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RENOVERING AF MØLLEDELE I EFTERÅRET 2008 !

3) Klapper fra Lykkegaard-møllen. Det drejer sig om
nænsomt træarbejde og maling af de mandshøje klapper.
4) Renovering af FLS-møllens ”hjælpeudstyr”

Inspireret af arbejdet med at klargøre mølledele til
udstillingen på Elmuseet i 2007 har bestyrelsen
gennemgået samlingen i Lem, og prioriteret væsentlige
mølledele til renovering, så bevaring af dem kan sikres.

Til disse arbejder har DVS allerede indkøbt de nødvendige materialer, så det er blot at gå i gang med rengøring
og maling.

Derfor inviterede vi til arbejdsdag/weekend den 6-7 juni
2008 i Lem. Disse to datoer var åbenbart ikke de mest
heldige, og grundet behersket tilslutning måtte vi aflyse.
Bestyrelsen vil dette efterår satse på arbejdet med at
sikre de vigtigste dele fra vores samling og inviterer
derfor til 3 fredag-lørdage i Lem, hvor vi vil klargøre
vigtige mølledele fra samlingen. Først og fremmest
drejer det sig om:
1) De resterende dele fra Holbæk-vindrosemotorens
rotor (rotorens jerndele og 13 blade).
2) Klapsejlervinger til møllen fra Kgs Thisted. Vi har 4
vinger i Lem og en vinge i samlingen på Fyn.

Men nu til det vigtigste: Datoerne for de tre fredaglørdage er: 5. - 6. september, 3. - 4. oktober, 31.
oktober - 1. november og det foregår på Vennervej 8,
6940 Lem
Hver dag arbejdes fra kl. 9 - 17. Man kan tilmelde sig
til en eller flere dage. DVS sørger for fornuftige mellemmåltider til tilmeldte deltagere.
Tilmelding kan ske til:
Kurt Ganer-Tolsøe, tlf: 9734 12 89, eller pr mail til
kurt.tolsoee@email.dk
Deltagerne i renoveringsarbejdet får lejlighed til sammen
med bestyrelsen at udvælge yderligere emner til renovering. På gensyn...!

Vindmølle-udstillingen på Bovbjerg
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I godt 2 måneder (fra begyndelsen af marts til Pinsedag den
11. maj) var der i de nyåbnede udstillingslokaler i tilknytning til
Bovbjerg Fyr lejlighed til at se - eller gense - 20 af plancherne fra
sidste sommers store udstilling på Elmuseet. På Bovbjerg var de
suppleret med en stor samling lokale møllebilleder.
Udstillingen gav således både et billede af den danske vindmølleindustris historie og et længdesnit af hele vindmøllehistorien
på en egn, hvor vindkraften altid har spillet en stor rolle. De
mange historiske billeder var indsamlet med hjælp fra en række
lokalarkiver og enkeltpersoner.
8-vinget stokmølle på “Mosegaard”, Lomborg (Foto i
Lomborg-Rom Lokalhistoriske Arkiv)

Klapsejler på “Sønder Bjerg”, Vråvej 18, Fjaltring
(Foto fra 1908 i Fjaltring-Trans Lokalarkiv)

Der var også billeder fra den nyere del af vindmøllehistorien
- bl.a. af Asbjørn Bjerre’s Riisager-mølle, der nu kan ses på
Elmuseet, og en billedserie fra opstillingen af den rekonstruerede
stokmølle, som stadig kan ses på en ejendom i Dybe tæt ved
Bovbjerg (se mere på bagsiden af dette nyhedsbrev).
Både Ejvind Jensen, der byggede møllen i Dybe, og Asbjørn
Bjerre var med ved åbningen af udstillingen den 2. marts - og
der var også mange af vores samarbejdspartnere fra museer og
lokalarkiver samt andre lokale mølleinteresserede. Så der var
trængsel i de mange større og mindre udstillingsrum, der var en
spændende ramme for udstillingen.

BILLEDER FRA BOVBJERG-UDSTILLINGEN
Når en ny mølle skulle rejses har
det altid været en begivenhed. Og
flere billeder på Bovbjerg viste,
hvordan det gik til før i tiden.
De kan sammenlignes med de helt
aktuelle billeder nederst på siden.
Til højre Asbjørn Bjerres Riisagermølle, der gøres klar til opstilling
ved Bovbjerg Camping i 1978.
Og selv om der var
både en kran og noget
moderne værktøj til
rådighed, da Ejvind
Jensens rekonstruktion af en stokmølle
blev rejst i Dybe i
1987, foregik meget
stadig med håndkraft
som da de gamle
møller blev rejst.

Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen 28. marts 2008:
Resultatet var uændret konstituering:
Formand: Kurt Ganer-Tolsøe (9734 1289)
Næstformand: Flemming Hagensen (4035 6622)
Kasserer: Kurt Weber (9734 1082)
Birger T Madsen (9736 9237)
Benny Christensen (9733 3280)
Johannes Jensen (9734 1918)

DEN ALLERNYESTE DEL AF
VINDKRAFTHISTORIEN
Der skrives stadig dansk vindmøllehistorie og den følger
vi også i DVS. Den 10. juli blev den første af to testmøller fra Siemens Wind Power opstillet ved Tim nord
for Ringkøbing. Møllen adskiller sig fra de hidtidige
danskproducerede møller ved ikke at have noget gear.
I stedet er hovedakslen koblet direkte til en langsomtgående 3,6 MW “ringgenerator” med ca. 5,5 m diameter.
Gearløse møller har hidtil især været “varemærke” for
de tyske Enercon-møller. I Danmark har Folkecenteret
allerede i 1988-99 foretaget forsøg med ringgeneratorer
på 20-100 kW. På billedet nederst t.v. er det næsten 100
m høje rørtårn på plads den 9. juli og der gøres klar til
ophejsning af mølletoppen. Om formiddagen den 10 juli
kom rotoren også på plads.
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