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Tidslinje 
Tidslinjen gennemgår det kronologiske forløb beskrevet i bogen. I parenteser henvises til 
de sidetal i En skjult magt, som beskriver forløbet. 
 
1. juni 1991 Første bekendtgørelse om støj fra vindmøller træder i kraft. 
 
Maj 1997 Orientering fra Miljøstyrelsen med generelle anbefalinger om lavfrekvent støj 
(s. 59). 
 
20. juni 2005 Indslag i TV-Avisen om buldrende støj fra vindmøller. Professor Henrik 
Møller udtaler, at problemet bør undersøges (s. 70-73). 
 
1. maj 2006 Start for projekt om vindmøllestøj med Delta og Aalborg Universitet (s. 76). 
 
1. januar 2007 Ny bekendtgørelse om støj fra vindmøller træder i kraft (uden regler for 
lavfrekvent støj). 
 
20. august 2007 Delta er bagefter, og projektet begynder at knage (s. 79f). 
 
Efterår 2008 Aalborg Universitet må forlade projektet, og Delta overlader deres del til 
Salford Universitet (s. 83). 
 
11. august 2010 Kommende dekan Eskild Holm Nielsen beder Henrik Møller om ikke 
at udtale sig om støj fra planlagt testcenter for serie-0-møller ved Nordjyllandsværket (s. 
165). 
 
29. oktober 2010 Rapport fra Aalborg Universitet viser for meget støj fra planlagt 
testcenter i Østerild (s. 91). 
 
Vinter 2010-2011 Kammeradvokaten giver forskerne ret i, at loven om testcentret bør 
laves om. Miljøminister Karen Ellemann lover nye regler for vindmøllestøj med krav til 
lavfrekvent støj og om at lytte til Aalborg-forskerne (s. 92). 
 
25. maj 2011 Miljøstyrelsen offentliggør forslag til de nye støjregler (s. 97). 
 
15. juni 2011 Aalborg-forskerne skriver kritisk kronik i Berlingske. Direktør i 
Vindmølleindustrien Jan Hylleberg klager til dekan Eskild Holm Nielsen. Rektor Finn 
Kjærsdam slår fast, at der er tale om frie forskere, som har både ret og pligt til at udtale 
sig indenfor deres fag (s. 167-170). 
 
9. december 2011 Artikel i Weekendavisen, hvori Henrik Møller udtaler sig kritisk om de 
nye regler. Jan Hylleberg klager til Eskild Holm Nielsen, som indkalder Henrik Møller til 
møde (s. 25-28, 171). 
 
1. januar 2012 Den ny bekendtgørelse træder i kraft (med regler for lavfrekvent støj). 
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13. januar 2012 Møde på dekanens kontor, hvor Henrik Møller bebrejdes udtalelser til 
Weekendavisen (s. 29-30). 
 
26. januar 2012 Eskild Holm Nielsen deltager i Vindmølleindustriens bestyrelsesmøde 
(s. 173f). 
 
10. februar 2012 Jan Hylleberg klager til Eskild Holm Nielsen over støjforskernes 
website (s. 173-174). 
 
10. april 2012 Støjforskerne laver rapport til Maastricht By om påtænkt projekt med fire 
Vestas-vindmøller. Projektet bliver ikke vedtaget (ikke omtalt i bogen). 
 
9. oktober 2012 Støjforskerne skriver kritisk kronik i Berlingske (ikke omtalt i bogen). 
 
Foråret 2013 Eskild Holm Nielsen og institutleder Børge Lindberg holder møder med 
firmaet Delta for at hjælpe dem med at rette op på et dårligt ry, som Delta hævder, 
støjforskerne er skyld i (s. 180-184). 
 
16. april 2013 Møde på Børge Lindbergs kontor, hvor Henrik Møller bebrejdes 
udtalelser til pressen (s. 179-180). 
 
Sommer 2013 Vestas lancerer Act on Facts-kampagne. Støjforskerne påpeger i Jyllands-
Posten, at kampagnens afsnit om støj bygger på forveksling af  to akustiske begreber. 
Vestas indrømmer fejlen og fjerner støj fra kampagnen efter ugers pres fra avisen (s. 174-
175). 
 
17. januar 2014 Aalborg Universitet indleder fyring af  Henrik Møller; forsøger uden 
held at få aftale om frivillig fratræden (s. 176-179, 185). 
 
26. marts 2014 Henrik Møller opsiges med overenskomstmæssigt varsel på seks 
måneder. Henrik Møller har forgæves forsøgt at få en aftale om ulønnet at fortsætte sin 
tilknytning til universitetet som professor emeritus (s. 185). 
 
27. marts 2014 Eskild Holm Nielsen er keynote-taler på Vindmølleindustriens årsmøde, 
hvor han argumenterer for et tættere samarbejde mellem industri og 
forskningsinstitutioner (s. 31, 192). 
 
27. maj 2014 Jyllands-Posten omtaler fyringen og antyder sammenhæng med Henrik 
Møller deltagelse i debatten om vindmøllestøj. Få dage efter kalder avisen på lederplads 
fyringen for mystisk. I den følgende tid omtaler også andre aviser sagen (s. 186). 
 
16. juni 2014 Aalborg Universitet tilbyder Henrik Møller en treårig tilknytning som 
professor emeritus (s. 186). 
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Sommer 2014 Sektion for Akustik nedlægges på Aalborg Universitet og medarbejderne 
overføres til Sektion for Signal and Information Processing (s. 128). 
 
31. august 2014 Støjforskerne lancerer lydmåler med pressemeddelelse og interview i 
Nordjyllands Radio dagen efter (s. 129). 
 
4. september 2014 Sektionsleder Søren Holdt Jensen stiller kritiske spørgsmål om 
lydmåleren (s. 129-131). 
 
12. september 2014 Jan Hylleberg skriver til Eskild Holm Nielsen med kritiske 
spørgsmål om lydmåleren (s. 139-140). 
 
30. september 2014 Henrik Møller fratræder sin stilling og bliver professor emeritus (s. 
128, 186). 
 
7. oktober 2014 Randers Amts Avis bringer artikel om vindmøllestøj og den nye 
lydmåler (s. 132). 
 
8. oktober 2014 Institutleder Børge Lindberg stiller nye kritiske spørgsmål om 
lydmåleren (s. 132-136). 
 
9. november 2014 Jan Hylleberg skriver igen til Eskild Holm Nielsen om lydmåleren (s. 
142-143). 
 
17. december 2014 Jyllands-Posten omtaler målinger af  vindmøllestøj foretaget med 
lydmåleren, TV 2 stopper dækning af  samme (s. 136-138). Jan Hylleberg skriver endnu 
en gang til Eskild Holm Nielsen (s. 143). 
 
8/16. januar 2015 Holbæk Kommune henvender sig først til Henrik Møller og derefter 
til Børge Lindberg om brug af  lydmåleren i projekt (s. 149-150). 
 
5. marts 2015 Lektor Christian Sejer Pedersen svarer på Aalborg Universitets vegne og 
foreslår Holbæk Kommune at indlede projektet med at bruge lydmåleren. Hans papir 
forsvinder (s. 151-152). 
 
6. marts 2015 Telefonmøde mellem Holbæk Kommune, Børge Lindberg og Christian 
Sejer Pedersen (s. 152). 
 
9. april 2015 Christian Sejer Pedersens brev af  5. marts dukker op igen via aktindsigt, og 
Holbæk Kommune har bedt Aalborg Universitet forklare, hvorfor forslaget ikke var 
inddraget (s. 153-154). 
 
April-maj 2015 Folketingsudvalg ønsker at mødes med Henrik Møller. Børge Lindberg 
forsinker invitationen, og mødet holdes uden Henrik Møller (s. 187-188). 
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19. maj 2015 Børge Lindberg skriver til Holbæk Kommune, at universitetets ledelse ikke 
deler Christian Sejer Pedersens synspunkt om at bruge lydmåleren, og at den skal 
kalibreres (s. 154). 
 
16. juni 2015 Byrådet i Holbæk Kommune vedtager at benytte lydmåleren (s. 155). 
 
29. juni 2015 Børge Lindberg deltager sammen med universitetets juridiske 
chefkonsulent i borgermøde i Holbæk (s. 155-156). 
 
26. august 2015 Holbæk Kommune rykker universitetet for plan for kalibrering (s. 156). 
 
29. oktober 2015 Efter flere rykkere forsikrer Børge Lindberg Holbæk Kommune, at 
processen med kalibrering er i gang (s. 156-157). 
 
26. november 2015 Holbæk Kommune rykker Børge Lindberg (s. 158). 
 
27-30. november 2015 Børge Lindberg udtrykker overfor Holbæk Kommune, at 
Aalborg Universitet ikke vil udlåne lydmåleren (s. 159). 
 
18. januar 2016 Holbæk Kommune meddeler naboerne, at kommunen ikke vil bruge 
lydmåleren (s. 160). 
 
19. januar 2016 Børge Lindberg smider Henrik Møller ud af  lydmålergruppen, overtager 
gruppens postkasse og stopper udlån (s. 189). 
 
27. januar 2016 Henrik Møller orienterer personer, som venter på at låne lydmåleren (s. 
190-191). 
 
29. januar 2016 Artikel i Ekstra Bladet (online) (s. 191). 
 
4. februar 2016 Eskild Holm Nielsen smider Henrik Møller ud som professor emeritus 
(s. 191). 
 
26. april 2016 Aalborg Universitet meddeler Holbæk Kommune, at lydmåleren udlånes 
fra den 4. maj (s. 161-162). 
 
24. maj 2016 Lydmåleren ankommer til Holbæk. Få dage efter påbegynder Vattenfall 
ombygning af  møllerne (s. 162). 
 
Medio maj 2017 Endnu ingen målinger analyseret. 
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