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Danmarks største vandkraftværk 
 
I årenes løb er der blevet bygget mere end 150 vandkraftanlæg ved Gudenåen. De fleste af dem er 
forsvundet igen, men det største af dem alle – Tangeværket – fungerer stadig perfekt og laver hver 
dag elektricitet, som ikke forurener med CO2.  
 
Tangeværket er Danmarks fineste og bedst bevarede industrianlæg. 
 
På Energimuseet kan du se Tangeværkets maskinhal med de tre 100-årige generatorer. Man kan se 
museets udstilling om vandkraft, og man kan gå tur på den 800 meter lange dæmning, der spærrer for 
Gudenåens vand og danner Tange Sø, der er den største kunstige sø i Danmark. 
 



Tangeværket 
Gudenaacentralen er Danmarks største vandkraftværk, hvor man har fremstillet elektricitet siden 
1921. Værket er bygget efter 1. verdenskrig på baggrund af et projekt, der var udarbejdet af ingeni-
ørerne Kristian Thomsen og S.A. Angelo i 1909. 
 
Kraftværket producerer årligt ca. 14 mill. kWh. Det dækkede i 1920’erne 1/4 af hele Jyllands elfor-
brug. Idag svarer det til ca. 3000 danske familiers årlige elforbrug, eller ca. 1/2 promille af Danmarks 
samlede elforbrug. Vandkraft er miljøvenlig vedvarende energi og producerer ikke CO2. 
 
Gudenaacentralen sparer hvert år atmosfæren for afbrænding af omkring 2.280 ton kul og dermed 
for ca. 8.360 tons CO2 (til hvert kulatom med atomvægt 12, binder der sig to iltatomer, hver med 
atomvægt 16) . Gudenåcentralen og de tilhørende oprindelige funktionærboliger er tegnet af Viborg-
arkitekten Søren Vig-Nielsen, der var elev af kongelig bygningsinspektør Hack Kampmann (Århus Tea-
ter, Marselisborg Slot). 
 
Bygningerne er solide og velproportionerede med granitsokler, røde sten, røde tegl og sandstensdetal-
jer. Den højeste fløj af kraftværksbygningen, der oprindeligt gav plads for tre transformere, rum-
mer i dag et moderne højspændingsafbryderanlæg, Midtkrafts tavleanlæg og Energimuseets udstillin-
ger i tre etager. Den udendørs 60kV transformerstation ejes af Midtjyske Net og er opført i 1950’-
erne. 
 
Samtidig med værket blev der opført fem funktionærboliger til værkets ansatte. Ét af husene, den 
oprindelige bestyrerbolig, er i dag museum og fortæller om borgerskabets boligkultur omkring 1920. 
Langs med Gudenåen ligger værkstedbygninger og en garage tegnet af arkitekt Claus Bonderup, som 
også har tegnetEnergimuseets hovedbygning. 



Gudenåen 
 
Med sine 158 km er Gudenåen Danmarks længste å. Gudenåen har sit udspring i Tinnet Krat nær byen 
Tørring og usmunder i Randers Fjord. Gudenåen bliver forsynet med vand fra 80 bække og åer og 550 
kilder og den afvander et område på størrelse med Fyn. 
 
Maan har siden oldtiden brugt Gudenåen til fiskeri, vandtransport og som trækkraft til vandmøller og 
senest turbiner. i dag bruges området i og omkring Gudenåen primært som er rekreativt naturområde. 
På grund af vandføring og fauna defineres Gudenåen ofte som en flod - den eneste i Danmark. 



Dansk Francis-turbine og generator 
 
Denne turbine blev fremstillet af De Smithske Jernstøberier og Maskinfabrikker i Aalborg i 1941 og 
leveret til mølleejer J.P. Jensen, Gundestrup Mølle ved Vester Åby på Fyn i april 1941. Her trak den 
en dynamo på 30 kW, som leverede strøm til et nærliggende mejeri. 
 
Ved Gundestrup Mølle er der en faldhøjde på 3,35 m og turbinen ydede 38 HK med et vandforbrug på 
ca. 1000 liter vand i sekundet. I 1970 blev turbinen flyttet til Grejs Mølle ved Vejle, hvor den var i 
brug til 1998. 
 
Turbinens ledeskovle (grå) kan indstilles med jernstangen og på den måde kan man regulere vand-
mængden til løbehjulet, som ligger inderst, Én af skovlene er taget af, så man bedre kan se løbehju-
let. 
 
Generatoren er fremstillet hos D.A.E. i Odense og har senest været i brug på Søbyvad Mølle fra 1973
-1998, hvor den leverede strøm til bolig og restauration. 
 
Regulatoren (den sorte skab) har sørget for spændingsregulering af den synkrone generator. 



Josiassen's vandmølle til elhegn 
 
Kristian Josiassen var landmand på Vardeegnen. For at tjene lidt ekstra byggede han i 1930'erne og 
40'erne små vandhjul til dynamoer, der lavede strøm til elhegn. Mange gårde havde fået el i bygnin-
gerne, men det kneb med at få strømmen ud til markerne. 
 
Josiassen byggede sine vandhjul af fyrretræ og gennem en cykelkæde trak hjulet en magnetspole fra 
en bil. Tændspolen fra en Ford T var rigtig god. Vandmølle og elhegn kostede 180,- kr. og blev leveret 
med hestevogn og monteret på stedet. I alt solgte Josiassen ca. 100 hjemmefabrikerede bandhjul 
med elhegn. Enkelte elhegn blev også leveret med vindmøller som trækkraft. 
 
Dette vandhjul er en kopi, som Kristian Josiassen har fremstillet til Energimuseet i 1996. 



Eriksen og Kandis på motorcykel 
 
I 1932 indkøbte Hjørring Elforsyning denn motorcykel (Indian, Scout) som brugt. Motorcyklen blev 
brugt af linieassistent Eriksen, når ledningsnettet skulle inspiceres og eventuelle mindre skader ud-
bedres. Materialer og værktøj havde han over skulderen. 
 
Under besættelsen blev motorcyklen udrustet med en hjemmebygget sidevogn, så der kunne trans-
porteres flere materialer rundt. 
 
Da Eriksen døde i slutningen af 1940'erne, blev motorcyklen overtaget af montør Jens Nielsen, kaldet 
Kandis. 
 
Indtil 1959 kørte Kandis fra tidlig forår til sen efterår på motorcyklen, specielt i forbindelse med 
opsætning af de såkaldte t-stykket til husinstallationer. Det første forårstegn i Hjørring var i en år-
række, når Kandis den første dag i den nye sæson kom på den "pruttende" motorcykel gennem byens 
gader. 
 
I 1972 blev elforsyningen i Hjørring sammenlagt med tre andre nordjyske elselskaber til Elforsynin-
gen Nordvendsyssel (ENV). 
Dette selskab har foræret motorcyklen til Energimuseet. 



Transformatortårnet 
 
Det moderne samfund kommer 
Fra Anden Verdenskrig og 20år frem ændrede landskabet sig markant i Danmark. El-selskaberne byg-
gede transformatortårne i hele landet som et synligt tegn på den enorme udvikling og vækst, Danmark 
oplevede. Danmark havde brug for masser af strøm til nye elektriske apparater, flere fabrikker og 
offentlige institutioner, og transformatortårnene blev bygget i tusindvis for at få strømmen rundt i 
hele landet. 
 
Hvad sker der i et transformatortårn? 
Vekselstrøm har den store fordel, at man kan sende den over lange afstande uden større tab, hvis 
man sender den med mange volt (højspænding). 
 
Derfor valgte man over hele Danmark i første halvdel af det 20. århundrede at skifte til vekselstrøm 
fra jævnstrøm, som ikke kan sendes mere end ca. 3 km fra et elværk. 
 
Transformatortårnet indeholdt en transformator, som ændrede strømmen fra de nye, store 10.000 
volts (10 kV) ledninger til de 230 og 280 volt, vi bruger i stikkontakten. 
 
Tårnene blev bygget af flere forskellige materialer. Ofte mursten men stål, beton og træ blev også 
brugt. I dag er mange 10 kV-ledninger gravet ned og de fleste transformatortårne er afløst af små, 
firkantede bygninger. 



Swend’s Hjemmebiograf? 
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