ROERSLEV-SAMLINGENS FREMTID

I 2002 købte Flemming Hagensen, der fem år tidligere var med til at stifte “Danmarks Vindkrafthistoriske Samling”
(DVS) det nedlagte elværk i Roerslev på Nordfyn. Her lavede han sin egen “lial” af samlingen, hvor man dels kunne
se mange af de vindmølle-relaterede ting, han gennem årene havde samlet, dels et udvalg af de mølledele, som
han og andre havde skaffet til DVS.

Mange danske og udenlandske gæster har siden fået deres første introduktion til den danske vindmøllehistorie ved
en rundgang i Roerslev-samlingen under Flemmings kyndige vejledning. Men også dem, der kendte historien, kunne
ofte få nye vinkler på den ved et besøg i Roerslev.
I 2010 blev Henrik Stiesdals 15 kW mølle fra 1977-78 renoveret af 5 pakistanske teknikere. der i Roerslev k
“hands-on” kendskab til 70’ernes banebrydende danske vindmølleteknologi.

I de seneste år havde Flemming Hagensen af helbredsmæssige grunde svært ved at passe samlingen på Roerslev
Elværk. Desuden var der påtrængende problemer med vedligeholdelsen af den gamle bygning DVS’ bestyrelse
drøftede derfor muligheden for at ytte samlingen til Lem, således at Flemming kunne skille sig af med elværket.

Efter Flemming Hagensens død i foråret 2012 måtte disse planer fremskyndes. Samlingen i Roerslev og Flemmings
fotos og andre arkivalier var testamenteret til DVS. Arkivmaterialet i hans lejlighed i Roskilde blev yttet allerede i maj
2012 og i løbet af efteråret 2012 blev de mange tunge dele fra Roerslev transporteret til Lem ad ere omgange. Det
meste opbevares nu under tag - i en industrihal i det kompleks, hvor Vestas startede vindmølleproduktionen i 1979.
Delene vil blive bevaret og restaureret til brug på fremtidige udstillinger. Interesserede enkeltpersoner eller grupper
kan aftale besøg og rundvisning i hallen i Lem. Se nærmere på DVS’ hjemmeside.
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