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De første tre arbejdsdage hos DVS i Lem
DVS’ bestyrelse vedtog i september
at afholde en månedlig arbejdsdag i
oktober, november og januar.
Arbejdsopgaverne gik bl.a. ud på at
få de mange effekter, der i 2012-13
blev hentet i Roerslev, pakket ud
og integreret i samlingen i Lem.Der
skal også et omfattende arbejde til
med klargøring af samlingen, så vi
til sommer vil kunne invitere lokale
interesserede og turister indenfor.
Desuden var der mange yttekasser
med arkivmaterale, som foreningen
har arvet efter bestyrelsemedlem og
medstifter af foreningen, Flemming

Hagensen, der døde i marts 2012.
Kasserne er nu blevet gennemgået
og en sikring og arkivering af det
store materiale er gået i gang.
Billederne herover viser bestyrelsesmedlemmerne John Furze, Johannes
Jensen og Kurt Ganer-Tolsøe på
arbejde i hallen og det tyske DVSmedlem Arne Jaeger, der er i gang
med arkivarbejdet.
Arne Jaeger har også hjemme i Düsseldorf digitaliseret foreløbig mere
end 1000 af Flemming Hagensens
efterladte dias. De ligger nu lagret
som TIFF-ler i høj kvalitet.

Gennem Flemmings ansættelse på
Risø fra Prøvestationens start i 1978
og hans mange rejser i Danmark og
udlandet har han skabt et enestående
billedmateriale, der dokumenterer
udviklingen af de moderne danske
vindmøller. Han har også taget fotos
af ældre møller, der nu er væk.Alt
det bliver nu sikret for eftertiden.
De næste arbejdsdage afholdes
onsdag den 19. februar og onsdag
den 19. marts kl. 9-ca. kl.17. Alle
DVS-medlemmer er velkomne til
at deltage enten hele dagen eller
nogle timer. Tilmelding til Kurt
Ganer-Tolsøe på 9734 1289.

En overset mølletype er
blevet synlig igen

Sidste transport fra Roerslev
Inden efteråret for alvor satte ind k
vi afhentet de sidste mølledele fra
Roerslev Elektricitetværk. Det var
mest omfangsrige og tunge ting, der
lå udendørs - og igen måtte vi have
gaffeltrucks og lastvogn involveret
i ytningen fra Fyn til Vestjylland.
(Fotos: Kurt Ganer-Tolsøe)

I begyndelsen af juni sidste år k
Nymindegab et nyt vartegn, da der
blev sat en 6-vinget vindmølle på
taget af det gamle bådebyggeri ved
Nymindegab museum.
Møllen er en rekonstruktion af den
mølle, der sad på bådebyggeriet fra
slutningen af 1800-tallet til 1928.
Da den blev taget ned var det nok
den sidste af denne mølletype,
der kombinerede træk fra de tidlige
stokmøller med de klapsejlere, der
senere blev den dominerende type.
Der ndes en del billeder af lignende
møller fra det sydvestjyske område,
men ellers er mølletypen nærmest
blevet overset. Rekonstruktions-projektet blev omtalt i første årgang af
“Kapitler af vindkraftens historie
i Danmark” fra 2004. I 9. årgang,
der udkommer i marts er der meget
mere om den “nye gamle” mølle.

Mød DVS i Vingsted 29. marts
Ligesom de foregående år deltager DVS med en stand på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde. Det nder sted i Vingstedcentret ved Vejle.
lørdag den 29. marts. Klima- og energiminister Martin Lidegaard er årets
hovedtaler.

Generalforsamling i DVS 19. marts
Der afholdes ordinær generalforsamling i Danmarks Vindkrafthistoriske
Samling i mødelokalet, Smed Hansens Vej 11, 6940 Lem onsdag den 19.
marts kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne.
John Furze, Jafar Hosseini og Benny Christensen er på valg. De har alle
erklæret sig villige til at modtage genvalg.
Tilmelding til Kurt Ganer-Tolsøe på tlf. 2924 3228 eller 9734 1289. Deltagere
i arbejdsdagen inviteres til at spise sammen med bestyrelsen kl. 18.

Redaktion og fotos fra Lem og Nymindegab: Benny Christensen

