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10. årgang af årsskriftet er undervejs...

DVS afholder 
generalforsamling
torsdag den 
19.marts. (Læs mere 
på bagsiden)

Er dette en vindmølle...? Læs mere i det 
nye årsskrift. (Foto: NewWind)

For 100 år siden var der over 16.000 gårdmøller i 
Danmark. Nu er der mindre end en håndfuld tilbage 
- og historien om dem risikerer også at  blive glemt. 
DVS vil nu  gøre en ekstra indsats for at bevare gård-
møllernes historie (Foto: Flemming Hagensen)

Forsøgsmøllen i Askov før nedtagningen i 1968.

Montage på Horns Rev 2

10. årgang af “Kapitler af vindkraftens historie i Danmark”, der udgives 
sammen med Energimuseet, Poul la Cour museet i Askov og Folkecen-
teret i Thy, sendes i begyndelsen af marts til medlemmer, der har betalt 
kontingent for 2015. Det indeholder denne gang artikler om Forsøgsmøl-
len i Askov, bevaring af gårdmøllernes historie, kraftværkernes havmøl-
leparker 2004-2013 samt husstandsmøller og andre små møller. 
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                                                                      Redaktion af nyhedsbrevet: Benny Christensen.   

Nogle af DVS’ medlemmer kan nok huske den tid, hvor der stod Rich’s kaffeerstatning på købmændenes 
hylder. Produktet blev lanceret i 1834 og produktionen stoppede i 1983. Fra 1930erne frem til 1977 var der 
samlemærker i pakkerne og der kunne købes album til indsætning af mærkerne.

I serien “Vort ittige Folk” fra 1939 var der disse to billeder af nordjyske gårde med vindmøller.

SIDEN SIDST: Generalforsamling 
i DVS torsdag d. 
19. marts kl. 19

Poul la Cour Museet i Askov 
er ved at opbygge en ny udstil-
ling om udvikling af de moderne 
danske vindmøller.

Museet har lånt DVS’ 10 kW 
Nordtank-mølle til udstillingen. 
Birger T. Madsen og John Furze 
stod for transporten til Askov i 
november sidste år.

Den årlige generalforsamling i 
DVS afholdes på Smed Hansens 
Vej 11 i Lem (kør sydpå langs 
banen ca. 200 m fra Jernbane-
overskæringen ved Ringvejen).

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Birger T. Madsen, Kurt Ganer- 
Tolsøe og Johannes Jensen er på 
valg. De har alle været med fra 
foreningens start i 1997.

Johannes Jensen har for to år 
siden varslet, at han ville udtræde 
af bestyrelsen i år, men vi håber 
fortsat at kunne trække på hans 
praktiske hjælp med opbygning 
og vedligeholdelse af samlingen. 
De to andre genopstiller.

Af hensyn til kaffe og kage vil 
vi gerne have tilmelding til Kurt 
Ganer-Tolsøe på  9734 1289 eller 
k.g.tolsoee@gmail.com.
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