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Flemming Hagensen (1925-2012)
2002 købte han det nedlagte elværk
i Roerslev på Nordfyn, hvor han
etablerede sin egen “lial” af samlingen.

I marts måned i år døde Flemming
Hagensen, der i 1997 var med til at
stifte DVS.
Med hans død har dansk vindkraft
mistet en af sine markante proler.
Flemming var uddannet maskinarbejder og blev i 1961 ansat på Risø.
Da Prøvestationen for Mindre Vindmøller blev oprettet i 1978 blev det
hans nye arbejdsplads og udgangspunktet for hans livsværk.
Gennem sit arbejde fulgte han de
danske vindmøller i Danmark og
i udlandet, og han havde altid sit
kamera med. Hans mange billeder
dokumenterede vindmølleudviklingen og blev gennem årene brugt i
talrige bøger og tidsskrifter.
Som en del af sit arbejde oprettede
han en database over samtlige el-producerende møller i Danmark. Antallet voksede hurtigt, og da opgaven
blev for stor for Risø fortsatte han på
privat basis i fritiden og publicerede
en trykt udgave med mellemrum.
Undervejs blev har også interesseret
i de ældre møller- både de elproducerende og de, der leverede energi

Flemming var gennem årene en fast
gæst med udstilling på Danmarks
Vindmølleforenings “vindtræf” og
årsmøder. I 2006 k han foreningens
vindmøllepris - en fortjent hædersbevisning, han delte med bl.a. ere
energiministre og centrale branchefolk.
Uden Flemmings utrættelige og
entusiastiske indsats var væsentlige
dele af de seneste over 100 års
danske vindmøllehistorie - og en del
af vores industrielle kulturarv - gået
tabt.
til landbrugets maskiner før elektriciteten blev udbredt. De blev også
inkluderet i databasen.
Da han blev pensionist blev arbejdet
med vindmøllehistorien en fuldtidsbeskæftigelse. Der blev brugt meget
tid og mange kilometer på landevejen for at indsamle mølledele,
komplette møller, billedmateriale og
anden dokumentation. Fra 1997 blev
DVS rammen om denne indsats og i

Amerikansk besøg hos DVS:
I september havde DVS besøg af Paul Gipe fra
USA. Han er nærmest en “institution” indenfor
den moderne vindmøllehistorie og har skrevet en
lang række bøger, der er oversat til ere sprog.
Han var i Europa for at besøge vindmøllemessen i
Husum og k også tid til et par dage i Danmark.
Paul Gipe var interesseret i de danske pionermøller
fra perioden 1977-81 i DVS’ samling i Lem. Så der
blev fotograferet meget under besøget.
Paul Gipe’s hjemmeside www.wind-works.org
kan anbefales. Her kan der hentes viden om den
nyere vindmøllehistorie og om den helt aktuelle
internationale udvikling på vindmølleområdet.
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