Bilde 1: Vind er luft som beveger seg. Det kan
være et svalende pust i nakken en varm sommerdag, og et iskaldt gufs i fjeset en våt og
kald høstdag. Små vindpust kan få blader og
frø til å fly i lufta, mens kraftig vind, som storm
og orkan, kan blåse trær over ende og rive
taket av hus.

Bilde 2: Vind er energi. Energi er det som får
ting til å bevege seg. Det har du sikkert opplevd
når det blåser!

Bilde 3: Vind skyldes temperaturforskjeller mellom luft, land og hav. Varm luft er nemlig lettere
enn kald luft, så når lufta blir varmere stiger
den opp fra bakken. Der etterlater den seg et
tomrom, og det blir plass til at kaldere luft kan
bevege seg inn. Og luft som beveger seg er jo
vind!

Bilde 4: Fordi sola varmer opp både lufta, vannet og landområdene på jorda, er det sola som skaper vinden. Der
sola varmer, og lufta blir varm, blir det også vind.
Det er sola som varmer opp lufta, bakken og havet. Men
luft, stein, jord og vann tar til seg solenergien i ulik grad.
Derfor blir de ikke like varme. Oftest blir det varmere over
land, der jord og stein kan suge opp mye solvarme. Da
stiger den varme lufta opp, og kaldere luft blåser inn fra
havet.

Bilde 5: Vind er med på å lage vær. Vinden kan ta med
seg fuktig luft inn over land, og når lufta kjølner klarer
den ikke lenger å holde på alt vannet. Da blir det regn.
Eller, hvis det er skikkelig kaldt, kommer vannet som snø.

Bilde 6: Mennesker lærte seg tidlig å bruke vinden til
transport. Allerede 5000 år før vår tidsregning brukte folk
i Egypt seilbåter på den store elva Nilen. Seilene
fanger vinden og lar båtene blåse bortover vannet. Det
var også seil på båtene vikingene brukte.

Bilde 7: For å utnytte vindenergien må vi få den til å gjøre
noe for oss, den må kunne utføre et arbeid. Et arbeid kan
for eksempel være å blåse båter bortover havet, eller å
snurre bladene på ei vindmølle. I gamle dager var det
vanlig å bruke vindmøller til å male korn, eller pumpe
vann. Da ble bevegelsen vinden skapte i vindmøllebladene
overført til et møllehjul eller en vannpumpe. I Kina hadde
de vindmøller allerede for 4000 år siden, men her i Europa
har det bare vært vanlig fra 1100-tallet. Nederland og
Danmark er eksempler på land som har mange vindmøller.

Bilde 8: I dag bygger vi vindmøller som produserer strøm.
Egentlig burde vi kalle dem for vindturbiner. Bladene som
snurrer rundt i vinden er en turbin, og turbinen overfører
vindenergien til en generator som omgjør den til strøm.
Da kan vindkraften sendes ut i strømnettet og brukes
mange steder, ikke bare akkurat der vindmølla står.

Bilde 9: Vindturbiner produserer fornybar energi som ikke
slipper ut skadelige klimagasser. Derfor er det mange land
som bygger ut vindkraftparker både på land og i havet. I
Danmark for eksempel, kommer nesten halvparten (41 %)
av all strøm fra vindkraft.
Men vind er en lunefull energikilde. Noen ganger er det
som om alt står stille, og andre ganger kan det blåse fra
alle kanter. Derfor er det vanskelig å basere seg på vind
som den eneste kilden til energi.

