunkt i
det overstrøgne areal og møllens bremsende virkning på

vinden, og fâr opstillet nogle formler, der viser, at en

mølles udnyttelse af vindens energi maksimalt kan være

59 Yo.Men det kan blive en historie for sig.

Kildehenvisninger:
Poul la Cour, Forsøgsmøllen I og II, Det nordiske Forlag,
København 1900.

H.C. Hansen, Poul la Cour, grundtvigianer, opfinder ogfolkeo-
plyser, Askov Højskoles Forlag, 1985.

Povl-Otto Nissen, Vindtunnelerne i Askov, Poul la Cour

Museets Venner, 2004

l.'ig, 11 . Itlcal ïirt¡¡cs¡ri<ls.

I la Cours specifikationer for
Den ldeale Vlølle"=

a) { Tinger n¡ed saa I'aa ltodstanrlslladel som rnuligt, natnlig urle
irrrod Yingespidsen.

b) Vingebrcdden onrtrenl r7, ellcr t/. lf Yingelicngrlen og oIìrtreut
lige bred overalt.

e) Vingefladen begvnrler omtrent i e¡¡. Åfstand fra .\ksen, der er
rj, a[ Yingelængden, saa at Fla<len strækker sìg :t;, af Yinge-
længden.

d) \'ingelladens 'Ivir:rprolil cr ikke cn ret Linie, nren knækket ellet'

bøjet paa et Punkt, <ler er r/* eller t/,, lra Forkantcrr, og Knilli-
ket er saa stærkl, :rt tsr'r'dningskanten er (eller vecl buet Prolil
vil<le rære) ll i¡ "l Procent af Bredden fra Prolilels Korde.
Dette gielder Yingespidst'nl forinden kan Profìlet va:¡e helt t'ct.

e) Smiget, tìel regnes l¡verken efter den store eller den lille Vinge-

flade, men efter Profilkorden, er i Yingespidsen 10 Grader og

tiltager regelmæssigt, saa at det i l, .{fstand l'rn Åksen er
,5o i t,; 

"tfsland 200 og vilde i Aksen være 2i¡o.

f) tr!øllen skal være indrettet påâ, ¿lt Yingespidsen gtar nred cn

Hastiglred. der er 2"¡ Gang den Vir¡ds, ud af hlilken nìlrrì ott-

sker at l¡¡r'e den slørst muligt Arbt'idsevne. (l)ette vil rel i
Àlnrin<leli¡¡hed y3ure noget i Nrrlheden lf ti eller t¡r¿¡aske.kuu

5 lleter).
g) Årbejrlet, en sa¡¡¡/¿¡¡l }lølle k'¿n ¡'de. knn bereglres dert¡daf. at

mi¡n. sonr ovennæïntc Llndersøgelser riser, f;aar htnted 60 G¡aIu-

meter pr. [:] lleter fc¡r en ïindhastighed lig I ]leter. Årbejdet
bliter uemlig 6(l Gaug rlet samle<le Vingearealiudtrykt i i-l trfeter

og Gang Vindhastiglreclcn i Meter i lredje Potens og er da ud-

trykt i Grarnmeter. I)eles dette 'fal nred 100{1, har nran alts:trt

Kilo¡¡rammettr pr. Sek.: o¡¡ deles atter ¡ned 7;i. har man .{r-
bejdsernen i Hestekræl'ter. Eks" Ere de 4 lløllelinger hrer s
lleter lange, 2 ltetel brede, og spørges Òm Arbejdsevnen ve<l

Vindhastighed (i trleter pr. Sk., bør Yingespi<lshastigheden rærc

ti><2.r ': 14.r Meter; og da Cirkelotnkredsen l¡lire olntrent ifì

m.. r'il denne Mølle nrecl na-vnle Ïitrtl g"r" l1t-l)'$) : l;.t:tì
Onrdrejninger i If inuten. Dens Vingcllatler ere { x (i x 2 : {8 ,l
lleter, o¡¡jdens Arbejdserne nred nævnte Vind lig 6{) x 48 x (i:¡ .-
ô22080 gr. m. - ti22 k¡¡. n. '.-" 8.r HK.

En fodnote om den "ideale mølle"

Poul la Cour var ikke upåvirket af den voldsomme kritik, som bl.a. Chr. Sørensen havde rettet mod hans lancering af
den "ideale mø\le".I "Forsøgsmøllen III og IV", der udkom i 1903, havde han ændret betegnelsen fra "den ideale" til
"den rigtig formede" - og begrundede det med denne fodnote:

"Istedenfor ordene "rigtigþrmede" havde jeg i nævnte Skrift brugt OrdeÍ "ideale", et Ord, som synes at værefarlden

en og andenfor Brystet, hvodor jeg er rede til atforetage hin Ombytning af Ord.

I det hele har nogle af mine Landsmænd opfattet mine Angivelser m.H.t. den rigtigformede 4-vingede Mølle urigtigt,

idet nogle har villet gøre denne Form til min "Opfindelse", som jeg derfor ganske særlig protegerede, medens andre

har villet reducere min Virksomhed t¡l at bestaa i al have paavist, at vort Lands gamle 4-vingede Møller er de bedste.

Sandheden er den, at jeg har paavist, at den længe brugte 4-vingeMølle er at foretrække, men vel at mærke kun under

Forudsætning af at Vingerne er rigtigformede, hvadjeg her i Landet kun harfundet ved megetfaa, ogved disse endda

kun tilnærmelsesvis. - Nu er den rette Formfastslået med god Overensstemmelse mellem Beregning og Erfaring."

I



Vindmøllehistorien har mange små og store kapitler. Her er et af dem,
der handler offi, hvordan vindkraften i to omgange kom til at spille en rolle
på en sjællandsk gård - og hvordan dele fra ãen ene af gården! møller
havnede i Danmarks Vindkrafthistoriske Samling

I

:
I

I

Gården ligger der endnu - et sfykke udenfor Roskilde, tæt
på byens golfbane og ikke langtfua landsbyen Svogerslev
Der er ikke længere nogen vindmøller - men så sent som
da farvebillederne på denne side blev taget,var der hele
to vindmøller på gården - og går man indenfor kan man
stadig se spor efter dem i gårdens byginger.

Da Kristian Rasmussen købte Kongemarksgårdeni 1924
var der stadig en hestegang, der blev brugt til at drive
kværn, tærskeværk og de andre maskiner på gården. Det
var der ikke noget usædvanligt i. Ved Danmarks Statistiks
"maskintælling" i landbruget i 1923 var der stadig ca.
60%o af de danske landbrug, der ikke havde anden kraft-
kilder end hestene. De blev brugt til markarbejde - og det
var altså også dem, der måtte trække, når tærskeværket
eller andre maskiner skulle igang.

Vindkraften afløste hestene - hvor
der var meget vind

I Nord- og Vestjylland, hvor der er rigeligt med vind,
blev det i første omgang vindmøllerne, der kom til at
afløse hestene som kraftkilde til de stationære maskiner.
Allerede ved den første maskintælling i 1907 havde
vindmøllerne overhallet hestegangen som kraftkilde til
tærskning i Thisted og Ringkøbing amter. Den eneste
alvorlige konkurrent til vinden var de dampdrewe loko-
mobiler, der ganske vist var dyre, men som kunne ejes i
fællesskab af flere gårde eller lejes, når der skulle tærskes.

I1907 var der i Thisted og Ringkøbing amter l<t:rt25% af
de landbrug, der havde eget tærskeværk, der brugte heste
til at træk&e det. På Sjælland så det helt anderledes ud.
Her var hestegangen i 1907 stadig den helt dominerende
kraftkilde . På omkring 80% af gârde med eget tærskev-
ærk var det hestene, der trak maskineriet. Vindkraften
spillede ingen væsentlig rolle.

Petroleumsmotor og vindmølle

I 1923 var der de samme regionale forskelle i brugen af
vindkraft. I Københavns Amt, hvor Roskilde 1å, var det
andre energikilder, der var ved at afløse hestene. T6%io af
landbrugene havde her fået elektircitet oglnapt l3%o

Begge fotos på denne side er fra Svend Rasmussens album.
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Luftfoto fra 1951 af Kongemarksgården med de to vind-
møller. Man kan også se røret tværs over gårdspladsen.

benyttede petroleumsmotorer eller andre forbrændings-

motorer til at drive gårdens maskiner. Vindmøller til drift
af maskiner fandtes kun på tnder I%o af gårdene (ca. 50

ialt) - men alligevel tog man i et vist omfang vinden til
trjælp. 441 gãtrde (eller 8%) havde nemlig ifølge statistik-
keni 1923 anskaffet små pumpemøller - vindroser med

faste blade - til gårdens vandforsyning eller til at pumpe

vand på gårdens marker.

På Kongemarksgården anskaffede man sig også i
7920erne både en petroleumsmotor og en pumpemølle,

der blev placeret over brønden i et hjørne afgårdpladsen.
Gården havde altså fået sin første mølle.

Vindkraft i en krisetid

Vindmølle nr. 2 kom først langt senere, da petroleum blev
rationeret under Anden Verdenskrig. For at spare på de

dyre dråber blev der i 1942 anskaffet en brugt vindmølle

af noget større dimensioner end den lille pumpemølle pãt

gårdpladsen.

Det var en 5-vinget klapsejler, der tidligere havde stået

på en gård i Karlslunde, og var bygget af Fr. Dahlgaard,

Holbæk Vindmotorfabrik. Vingerne blev forlænget og

fik en ekstra klap for at give mere effekt. Møllen blev
monteret på rygningen af laden og den blev brugt til flere

formå1.

Tærskeværket var anbragt på loftet under møllen - og

samme sted var der placeret en stor blæser, der også

kunne drives af møllen. Gennem et kraftigt rør, der gik
tværs over gårdspladsen, kunne halmen blæses over på

høloftet over staldbygningen.

Kristoffer Rasmussens søn Svend, der senere overtog

gården - og som erkilden til oplysningerne i denne

artikel - fortæller, at han som stor dreng yndede at nyde

udsiSen over landskabet enten når han sad på røret eller
på platformen under mølletårnet pâtagryggen.

Men møllen havde endnu flere opgaver . Der var også et

vinkeldrev under loftet på laden, der førte ind til at rum,
hvor en vaskemaskine var placeret. Den kunne drives ved

remtræk fra den vandrette aksel. Der blev også eksperi-

menteret med drev til flere andre maskiner. Endelig blev
møllen brugt til 24 V elproduktion med batterilager.

Vindkraften på pension

Efter krigen blev det efterhånden lettere at skaffe petro-

leum og i 1947 fik området ved Kongemarken også

offentlig elforsyning. Så vindkraften fik mindre betyd-
ning og de to møller blev overflødige. Den mindste af
møllerne forsvandt uden at efterlade mange spor - og i
slutningen af 1980erne blev vingerne på den store klap-

sejler afmonteret.

Svend Rasmussen på røret (Billedet stammer ligesom luft-
fotoet fra hans fotoalbum)

Vaskemaskinen @oto: Simon Schutzmann)

10
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Vinkeldrevet fra møllen til den vandrette aksel under loftet.

Vaskemaskinen med remtræk fra akslen under loftet. (foto:
Simon Schutzmann)

Selve mølletårnet fra den store mølle blev stående
helt til 2003 medstøbejernsdelene i rnøllehatten fuldt
intakte. Flemming Hagensen, bestyrelsesmedlem i Dan-
marks Vindkrafthistoriske Samling, stod for nedtagning
af møllen i april 2003 - Efter at tårnet var skåret fri og
taget ned med kran blev de mest bevaringsværdige dele
- først og fremmest støbejernstoppen - transporteret til
Orehoved Elværk på Falster, hvor de ligger i midlertidigt
depot. I forvejen har DVS en komplet Vindrosemotor
med drejelige blade, der er bygget af Fr. Dahlgaard i ca.
1910. (Det er den der benyltes i foreningens logo.)

Nedtagning af mølletårnet i april 2003

,l.,tLrì \ 1tìrì

Foto, hvor andet ikke er angivet: Flemming Hagensen
Møllehat med kronhjul og vingeaksel

11
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Da de danske vindmøller havde deres første storhedstid i
perioden 1900-1920 var de ikke blot synlige i landskabet

men også på de maskinudstillinger, der blev afholdt i
forbindelse med dyrskuer landet over.

Desværre blev der ikke taget så mange billeder af dem.

De lokale aviser interesserede sig mere for de præmierede

dyr og de prominente gæster. Men det skete dog af og

til at møllerne kom til at spille en mere fremtrædende

rolle. Fra det sjællandske Fællesskue i Roskilde i 1908

bragte "Illustreret Tidende" ikke blot et billede af konge-

familien på besøg og en af præsenterede heste, men også

af en kortege svenske skolebørn, der var fotograferet med

møllerne som baggrund:

Og fotografen Chr. Larsens billede blev endda bragti
fuld sidebredde, så man også kan identificere nogle af de

udstillede møllen Der er længst til venstre en klapsejler
fra Fr. Dahlgaard, Holbæk Vindmotorfabrik og til højre

en tilsvarende 5-vinget mølle fra konkurrenten Køben-
havns Vindmotorfabrik. Og mellem og bagved dem er

der 5 mindre vindroser med faste blade - en af dem en

"Dandy" fra Hans Larsens Maskinfabrik i Frederikssund.

t
.a
É

Det var ikke bare på dyrskuerne, man kunne se møller. På

andre større og mindre udstillinger, der blev afholdt i flere

provinsbyer, var de også med. Og her blev der i reglen

t2

ili g i 1905-1909
produceret adskillige postkort, hvor møllerne i nogle til-
fælde er glort synlige for eftertiden. På postkortet nederst

t.v. fra "Den Jydske Industri- og Landbrugsudstilling" i
Horsens er der forrest en vindrose fra A.Jensen & Søn,

Nr. Sundby og en "kegle-vindmotor" fra Chr. Sørensen

Skanderborg. Bagved er der to vindroser fra P.J. Buaas,

Aalborg. Ifølge udstillingens katalog var der også to
små pumpe-vindroser fra Schrøder & Jørgensens Eftf. i
København. Men de kom ikke med på postkortene.

Vindm øller på udst¡ n
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På postkortet herover fra den stØrste udstilling af den

art - Landsudstillingen i fuhus i 1909, som byen fejrede

100-året for sidste år - er den store vindrose fra P.J. Buaas

kommet i forgrunden. Den er faktisk helt dominerende i
forhold til nogle af de ellers ganske pompøse hvide byg-
ninger, der blev opførttil formålet ved havnen i fuhus.
Der skimtes også et par mindre pumpe-vindroser med

faste blade bagved den, De er mere synlige på andre

postkort fra udstillingen.

Billedet f¡a Roskilde er fra lllustreret Tidende nr. 39, 1908.

s.584 (Det Kgl. Bibliotek). På arsskriflets forside er der øverst

t.v. også et foto Íìa dyrskuet i 1908 (Roskilde lokalhistoriske
Arkiv). De tr: postkort er fra Agnar Bang Molktes private
postkortsamling, Svendborg.
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JOHANNES
JUUL
OG HANS
1,4øLLER

Jytte Thorndahl,
maseumsinspektør på
Elmuseet

Ove r 40 år efter
sit ophold på
Askov højskoles
kursus for "vind-
elektrikere" tog
Johannes Juul
arven op efter
Poul la Cour.

?5 øt

I foråret 1904 kunne man tilmelde sig en ny slags kursus
på Askov Højskole hos den kendte professor Poul la
Cour, der til daglig underviste i naturfag. Man kunne
på det nye fire måneders kursus lære teoretiske såvel
som praktiske ting indenfor et nyt håndværk, elektricitet.
Når kurset var afsluttet fik man diplom som elektriker.
Poul la Cour havde tidligere holdt tre mindre kurser i
elektricitet for møllere og mejerister. Men nu kunne man
aßlutte kurset med at være 'landlig elektriker', eller vin-
delektriker, som nogen kaldte sig. Den titel var heller
ikke helt forkert, for kurserne fandt sted på Danmarks
første vindm ølle, der lavede elektricitet, Forsøgsmøllen
påAskov Højskole. Samme sted havde la Cour indrettet
et mølle-laboratorium med vindtunnel og måleudstyr.

Tolv kursister meldte sig til sommerens elektriker-kursus.
Blandt dem en ung mand fra Ormslev ved,4rhus,
Johannes Juul. Johannes var fødti 1887, og var ved
kursets start kun 17 år. Men i tilmeldingen havde han fået
7 -talleti sit fødselsår til at ligne et  -tal,så der stod 1884
i stedet for. Man skulle nemlig være over 18 år for at
komme på kurset. Kurset sluttede med prakfisk arbejde,
idet man installerede elværk i Hurup, Thy. Johannes Juul

ville gerne være ffsiker eller ingeniør, men traditionen
i familien gik ikke over 'den sorte skole'. I stedet blev
han sendt på højskole, som de andre i slægten havde
været det. Og det gik ham godt siden. Johannes Juul
tog patent på flere elektriske opfindelser og blev 'far'
til Danmarks første store vekselstrømsproducerende vind-
møIle, Bl.a. Forsøgsmøllen ved Gedser, som siden blev
kaldt de moderne vindmøllers 'mor'og kanoniseret af
kulturminister Brian Mikkelsen i 2006.

'Fortabt for landbruget'

Johannes Juul stammede fra en af Arhus-egnens gamle
slægter. I1879 fik hans far, Rasmus Jensen Juul gården,
'Havreballegaard' . Det var her, Johannes voksede op i
et lrjem og en egn, der var stærkt præget af Grundtvigs
tanker. Johannes gik i den lokale friskole i Kolt. Det var

ffsikken, der havde hans store interesse. Han sad aften
efter aften og læste sammen med farbroderen. Da han
var seksten år, fortæller han i sine erindringer: 'kunde jeg
i hvert Fald alt hvad der stod i vor Fysikbog udenad,
samtidig med havde jeg af Skolelæreren i Stautrup faaet
(Jndervisning i þsk'.
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Johannes Juul på det første kursus for landlige elektrikere
i 1904 hos Poul la Cour på Askov Forsøgsmølle. Poul la
Cour sidder med alpehue yderst til venstre i midterrækken.
Johannes Juul står som nr. 3 fra højre i bagerste række.

Hans farbror støttede ham med atkøbe elekhiske mate-
rialer. De indkøbte induktionsappaÍateÍ, elementer, små

elmotorer og lamper, som Johannes kur¡re eksperiment-
ere med, så han havde elektriske lys ved sin seng. På

sognebiblioteket lånte hanbøger, og i vinteren 1902-3
lånte han en stor bog om opfinderen affonografen og
det elektriske lys, Thomas Alva Edison, og 'efter at jeg
havde læst den, varjegfortabtfor Landbruget', skriver
Juul mange ãn efter i sine erindringer. 'Jeg blev opdraget
s om EI ehr iker', fortæller han.

Læretiden som elektriker - et år
mere på grund af alder

Tilbage påAskov Højskole havde la Cour opdaget, at

Johannes slet ikke var så gammel, og da de øvrige kur-
sister fik deres bevis som vindelektriker, måtte Johannes

Juul have en lidt længere læretid. Han blev i Hurup
sammen med vennenAnton Meldgaard, der var blevet
udlært, og sammen arbejdede de for elværksbestyrer og
elværksejer Kristen Kristensen Møller, der for øwigt selv
havde været kursist på sommerkurset i 1904. De fik
elværket i Hurup sat i drift, og nu kørte Danmarks første
stationære dieselmotor på et lille elværk og trak den

dlmamo, der leverede strøm til byen.

I foråret 1905 blev Johannes Juul ansat som assistent

hos elektriker Gudmund Bentsen på Askov Højskole og
i maj fik han sit diplom som landlig elektriker af Poul la
Cour. Siden bestod hani 1914 Elekhoinstallatør-prøven
på Københavns Maskinistskole. Året efter tog han også

den dengang helt nye 'Højspændingsprøve'på Helsingør
Tekniske Skole. Johannes Juul kunne nu også påtage sig

arbej de med høj spændingsledninger

Fabrikant og opfinder af højspændings-
mater¡el

Nu ville Johannes Juul have foden under eget bord. Han
gik i banken og lånte 20.000,- kr. på sit glatte ansigt og
slog sig ned i Køge som installatør og fabrikant af elmate-
riel. På hans fabrik blev der fremstillet højspændingsma-
teriel, hvoraf en del blev aftaget af elselskabet SEAS.
Juul opfandt og forbedrede sit materiel til luftledninger.
Hans nye støtteisolatorer var nemmere at udskifte og

mere sikre, ligeledes havde han konstrueret bedre bære-
jern og linieafbrydere. I marts 1925 frkhan bl.a. patent

m.34383 på 'Anordning ved termiske Afbrydere'. Bladet
'Lys og Kraft, Tidsskriftþr elektricitetsværker og Instal-
latører 'roste i I92I fabrikant Juuls materiel.

Iñstallationsmester hos SEAS

Elselskabet SEAS havde kig på den unge installatør og

fabrikant iKøge, og de tilbød ham en stilling som instal-
lationsmester med ansvar for selskabets ledningsnet. I
Juuls ansættelsesaftale med elselskabet var noteret, at

Johannes Juuls fabrik i
Køge.

Portræt afJohannes
Juul (1887- 1969).
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Juuls vindtunnel hos SEAS i Haslev i 1948. Her afprøvede han mindst 25 forskeltige vingeprofiler.

Johannes Juul havde lov til at forske og udtage patenter
indenfor de rammer, som selskabet kunne tilbyde. Her
startede han i 1926.

Ud over det daglige arbejde som installationsmester
arbejdede Juul med at udvikle og patentere et lawolts-
komfur ikke blot i Danmark men i flere europæiske
lande. Fra l934blev Juuls lawoltskomfurer fabrikeret
hos LK. Endnu i 1950'erene betegnede man lawoltkom-
fi.rerne som absolut gode og førende med hensyn til
pladernes nyttevirkning. De blev først udkonkurreret sidst
i 1950'erne, da spiralkogepladen kom frem på bl.a. LK's
komfur 'Safir'. Johannes Juul blev hædret med titlen
ingeniør og optaget i Ingeniørforeningen for sit epoke-
gørende arbejde med lavvoltskomfurene.

Vindelektrikeren fra Askov som vind-
mølleopfinder

Anden verdenskrig viste, hvor sårbart Danmark var med
hensyn til brændsel til elforsyningen, hvor man måtte
skifte fra olie og kul til tøw ogbrunkul. Juul mente, at
vindmøllerne bestemt ville have en fremtid i Danmark,
hvor det blæste så meget.

I 1947 startede Juul et forskningsprojekt, der skulle gøre
ham verdenskendt i vindmøllekredse. Han ville bygge en
moderne vindmølle til vekselstrØm og forslog, at man
koblede en asynkron generator til en moderne mølIe,
således at frekvenstallet på 50 Hz var nået allerede ved
en vind på 6 m/s. Desuden skulle vingespidserne ved en
vindhastighed på 6 m/s have opnået en hastighed på 6
m/s have opnået en hastighed på 39 m/s, altså 6,5 gange

vindhastigheden. Disse forhold betød, atmannøje måtte
dimensionere vinger, generatorstørrelse og omdrejnings-
hastighed, så de passede til hinanden. Det betød også,
atmøllen ville blive selvregulerende og stoppe ved for
store vindhastigheder. Men forholdene måtte afprøves i
praksis. Man måtte have bedre kendskab til vindforhold-
ene i Danmark og frem for alt skulle der findes frem til
en ideel vingeprofil.

Juuls vindmålinger

Juul skaffede sig tilladelse til at opstille forskellige tårne
i det sydsjællandske landskab, fordi det var nødvendigt
at foretage omfattende målinger af vindstyrken i forskel-
lige højder og på forskellige lokaliteter. Målinger af vind-
styrken var en forudsætning for at komme videre. Et stort

Juul havde opsat flere
vindmålere rundt om på
Sydsjælland. Her ses én
i toppen af en mast.
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problem var at skaffe vindmålere. De kunne ikke uden

videre fås i handelen eller krævede meget lang leverings-
tid. Juul valgte selv at bygge sine vindmålere af små vek-
selstrømsgeneratorer med roterende permanent magnet,

som dem man brugte til cykellygter. Når generatorerne

blev forsynet med en lille vindmølle på ca. 30 cm i
diameter kunne de få generatoren til at give et udslag

på et voltmeter, der svarede til vindstyrken. Problemet

var atfä vindmålerne justeret. Juul havde regnet med

at benytte den vindtunnel, der fandtes på Polyteknisk
Læreranstalt, men den var for lille. I stedet monterede

han sine vindmålere på en to meter lang stang, der blev
monteret foran køleren på hans bil. Når Juul så kørte pä

en jævn asfalteret vej gennem en skovstrækning med læ

kunne han på skift justere vindmålerne.

Vindmålerne blev anbragt med fem meters mellemrum
på forskellige 25 meter høje tårne og på elmaster. Selv

Storstrømsbroen blev taget i brug, og her nåede man op

i 60 meters højde i toppen af brobuerne. Måletårnene

fungerede også som afprøvning for forskellige vingepro-
filer, som Juul og en assistent kørte rundt og satte op.

Vingeprofilerne blev ind imellem også sat op i træer og
levende hegn. Juul flk foretaget en lang række værdifulde
vindmålinger til sit videre arbejde.

Forsøg med vingeprofi ler

For at kunne foretage mere kontrollerede forsøg med

forskellige vingeprofiler byggede Juul en vindtunnel i et

værksted hos elselskabet SEAS. Med bræddevægge blev
der indrettet en 5,5 meter lang tunnel. Den ene ende af
vindtunnelen gik ud i det fri. Den anden ende af tunnelen

endte i et rum, hvor der på en væg var anbragt en stor
propel (2 meter i diameter), der blev tmkket af en 90 hk
slæberingsmotor. Motoren og propellen kunne frembringe
en vindhastighed på 7 mls.

I løbet af sommeren 1948 aforøvede Juul omkring 25

forskellige vingeformer. De bedste blev afprøvet mange

gange med forskellig smig og vingespidser. Det viste
sig at selv meget små afuigelser havde betydning for en

god udnyttelse, og at fremmedlegemer anbragtpå vingen
ville nedsætte vingens effektivitet. Detbetød, at bremser

og afsejlingsordninger skulle ligge inde i vingen, og at

vingebremsen måtte være en integreret del af en vinge. I
1949 nârcde Juul efter en lang række eksperimenter og test

frem til sin ideelle vingeform, som han benyttede til sine

efterfølgende tre vindmøller: Vester Egesborg møllen,
Bogø møllen samt Gedser Forsøgsmølle.

Juul var også i 1948-49 nået til forståelsen af, hvordan en

asynkron motor kunne fungere som generator for en vind-
mølle, samt hvordan man automatisk kunne starte møllen
ved en bestemt vindhastighed og stoppe den ved for store

vindhastigheder. Ved hjælp af en simpel elektrisk sfyring
kunne man bremse vingerne med drejelige bremseklapper
på vingespidserne. Og ved hjælp af en lille vindmåler,
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Juuls skitsetegninger af Vester Egesborg møllen. Fra Elek-
troteknikeren 1951.

der gik i gang på toppen af møllen ved svag vind,
f. eks. 5 meter i sekundet, blev der sluttet en kontakt
til en omskifter, der sikrede at vingerne var klar til at

dreje. Generatoren startede først med atkøre som motor,

der satte vingerne i gang,Når vingespidshastigheden var
kommet op på ca. 5 gange vindhastigheden, begyndte
generatoren af afgive strøm til elnettet.

Juuls måde at arbejde pâvar praktisk og eksperimenter-

ende ligesom han havde set Poul la Cours eksperimenter

omkring vindmøllen påAskov Højskole. Til sin rådighed

havde han blot sig selv, sin viden og erfaring samt de
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Vester Egesborgmøllen rejses ved Svinøbugten på Sydsjælland i 1950. Læg mærke til de to vinger uden stag. Juuls første
mølle var en bagløber. FotografJohannes Juul.

medarbejdere fra SEAS, som ind imellem kunne und-
væres til projektet. Juul havde som regel en fast assistent
med under sine projekter. Det var også håndværkere hos
SEAS, der byggede vingerne til Juuls tre møller, efter
hans tegninger og tilsyn. I1949 gik man i gang med at
bygge den første vindmøIle.

Vester Egesborg forsøgsmølle 'fra
bagløber til frontløber'

I 1950 blev Juuls første forsøgsmølle med et vingefang på
8 meter rejst ved Vester Egesborg på Sydsjælland. Møllen
havde to vinger med bremseklapper i spidserne og var
konstrueret ud fra Juuls målinger i sin vindtunnel. Ret
hurtigt viste det sig, at de oprindelige to generatorer på

henholdsvis 10 kW og 3 kW ikke var fordelagtige, og
man skiftede dem ud med en enkelt på 15 kW. Efter 3

måneder måtte de første møllevinger ligeledes udskiftes
med to nye. De første kunne ikke holde til en vindstyrke
pà25 meter i sekundet. De nye vinger blev stabiliseret
med et bardunsystem, så trykket på vingerne blev optaget
af barduner fæsûret til vingernes midte. Efter yderligere
godt 4 måneds drift opstod der igen brud på vingerne og
i den tredje type vingesæt blev de to hovedvinger aßtivet
i et bardtrnsystem med to små støttevinger. Det gjorde
hele rotorsystemet mere stabilt, og Juul konkluderede, at
det fremover ville være mest hensigtsmæssigt at bygge
møller med mindst 3 vinger.

Møllen blev opsat pã et 12 meterhøjt drejeligt ståltårn,
der var afstivet med barduner, som var fastgjort til en
krans, hvori stativet drejede rundt. Stativet endte i en
spids, der 1å på en ledrende arm, hvortil der var monteret
en trykmåler, så man kunne måle trykbelastninger. En
lille elektromotor i bunden af tårnet sikrede, atmøllen
altid blev holdt i vindretningen. Denne var styret af en
vindfløj, som sad midt på stativet.

Juul har valgt netop denne type tårn, fordi det gav

bedst muligheder for at målinger af forskellige trykpå-
virkninger. Det var altså en art moderne stubmølle, som
drejer på sin fod.

Vindmøllens første vingesæt var konstrueret, så vingerne
fik vinden ind bagfra. Men ved udskiftningen til andet

Juul egen model af Vester Egesborg møllen ty¡le 2, hvor
vingerne er afstivet med stag.
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Vester Egesborg møllen, type 3, hvor de to vinger har fået to
små støttevinger samt stag og barduner.

vingesæt, hvor vingerne blev styrket af et bardunsæt,

skiftede Juul systemet om, så møllen fik vinden ind forfra.
Dette princip fortsatte han med at anvende også da tredje
vingesæt på Vester Egesborgmøllen blev monteret. Juul
fortsatte i øvrigI også med sine vindmålinger, og hans

hjemmekonstruerede anemometre blev nu suppleret med
vindmålere udlånt af Electricité de France, Paris og Elec-
trictical Reserach Association, London.

Forsøgene viste, at det var muligt at udnytte op til ca.

60 o/o af den mulige vindeffekt. Det viste sig også, at når
møllen og generatoren blev nøje afpasset hinanden var
møllen selvregulerende, så effektregulering var unødven-
dig selv i stærk storm. Generatoren ville automatisk virke
som en bremse, hvis vingernes omdrejningstal steg for
voldsomt. Og møllen ville i øvrigt stalle, hvis vindstyrken
blev for høj, da vingerne var fast monteret til navet
og ikke kunne drejes. Juul valgte et bremsesystem, der
bestod af drejelige bremseklapper på vingespidserne. Den
nøje afstemning mellem møllens og generatorens karak-
teristika var genialt og noget helt nyt indenfor vindmølle-
produktion, og ikke praktiseret noget andet sted i verden.
Juul fik sin opfindelse patentereti 1952, reguleringsord-
ning til sikring af for stort omdrejningstal Q.{r. 74199).

Bogø-møllen

Juul var klar over, at en trevinget mølle ville være mere

stabil. Da SEAS i 1951 overtog en stor to-viûget F.L.S.
Aeromotor jævnstrømsmølle, designet af F.L. Smidth,
havde Juul chancen for at afprøve en tre-vinget, stall-
reguleret mølle med en asynkron generator efter de

samme principper og med samme vingeprofil og brem-
seklapper, som møllen i Vester Egesborg var forsynet
med. Møllen stod på Bogø, og Juul fik den bygget om
med nye vinger ogen asynkron generator med 45 kW.
Møllen viste sig så effektiv, at den kunne yde 65 kW og

ikke de beregnede 45 kW. Det blev derfor nødvencligt

at indsætte en effektregulering, der nedsatte den maksi-
male ydelse. På Bogømøllenindførte Juul en ekstra vibra-
tionsafbryder. Den bestod af, en kugle, der normalt lå
placeret på toppen af en jernstang, og som ved rystelser
imøllehatten faldt ned og sfyrede et relæ, der sørgede

for atmøIlen stoppede. Kuglen var fastbundet til en

snor. Vingerne blev fremstillet med samme bredde i hele
vingens længde i modsætning til Vester Egesborg møllen.
Det blev gjort for at lette fremstillingen, men vingerne
havde samme vingeprofil, som den der blev brugt ved
Vester Egesborg. Møllen viste sig utrolig driftssikker og
kørte uden problemer frem til 1962.I modsætning til øens

tidligere jær'nstrømsmølle, der ofte var stoppet i natte-
timerne, fordi øens elektricitetsværk ikke var tilstræk-
keligt belastet, kunne Juuls mølle sende overskydende
strøm til SEAS'elnet via det kabel, som i 1951 blev lagt
til Bogø. Juuls Bogømøllevn.indstillet til at stoppe sin
produktion, ved vindstyrker over 13-14 meter i sekundet.

Dette blev gjort for at man kunne sammenligneBogømøl-

tL-

4,

m1w?

a

Juuls mølledesign fra de 3 typer af vinger på Vester Eges-
borg møllen til den tre-vingede Bogømølle.

b

dc

¡
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Den trevingede nye Bogømølle var mere effektiv end

Juuls tidligere to-vingede, og den udnyttede vindens
energi betydeligt bedre end ældre vindmøller, ca.53 %o.

Det var Bogømøllen der dannede udgangspunkt for desig-
net af Danmarks næste store forsøgsmøIle, som kom
til at stå ved Gedser. Juuls resultater fra de to møller
blev internationalt kendt, da Juul også deltog som Dan-
marks repræsentant på internationale konferencer, hvor
man drøftede verdens energiproblemer.

Gedser Forsøgsmøllen

Imidlertid var der i 1950 blevet nedsat et Vindkraftudvalg
under Danske Elværkers Forening (nu Dansk Energi).
Johannes Juul var selvskrevet til udvalget ligesom direk-
tøren for SEAS, S.M. Buhl, der havde sØrget for finan-
sieringen af Juuls vindmølleforsøg. I udvalget diskuterede
man vindmøllernes fremtid i Danmark, og var enige om,
atman gerne ville bygge en større forsøgsmølle, for at

afgøre, om vindkraften ville have en fremtid i elforsynin-
gen i Danmark.

Juul arbejdede med baggrund i erfaringerne fra sine to
møller med planer for en endnu større mølle, der skulle
være Dánmarks første store forsøgsmølle. I løbet af 1953

arbejdede vindkraftudvalget også med planer om at bygge
en vindmølle med et vingefang pã24 m og tre vinger. I
foråret 1954 kom Johannes Juul med forskellige forslag,

I

Juuls trevingede Bogømølle, der blev rejst i 1952 på et
mølletårn af beton, hvor der tidligere havde stået en FLS
Aeromotor.

hvor der også var angivet økonomiske overslag. I alle
hans forslag ligger det trevingede koncept helt klart, og
det drejer sig i princippet om en opskaleringaf Bogømøl-
len. Men med hensyn til typer af tãtrn er der forskelle.
Juul regner i alle eksempler med ståltårne, men da et

25 mefer højt ståltårn er forholdsvis dyrt, anså Juul det '

for mere fordelagtigt, at opføre tårne med to eller flere
vingesæt. Mest energi for pengene ville man opnå, hvis
man befæstede 3 vingesæt på samme titrri^, et trillingean-
læg. (se tegningen på næste side) Juul selv foreslog en

opsætning pâEnø, hvor det blæste godt.

Vindkraftudvalget havde i 1953 nedsat et underudvalg,
der skulle arbejde videre med projekteringen af den nye
store forsøgsmølle. Udvalget kom til at bestå af direktør
S.M. Buhl, SEAS, professorA. Meldahl, Danmarks
Tekniske Højskole, professor B. J. Rambøll, Danmarks
Tekniske Højskole, ingeniørBørge Vester fra F.L. Smidth
& Co, der under 2. verdenskrig havde bygget storejævn-
strømsmøller, og Johannes Juul.

Juuls vibrationsafbryder.
Ã
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Johannes Juuls forslag til opsætning af flere møller på ét
stort stativ, marts 1954. Kostprisen for en produceret kWh
ville være lavest, hvis man valgte løsningen med de 3 møller
på et stativ.

I mal 1954 bevilgede Ministeriet for Offentlige Arbejde
300.000,- kr til det videre arbejde med vindforskning
i Danmark. Pengene var en del af Marshall-midlerne,
som den danske regering efter Andens Verdenskrig skulle
hensætte for at modsvare gaver, som landet havde ñet
af USA efter krigen. Det lykkedes at skaffe yderligere
225.0001ü. til de vindmålestationer, geotekniske under-
søgelser og styrkemålinger, man skulle udføre. Til sam-

menligning havde staten i 1955 bevilget 150 mio. kroner
til det nye forskningscenter for atomkraft på Risø.
Herefter gik arbejdet med at få konstrueret den store nye
forsøgsmølle i gang. Man lagde sig fast på, at det skulle
være en 200 kW mølle. Ingeniør Rambøll udarbejdede
forslag til et betontårn og Johannes Juul skulle sørge for
at beregne vingerne samt fä disse konstrueret hos SEAS.

I1957 blev møllen rejst ved Gedser. Det var en stall-
reguleret vindmølle pâ 200 kV/ på et 25 meter højtbet-
ontårn. Vingedesignet med drejelige bremsespidòer på tre
fastmonterede vinger, der yderligere blev stabiliseret med
barduner og stag var beregnet og designet afJohannes
Juul som en opskalering af den tre-vingede Bogømølle.
Møllens bremsesystem var også som Bogømøllens:
bremseklapper på vingerne samt en mekanisk bremse.
Desuden havde møllen samfne enkle vibrationsrelæ som
Bogømøllen. Gedsermøllens vinger blev også forslmet
med stag og barduner, der skulle optage aksialtrykket ved
en vindhastighed på 30 meter i sekundet. Juul var selv
klar over atmøllen var overdimensioneret, men som han
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Juul's tidlige skitse af Gedser-møllen med gittertårn. Det
blev i praksis erstattet afet betontårn.

udtrykte det, "Den mølle må ikke gå i stykker", har
hans søn Aage Juul senere oplyst. Alle bremsesystemer
var behørigt aþrøvet og kuglen fra vibrationsrelæet lagt
på plads mange gange, inden møllen blev officielt indviet
26. juli 1957, fortalte Aage Juhl. Det var nemlig ham,
der skulle kravle op ad stigen i tårnet hver gang og
lægge kuglen på plads. Møllen kørte frem til 1967. Ged-
sermøllens øvrige konstruktion er behandlet i nummer 2

af Kapitler i Vindkraftens Historie, 2005. Derfor omtales
den kun kort i denne artikel.

Ingen fremtid for vindkraft - ¡ 1962

I 1962 skulle vindkraftudvalget afslutte sit arbejde
med en betænkning angående vindkraftens fremtid i Dan-
mark. Man konkluderede blandt andet, at Forsøgsmøllen,
også kaldet Gedsermøllen bortset fra nødvendige mindre
ændringer havde vist sig meget driftssikker, og at selve

møllekonstruktionen uden problemer havde kunnet klare
de bøjnings- og widningspåvirkninger, den havde været
udsat for. Det havde også vist sig, at den uden problemer
kunne producere vekselstrøm til det bestående elnet.
Samtidig havde udvalget dog også foretaget beregninger
af kostprisen for vindkraft-el sammenlignet med el produ-
ceret ved dampkraft med kul som brændsel. I forhold
til de kulfyrede kraftværkers kostpris på 8-9 kr. pr Gcal,
kostede vindkraften 17-19 kroner pr. Gcal. Udvalget
så derfor ingen grund til, at man skulle arbejde mere
med vindkraften i Danmark. Den daværende struktur på

forsyningsområdet var netop i de år skiftet. Man havde i
løbet af 1950'erne fået nedlagt en lang række mindre
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kraftværker, således at den danske elforsyningsstlrrktur
nu var indrettet på, at elektriciteten blev leveret fra ca.
10 store rationelle kraftværker. Hvis vindmøllerne skulle
have en fremtid indenfor elforsyningen, skulle der stilles
mange mindre møller op i det danske landskab. Desuden
var man langt fremme med at sikre en kabeloverførsel fra
Sverige til Jylland, så man kunne aftage billig elektricitet
fra den svenske vandkraft.

Juul's argumenter for vindkraftens
muligheder

Johannes Juul, der på det tidspunkt var 75 år og for længst
pensioneret, var stærkt uenig med de øwige medlemmer
af udvalget. Han mente, at Forsøgsmøllen ved Gedser
var overdimensioneret og et kompromis mere end en

økonomisk optimal løsning. Virkningsgraden havde vist
sig at være omkring 40 Yo,hvor den mindre Bogø-mølles
havde været pä 53 %. Nye materialer som bl.a. plast
og glasfibre ville også kunne gøre fremtidens vindmøller
mere rentable. Juul kæmpede hårdt for sine synspunlfer
mod de wrige medlemmer af vindkraftudvalget iløbet
af vinteren og foråret 1962.Han inddrog nye målinger af
Gedsermøllen i stormvejr og ny erfaring fra udlandet om
vingeprofiler og materialer og udarbejdede to rapporter,
som vindkraftudvalget valgte at se helt bort fra.

Men Juul kæmpede mod et flertal i udvalget, der mest
af alt lignede Don Quijote, der hellere ville fierne vind-
møIler, end se nye rejst. Og Juul fik ikke lov at indarbejde
sine kommentarer i Vindkraftudvalgets betænkning. Det
skinner tydeligt igennem i en række breve fra Juul til
medlemmer af vindkraftudvalget i foråret 1962, athan
var både wed og ærgerlig ovre, at man ikke ville ind-
drage hans nye rapporter. Han mente, at forsøgsmøllen
først og fremmest skulle afprøve drift af en større
vekselstrømsproducerende vindmølle samt undersøge de

belastninger, som en vindmølle var udsat under forskel-
lige vindforhold. Til det formål havde møllen vist sine
muligheder. Den havde holdt til belastningerne, havde
sørget for vekselstrøm til elnettet, og var alt i alt en
forsøgsmølle, som kunne danne baggrund for opførelsen
af flere vindmøller.

Mens hans synspunlfer ikke måtte komme med i rap-
porten fik Juul lejlighed til at uddybe dem offentligt i en
artikel i Elektroteknisk Tidsskrift senere på året. Hans
konklusioner i 1962vaÍ, at der ved vindkraft var følgende
væsentlige fordele:

1) Besparelser ved indkøb afudenlandsk brændsel

2) Der opnås reservekraftfor dampkrafnærkerne, når
vejret er blæsende og koldt, og elþrbruget er stort på
gnr n d af rum opvarm n in g.

4) Der kan opnås betydelige økonomiskefordele ved at
lade danske vindkraftværker arbejde sammen med norsk
og svensk vandlwaft, þrdi de to forskellige naturlcræfter
kan supplere hinanden ved deres tidsmæssige forekomst
i årets løb.

5) Dansk industri vil sandsynligvis kunne opnå eksport af
vindlwafnærker og dele til sådanne til det øvrige Europa
og til u-landene.

Fra en brevsamling, som Elrnuseet har overtaget fra Risø,
kan vi se, at der fra en række lande var forespørgsler,
ja direkte bestillinger på vindmøller på størrelse med
Gedsermøllen. Der var breve fra Chile, Cuba, Argentina,
Ungarn, Holland, Filippinerne og Uruguay, hvor man
forhørte sig om mulighederne for at erhverve en dansk
mølle. Juul måtte beklagende svare tilbage, at intet dansk
firma stod klar til at fabrikere moderne vindmøller. Juul
henvendte sig i juli 1963 til Ministeriet for Offentlige
Arbejder med et forslag om, at den danske stat indgik
i et dansk vindeleknicitetsselskab. Forslaget blev hørt i
både Elektricitetsrådet og i danske Elværkers Forening,
men ingen af disse fandt, at der var basis for at oprette et

sådant selskab, der kunne fremme fabrikation og opstill-
ing af vindmøIler iDanmark. Formanden for Elektric-
itetsrådet, Palle Christensen, afsluttede rådets høringssvar
16. oktober 1963 med følgende bemærkning: "En igang-
sætning af fremstilling af vindkraftanlægbør formentlig
helt overlades til privat initiativ".

Der gik godt 15 âr, før det viste sig, at Johannes Juul
havde haft ret. Desværre døde han i 1969 og nåede

aldrig at opleve, hvordan hans banebrydende eksperi-
menter og forsøg med vindmøller kom til at bære frugt.
Men tiden arbejdede for Forsøgsmøllen ved Gedser. Da
energikrisen i 1973-4 satte sit præg på verdens ener-
giproblemer, kiggede udenlandske forskere på møllen og

fandt, atman her havde verdens eneste store moderne
vindmølle, der havde kørt stabilt og sikkert i en periode
på l0 år. For amerikanske og danske midler blev'møllen
sat i stand, så man yderligere kunne køre en række forsøg.
Man omtalte Juuls tre-vingede design med en asynkron
generator og stall-regulerede vinger med vingebremser
som 'det danske koncept'. Det blev i mange år efter
den model som mange beregnede og designede nye vind-
møller ud fra. Møllen er i dag internationalt anerkendt
som banebrydende for de moderne vekselstrøms-produ-
cerende vindmøller: den moderne vindmølles mor.

Gedsermøllen befinder sig i dag på Elmuseet ved Bjer-
ringbro, hvor den er udstillet i lav højde med to vinger.
Den hedje vinge ligger på museets magasin.

3) Bygning afvindkrafnærker kan ligesom landvindings-

(Alle illustrationer til artiklen stammerfra Elmuseefs arkiv)
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I en stor hal på Nordisk Folkecenter for Vedvarende
Energi står en række af de vindmØlleç der ¡ 197}erne og
1980erne gav vindkraften en ny start i Danmark.
Bevaring og synliggørelse af vindmøllehistorien kræver
både plads, resssourcer og tid. Folkecenterets rummelige
hal er derfor endnu - som billedet herover antyder - en

kombination af depot og udstilling. Her er en omfattende
samling af mølledele bragt under tag, således at de på den

måde i første omgang er sikret for eftertiden.

Desuden er der i den ene halvdel af hallen en udstilling
med udvalgte og renoverede møller, der viser centrale
teknologier de sidste 40 års vindmølleudvikling. Den vil
stadig blive udbygget og fJar iløbetaf 2010 nye skilte
med mere detaljeret omtale af de enkelte møller.

22 kW Riisager-møller (L975-77)

Udstillingen begynder med de de to første møller, Chr,
Riisager leverede efter starten med den lille forsøgsmølle
i hans have i Skærbæk syd for Herning. De to 22 kW
møller blev begge opstillet i 1975. Den ene stod i Vrin-
ners på Mols hos Torgny Møller - dengang Jyllands-
medarbejder på dagbladet Information, senere redaldør af
tidsskriftet "Naturlig Energi" og udgiver af det internatio-
nale "Wind Power Monthly.". Den anden stod i Boddum i
Thy hos lærer KarstenFritzner.
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Teknologien i de to møller er karakteristisk for de tidligste
af de nye danske møller. Der var ingen på markedet, der
kunne levere vindmøllekomponenter, så man måtte klare
sig med det, der kunne hentes på brugtmarkedet - hos
autoophuggere og produkthandlere.

De centrale elementer i møllehatten var hentet frabagtøjet
på en pansret engelsk militærkøretøj.De fungerede både
som vingeaksel, bremse og første geartrin. Et kædetræk
gik videre til aslmkrongeneratoren, der var placeret ved
siden af differentialet.

Den tredie Riisager-mølle på udstillingen er ogsã en22
kW - men to år yngre - fra 1977. Møllen er fremstillet
af Sonebjerg Maskinfabrik i Kolding, som Riisager ar-
bejdede sammen med i denne periode. Her er det stadig
en kraftig bremsetromle, der fungerer som ophæng for
vingerne. Men resten af bagtøjet er skiftet ud med et
industrielt standardgear fra ASEA.

Fremskaffelse af egnede og pålidelige gear var et centralt
problem for mange af de tidlige møller. Riisager benyt-
tede også i en periode planetgear fra italienske entrepenør-
maskiner. Senere blev Riisagers møllekonstruktioner
produceret af flere andre virksomheder, som han i peri-
oder arbejdede sammen med - sidst af "Wind-Matic" i
Vinderup. Nogle af fabrikkerne fortsatte på egen hånd
med af bygge "Riisager-kloner".
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22 kW Kongsted-mølle (1978)

Ole og Kenny Hansen i Kongsted på Sjælland tog også

udgangspunkt i Riisagers møller - men på en lidt anden

måde. Et par âtr før de startede produktionen af "Kong-

sted-møllen'havde Ole Hansen købt en Riisager-møIle.

Men der var flere ting, der ikke levede op til forvent-
ningerne - bl.a. var gearkassen underdimensioneret.

Kongsted-møllen blev sendt på markedet i 1978 og

byggede videre på Riisagers konstruktion, men der var
foretaget så mange modifikationer, så resultatet ikke bare

kunne kaldes en "Riisager-klon." Genet var et tysk
'oStephan" røreværksgear, der var støjsvagt og kraftigt
dimensioneret i forhold til møllens størrelse og møllen
havde trævinger.

Foto. Flemming Hagensen (DVS)

Der blev i årene 1978 til1982 fremstillet ialt ca.20
Kongsted-møller med generatorstørrelserne 22 og 3 0 kW,
Møllen på Folkecenteret er pä22kW og blev opstillet i
Odsherred i 1918.
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22 kW Smedemester-mølle (L9"79l-
Allerede fra 7976, flere år før Folkecenterets etablering,
arbejdede en energigruppe i Thy - NIVE Q.{ordvestjysk
Institut for Vedvarende Energi) - med lokal produktion
af vindmøller.I1978 fik gruppen kontakt med Dansk
Smedemesterforening og det førte ül et samarbejde om
konstruktioner og byggevejledninger, der satte mindre
virksomheder i stand til at bygge vindmøller.

'"f

Samlingen på Folkecenteret har prototypen fll 22kW
'oSmedemestermøllen". Den blev bygget af H. Poulsen &
Søn i Lyngs på Thyholm, blev opstillet på prøvestationen
på Risø og opnåede i september 1979 systemgodkendelse.
Samme år blev den opstillet hos Asger Maegaard Kris-
tensen i Sdr. Ydby, tætpä Folkecenteret.

Møllen havde et solidt gear af fabrikatet Bauer og glasfi-
berforstærkede vinger fra Økær.22kW møllen blev
fremstillet af 10 af Smedemesterforeningens medlemmer
rundt om i landet.

Þanregn (Bonus) 55 kW (1981)

Da firmaet "Danregn", der producerede markvandingsan-
læg i Brande, overvejede at gâ ind på vindmøllemarkedet
i 1980 fik man gode råd hos Preben Maegaard fra NIVE.
Virksomheden startede med en 22kW mølle, men den
fik hurtigt følgeskab af 30 kW og 55 kW møller. I 1981
blev firmaet Danregn VindkraftA/S og i 1983 tog man
navneforandring til Bonus Energy A/S.

Den udstillede mølle er prototypen til 55 kW udgaven og
blev i 1981 opstillet på Kammersgaardsvej 22, tæt ved
Folkecenteret. Det var den møllestørrelse, der (i 65 kW
version) blev udgangspunktet for de danske vindmøllers
gennembrud på det californiske marked i 1982-83.

Konstruktionen med det kraftige trekantede vingenav
med boltehuller til de glasfiberstærkede vinger, skive-
bremsen og den svejsede bundramme med gearet og de
to generatorer er typisk "mainstream-konstruktion" for
danske møller fra denne periode.

l1
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Foto. Flemming Hagensen (DVS)
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13 kW Folkecenter-mølle (1984)
I 1983 blev Folkecenteret etableret - med baggrund i
NIVE's initiativer på energiområdet - og overtog dermed
også det videre arbejde med udvikling af Smedemester-

møllerne.

Arbejdet indskrænkede sig ikke blot til konstruktions-
vejledninger. Der blev også gjort en aktiv indsats for at

finde egnede komponenter til vindmøllerne. Her koncen-
treredes interessen ihøj grad om gearet, som var en vigtig
og ofte kritisk del af møllekonstruktionen.

I1982 blev der taget kontakt til den finske fabrik Kumera,
der fremstillede gear til røreværker på bl.a. rensnings-

anlæg. Der blev truffet aftale med den finske fabrik om
leverance afrøreværksgear, der var specielt tilpasset an-

vendelse i vindmøller, De blev leveret i tre størrelser til
vindmøller på 13 kW, 65 kW og 99 kW.

De to største gearlyper blev benyttet i møller på Born-
holm (Baltic Power) og i Lolland-møllen der bl.a. blev
eksporteret til Californien. 13 kW gearet blev bl.a. brugt
i en prototype med 4 m KJ-glasfibervinger, der i 1984

blev opstillet på Folkecenteret. Møllehatten fra den er nu i
magasinet i hallen, men er - som det fremgår af billedet til
venstre - endnu ikke renoveret til udstillingsbrug.

FLS "Aeromotor" (L942)

Alderspræsidenten i samlingen på Folkecenteret er gear-

enheden fra en af de 7 tre-vingede "Aeromotorer", som
blev bygget af F.L. Smidth & Co under 2. verdenslrig.
Tidsmæssigt falder den udenfor den periode, samlingen

ellers koncentrerer sig om, men alligevel hører den

naturligt hjemme her.

Den var nemlig inspirationskilden til udviklingen af det
"integrerede" gear,hvor selve gearkassen indgår som det
centrale bærende element i møllehatten. Den historie har

Preben Maegaard tidligere fortalt i 1. årgang af dette års-

skrift (December 2004) s. 19-24. Historien om Aeromo-
torerne findes i ärgang 4 Qantar 2008) s. 11-19 - og i
samme ärgang s. 28 kan man læse, hvordan møllehatten

fra Gedser havnede på Folkecenteret.

lFrftt
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75 kW Folkecenter mølle (1985)

Et skridt længere i retning af det integrerede vindmølle-
gear blev taget med det finske Valmet-gear, der bl.a. blev
benyttet i Folkecenterets 75 kW mølle. Det kan ikke ses

på udstillingen i hallen, men sidder i den mølle, der stadig
leverer strøm til Folkecenteret. Den blev sat i drift i juni
1985 og har altså snart 25-års fødselsdag - men den er
endnu ikke klar til at komme på museum. Vingenav og
generator er her monteretpä selve gearhuset, der stàr pä 4
fødder p ä møllehatfens bundramme.

Vindsyssel 15O kw (1986)

Med den fuldt udviklede integrerede gearkonstuktion er
bundrammen også blevet overflødig. fordi den tdgør
selve bunden af gearhuset. Med en så vigtig central kom-
ponent, der leveres fuldt færdig, blev det lettere at bygge
møllel Der er ingen besværlig tilpasning og justering af
de enkelte komponenter på bundrammen og en større del
af kvalitets silringen ligger hos gearleve r andør en.

Udviklingen af det integrerede gear var således et vigtigt
element i den spredning af vindmølleteknologien til små
og mellemstore virksomheder, der var intentionerne i
Dansk Smedemesterforenings engangement i vindkraften
og udviklingen af "Smedemestermøllen".

Et eksempel på sidste hin i denne udvikling er det finske
Valmet-gear, der ligger i nacellen fra en 150 kW Vindsys-
sel mølle, der meget s5nnbolsk star lige indenfor porten til
vindmøllehallen. Den står der, lige som den er ankommet
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Folkecenteret havde gennem nogle år beskæftiget sig med
problematikken omkring gearløse møller og anså det for
vigtigt, at der i Danmark blev indhentet erfaringer med
teknologien, bl.a. med henblik på leverancer til et fremti-
digt marked for store havmøller.

Der blev gennemført vellykkede forsøg med en 20 kV/
generator og sidst i 1990erne blev der opnået støtte
fra Energistyrelsen til forsøg med en større 100 kW
PMG., fremstillet af DESMI A/S i Nønesundby. Den
kunne fakfisk yde op til 180 kW. Begge generatorer er
bevaret og den store generator med 2,5 m diameter sidder
stadig i den forsøgsopstilling, hvor den blev testet ved

simuleret vindmølledrift via en asynkronmotor med til-
koblet frekvensomformer og et planetgear.

og den ser ud, som en møllehat gør, nãn den har været
udsat for 20 àrs vejr og vind. Efter afmontering af en del
af beklædningen og en grundig renovering kan den sætte

et passende punktum for historien om Smedemestermøl-
lerne og det integrerede gear. Selv om den egentlig først
sluttede med 525 kW møllen i Hanstholm, der nu kører
på 18. år. (Hele historien findes som nævnt i årsskriftet
fra2004)

1OO kW Ringgenerator (PMG) (1999)

Ved siden af Vindsyssel-nacellen står 2 ringgeneratorer,
der blev benl.ttet til forsøg for godt 10 år siden. Flere
fabrikker - bl.a. Enercon i Tyskland - havde gennem

nogle år produceret gearløse møller, hvor rotoren drev
en stor, langsomtløbende generator med mange poler
("ringgenerator"). Den type, Enercon anvender, har rotor
med elektromagneter, men der var også stor opmærk-
somhed omkrig typer med permanente magneter (PMG).

PMG Ce¿r
Asynkmn-

V¿rmeblæser

Trods de gode forsøgsresultater var ingen afde danske

vindmølleproducenter dengang interesseret i den nye
teknologi. Det har dog ændret sig i de senere år. I 2008.
opstillede Siemens Windpower to 3,6 MW forsøgsmøller
med PMG ved Tim i Vestjylland og på basis af erfarin-
gerne med dem kom der i december 2009 en tredie mølle
ved fabrikken i Brande. Samtidig er flere udenlandske
fabrikker - bl. a kinesiske - på vej ind på markedet med
gearløse PMG-møller.

Så udstillingen i Folkecenterets møllehal peger ikke bare

bagud mod historien - med også fremad...

Fotos fra møllehallen: Benny Christensen (DVS). Øvrige
fotos, hvor intet andet er angivet, er fra Folkecenterets
arkiv.

motof

F¡ekvens-

omformer

EI-skab
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Kratostaten - en opfindelse af
Poul la Cour.
Gedsermøllen.
Glasfi bervingerne udvikling.
Bevaring af kulturarven - et
kapløb med tiden.
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HISTORIE IDANMARK
2. årgang
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Iljemmebyggede vindmøller på
Varde-egnen.
Jean Fischer - den første blandt
pionererne.
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1. årgang:
Vindtunnelerne iAskov
En historisk mølle i Nymindegab
Lokal vindmølleproduktion i
Vestjylland I 900-1 920.
Historien om Kuriant-møllen.
Det integrerede vindmøllegear.

KAPITLER AF
VINDKRAFTENS

HISTORIE IDANMARK
3. årgâng

ElñGeêt Poùl la Coû Muwt
l'¡ord¡sk Folkæntcr for VêdvaFnde Énergi

D¡nñarlG Vindkãfrh¡stqi3le Sâmtiñg
Fêbruer 2007

2. årgang:
Danske Vindmøllefabrikker fra
1876 ril 1920.

3. årgang:
Byernes vindmøIler har ikke ef-
terladt mange spor.
Det teknologiske og oplysende
kraftcentrum iAskov.
Richmond - små propelmøller
under anden verdenskrig.
Ideerneo der blev glemt under-
vejs.

KAPITLERAF
VINDKRAFTENS

HISTORIE IDANMARK
4. årgang

5. årgang:
Brug af blæsten bag Bovbjerg -
Vindmøllehistorie i et lokalt per-
spektiv.
En la Cour mølle med en betyd-
ningsfuld opgave.
Historien om vindmøller og møl-
lelaug på Sydals.
Tvindmøtlen viste vej.

"Kapitler af vindkraftens historie
i Danmark" er udkommet siden
2004 som et fælles årsskrift
for fire organisationer/institutioner,
der beskæftiger sig med forskel-
lige sider af de sidste ca.l40 års

danske vindmøllehistorie.

Målet med udgivelsen er at kaste
mere lys over den historiske og
teknologiske baggrund for de

møller, vi ser i landskabet idag,
og for den nuværende danske
vindmølleindustri.

De 5 tidligere årgange kan stadig
købes hos de 4 udgivere. Adresser,
telefonnumre og webadresser
findes forrest i årsskriftet.
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4. årgang:
Dansk Vind Elektrisitets Selskab
1902-1915.
FLS ttAeromotorentt - en dansk
pionermøIIe.
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Den danske
vind krafth istorie

oonu ogsä pã engelsk!
Nu foreligger der - for første gang - en grundig, sammen-

hængende beskrivelse på engelsk afde sidste godt 100 års

danske vindmøllehistorie.

Poul la Cour Fonden har taget initiativet til udgivelse af
bogen "\ilIND PO\ryER - The Danish Way' og udgi-
velsen er støttet økonomisk af organisationer og virksom-
heder indenfor vindmølleområdet. Forfattere og redaktør
har arbejdet uden honorar og oyerskud fra salget går

ubeskåret til &ift af vedligeholdelse af Poul la Cour Cen-
tret i Askov.

Bogen, der er gennemillustreret med et unikt.billedmate-
riale i sort/hvid og farve, koster 175 kr (35 EUR ved
forsendelse til udlandet) incl. moms og forsendelsesom-
kosûringer. Den kan bestilles på www.poullacour.dk

Vi nd krafthistorien i. bogens
10 ka pitler:

CHAPTER I:
The Scientist, inventor and Teacher Poul la Couro

by Povl-Otto Nissen, M.A. (Physics Education), Chairmans if
the Board, The Poul la Cour Museum's Friends.

CHAPTER2:
The Experimental Windmills at Askov 1891-1903,

by Therese Quistgaard, M.A. (History), Board Member of the

Poul la Cour Foundation.

CHAPTER 3:

Electricity and Wind Power for the RuralAreas 1903-1915,
by Jytte Thorndahl, M.A. (SocialAnthropology), Senior Cura-
tor, The Danish Museum of Electricþ

CHAPTER 4:
Danish Windmill Production Before andAfter Poul la Cour
- and the First 66Golden Age" of Wind Power 1900-1920,

by Benny Christensen, M.Sc.(Mech.Eng.), Board member of
the danish V/ind Historical Collection.

CHAPTER 5:

ATime for Survival and Development 1920-1945,

by Jytte Thorndahl and Benny Christensen

CHAPTER 6;
Johannes Juul and the Birth of Modern Wind T[rbines,
by Jytte Thorndahl

CHAPTER 7:

The New Wind Power Pioneers and the Emergence of the
Modern Wind Industry, .

by Preben Maegaard, Nordic Folkecenter for Renewable

Energy.

CHAPTER 8:

Public Initiatives and Industrial Development zfter 19,79,

by Birger T. Madsen. B.Sc. (Mech.Eng.) BTM ConsultApS,
Board Member in the danish Wind Historical Collection

CHAPTER 9:

International Perspectices on the llistory of Danish Wind
Power,
by Kristian Hvidtfelt Nielsen, Associate professor, Dept. of Sci-
ence'Studies, Aarhus University.

CHAPTER 10:

Facts about Wind Energy in Denmark 2009,

by Birger T. Madsen

6: årgang af "Kapitler af vindkraftens historie i Danmark"
fortæiler bl.a. om Poul Ia Cours vindtunnelforsøg i Askov og hans befydning for forståelsen af de

aerodynamiske love bag udnyttelsen af vindens energi - om en anden af de danske'vindkraft:pionerer,
Johannes Juul, og de forsøg og møller, der gik forud for Gedser-møllen - om vindmøller på udstillinger
i begyndelsen af 1900-tallet - om en sjællandsk gård med to vindmøller - og om pionermøller fra
L970erne og 1980erne på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

THE DANISH WAY

Fronr Poul la Cour to Modern Wrnd Turbines
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