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DVS får ny adresse

DVS har længe haft ønske om en fast “base” med 
mødelokaler for bestyrelsen og plads til forenin-
gens voksende arkiv.

Dette ønske er nu gået i opfyldelse, idet Johannes 
Jensen, der er bestyrelsesmedlem i DVS, har 
stillet et par ledige administrationslokaler i Lem’s 
industriområde til rådighed. 

De vil fremover danne rammer om foreningens 
aktiviteter. Lokalerne giver også plads til en 
mindre permanent udstilling af plancher og fotos, 
der illustrerer vindmøllernes historie. Desuden er 
der i umiddelbar tilknytning hertil adgang til at 
låne et større lokale til møder og andre arrange-
menter. Medlemmerne får lejlighed til at se de 
nye lokaler ved den årlige generalforsamling, der 
afholdes her.

Vi har hidtil benyttet sekretæren Jan Viums privat-
adresse og telefon som kontakt til foreningen. 
Men med de nye lokaler får DVS også sin egen 
adresse: Smed Hansens Vej 11, 6940 Lem St.

Herfra vil bestillinger på foreningens publika-
tioner fremover blive ekspederet og henvendelser 
til foreningen besvaret. Da der ikke er bopæl 
på adressen vil det i praksis betyde, at der kan 
gå nogle dage, inden breve bliver ekspederet, da 
postkassen tømmes et par gange om ugen.

DVS’ telefonforbindelse bliver samtidig forman-
dens telefon 9734-1289. Den bedste træffetid er 
om aftenen. E-mailadressen, som vi opfordrer til 
at benytte, er uændret:
               info@vindhistorie.dk

DVS’ medlemmer og andre vindmølleinteresserede idbydes til foredraget:

Billeder af vindkraftens historie - specielt i Vestjylland 
v. Benny Christensen, bestyrelsesmedlem i DVS.
Foredraget holdes på SKJERN VINDMØLLE, Marupvej 23 A, 6900 Skjern, torsdag 
den 23. februar kl. 19.00.
Arrangementet gennemføres af Energitjenesten Vest i samarbejde med bl.a. Skjern-Egvad Museum.

Gedsermøllen er blevet “kanoniseret”. Den var et af de 
12 udvalgte “værker” i kategorien “Design og kunsthånd-
værk” i den meget omtalte og omdiskuterede “Kulturkanon” 
der blev offentliggjort i sidste måned. Så nu er det da i det 
mindste blevet officielt anerkendt, at vindmøllerne er en del 
af kulturarven. Det vil vi i DVS gerne gøre mere for at få  
slået fast, når 2007 bliver “Industrikulturens år”. Historien 
om Gedsermøllen kan læses i årsskriftet for 2005, som er 
vedlagt dette nyhedsbrev. (Foto: Elmuseet)

Aktuelt nyt  v. formand Kurt Ganer Tolsøe

I sidste brev til medlemmerne i oktober 2005 
omtalte jeg vort samarbejde med Elmuseet i 
Tange, Nordisk Folkecenter for Vedvarende 
Energi i Thy og La Cour Museet i Askov. Det nye 
fælles årsskrift med flere kapitler af vindkraftens 
historie følger med dette brev. Med hensyn til 
DVS’ aktiviteter i forbindelse med  Industrikul-
turens År 2007 er der nu nogen afklaring, idet 



vi for at komme med i det landsdækkende katalog 
fra Kulturarvstyrelsen med omtale af projekter 
eller aktiviteter inden 1. maj skal have anmeldt 
vores projekter. 

I skrivende stund har vi planer om en (landsdæk-
kende) registrering af ældre møller og mølledele, 
ligesom det kunne være aktuelt med en udstilling, 
der belyste vindmøllernes rolle i industrialiserin-
gen i Danmark. Denne sidste aktivitet kunne ske 
i samarbejde med Elmuseet, Folkecenteret og La 
Cour Museet. 

Bestyrelsen vil holde jer orienteret herom i et 
kommende nyhedsbrev, der sendes ud i løbet af 
foråret.

Sluttelig skal jeg opfordre alle til at møde op til 
generalforsamlingen. Smed Hansens Vej 11 findes 
lettest på følgende måde. Kør ad ringvejen syd 
om Lem by. Hvor den skærer jernbanen viser et 
skilt til “Smed Hansens Vej 9-13”. Denne sidevej 
går langs jernbanen. Nr. 11 ligger på den modsatte 
side. Vi vil søge at “tydeliggøre” nr. 11, så alle 
kan finde frem.

Kurt Ganer-Tolsøe,H.S. Hansensvej 8
6940 Lem St. tlf. 9734-1289

Tag forskud på 2007..!

Som omtalt i formandens orientering herover 
planlægger DVS i 2007 en landsomfattende regi-
strering af ældre vindmøller og mølledele. Men 
der er ingen grund til at vente til “industrikul-
turens år” officielt går igang. Hvis de stumper 
af vindmøllehistorien, der endnu er tilbage, skal 
have en chance for fortsat at blive bevaret er der 
ingen tid at spilde.

Derfor opfordrer vi vores medlemmer overalt i 
landet til at være opmærkomme på, om der lokalt 
findes bevarede møller eller mølledele. Det kan 
være møller eller rester af møller. der stadig er 
synlige i landskabet eller som ligger inden- eller 
udendørs hos private eller virksomheder.

Det er først og fremmest perioden med “industriel 
vindmølleproduktion”, som beskrives i artiklen i 
det seneste årsskrift s. 3 - 8, der har interesse. Den 
periode startede i slutningen af 1800-tallet og

kulminerede i perioden 1900-1920. Men helt op til 
årene under og efter Anden Verdenskrig var flere 
fabrikker stadig aktive.

Også “arkivalier” som billeder, prislister og kata-
loger samt annoncer i aviser og blade fra denne 
periodes vindmøllefabrikker har interesse.

Send en e-mail eller brug vores nye postadresse i 
Lem - og vær med til aktivt at sikre, at denne del 
af den “industrielle kulturarv” ikke går i glemme-
bogen.

Benny Christensen, best. medlem i DVS

Åbent hus i Roerslev - foråret 
2006:
Nogle af de mølledele, der allerede er reddet, kan 
ses i Flemming Hagensens samling i Roerslev Gl. 
Elværk på Nordfyn. I foråret 2006 er der åbent 
hus i følgende perioder:

Lørdag den 25. marts kl. 14 til søndag den 26. 
marts kl. 18

Hele Kristi Himmelfartsdags- weekenden fra 
24. til 28. maj.

Nærmere oplysninger og aftale om besøg på andre 
tidspunkter hos Flemming Hagensen på telefon 
4035 6622.
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