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Forord: Kort om Poul la Cour Museets oprettelse:
Bygningen, som sidst har været brugt som keramikværksted for Askov Højskole, blev sat til salg op
mod årtusindskiftet og i marts 2000 blev ejendommen købt af en nyoprettet fond, Poul la Cour
Fonden, som har sit udgangspunkt i en arbejdsgruppe, der var nedsat på initiativ af Askov Bylaug.
I juni 2000 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling for en støtteforening, som blev oprettet
den 16. juni 2000, og som nu kaldes "Poul la Cour Museets Venner". Denne forening har som
formål at arbejde for udvikling af museumsindholdet og opbygning af udstillingerne, mens fondens
opgave er at arbejde for sikring af det økonomiske grundlag.
Begge dele går foreløbigt meget godt. Poul la Cour Fonden disponerer nu over ejendommen
fuldstændig gældfri takket være stor økonomisk opbakning fra vindmølleindustrien, en del
underleverandører, andre fonde, firmaer og privatpersoner. Det lykkedes i et tæt samarbejde mellem
fond og venneforeningen at åbne en basisudstilling allerede den 16. juni 2001 på årsdagen for
foreningens oprettelse. Støtteforeningen er nu nået op på cirka 120 medlemmer.
Pr. 1. januar 2012 består bestyrelsen for Poul la Cour Fonden af følgende medlemmer:
Ingeniør Bjarke Thomassen, formand, udpeget af Askov Bylaug.
Museumsinspektør, mag.art. Jytte Thorndahl, udpeget af Energimuseet.
Vindmøllekonsulent Birger T. Madsen, BTM Consult, udpeget af Forskningscenter Risø ved
Afdelingen for Vindkraft og Atmosfærefysik.
Ingeniør Troels Thomsen, LM Glasfiber A/S, udpeget af Fondens bestyrelse.
Museumsinspektør Linda Klitmøller, udpeget af Egnsmuseet Sønderskov.
Tidl. seminarielektor Povl-Otto Nissen, udpeget af Poul la Cour Museets Venner.
Arkitekt m.a.a. Steffen M. Søndergaard, udpeget som håndværks- og konstruktionsfagligt
medlem.

Bestyrelsen for støtteforeningen Poul la Cour Museets Venner består af følgende medlemmer:
Seminarielektor Povl-Otto Nissen, formand
Kemiker Anton Wienberg, næstformand
Afdelingssygeplejerske Inge Lis Dalsgaard, sekretær
Friskolelærer Eskil Arnfred, kasserer
Fagskolelærer Niels Andersen
Efterskolelærer Per Lindegaard Jensen

Logoet er tegnet af Inger Marie la Cour og Steffen M. Søndergaard

Tilbage til forsøgsmøllens historie:
Bygningen, som museet er indrettet i, blev bygget i 1897. Oven på bygningen har først stået en
hollandsk træspån beklædt mølle, som trak de elektriske dynamoer og andet maskineri nedenunder.
Den første mølle, som Poul la Cour fik støtte til at bygge allerede i 1891, stod syd for den
nuværende bygning, omtrent hvor den bagerste garagebygning er placeret, og det tilhørende
bygningskompleks af træ strakte sig hen mod vejen, hvor de øvrige garagebygninger står.
Den første blev mølle bygget for at producere strøm til adskillelse af vand til ilt og brint. Gasarterne
blev opsamlet i to store beholdere og ført via blyrør frem til Askov Højskole, hvor de blev anvendt
til belysning i særligt indrettede lamper, såkaldte knaldluftlamper. I forbindelse med bygningen fra
1897 blev der også råd til et akkumulatorbatteri i kælderen ved siden af elektrolysekarrene.
Møllerne er væk, og det meste af apparaturet er også gået tabt ved en brand i 1929.
Men vi modtager stadig genstande og dokumenter, der er relevante i sammenhængen.
Basisudstillingen 2001 var bygget op på, hvad vi fandt i gamle tekster, tegninger og fotos, som vi
fik overdraget fra Askov Højskole, og som nu ligger opbevaret, tyveri- og brandsikret i et
klimareguleret arkiv, der er indrettet i Forsøgsmøllens tidligere kulrum. Der er stort set tale om de
samme dokumenter, som har ligget til grund for H.C. Hansens doktorafhandling "Poul la Cour,
grundtvigianer, opfinder og folkeoplyser" fra 1985. Under opbygningen af udstillingen har vi mødt
stor hjælpsomhed hos personalet på Vejen Kunstmuseum og på Egnsmuseet Sønderskov, hvor en
del af det anvendte billedmateriale findes på originale glasplader.
Desuden har museet fået overdraget den "antikke" del af Askov Højskoles samling af gammelt
fysikapparatur samt en del fra Ribe Statsseminarium. Det er den historiske grundstamme i museets
udstilling. Det lykkedes i 2004 ved møllebygger Bent Lykkegaards hjælp at få rekonstrueret Poul la
Cours vigtigste forskningsudstyr, Kratostaten, vindtunnelerne og den unikke vindtrykmåler.
Det var endvidere hensigten fra starten, at museet på længere sigt i forbindelse med rundvisninger
og fortælling af stedets spændende historie skulle tilbyde besøgende skoleklasser og andre grupper
nogle aktiviteter, som især knytter sig til teknologien omkring udnyttelse af vindenergien og andre
vedvarende energiformer. Det finder nu sted i stor stil.
Fra 2010 holder museet åbent hver onsdag fra 10 til 15 samt efter aftale samt ved særlige
annoncerede arrangementer. Vedrørende aftale om rundvisning kan man henvende sig til
formanden for Poul la Cour Fonden, Bjarke Thomassen på telefon 27637036,

eller til
formanden for Poul la Cour Museets Venner, Povl-Otto Nissen på telefon 7542 3933.

Denne kortfattede introduktion er udgivet af støtteforeningen "Poul la Cour Museets Venner".
Indholdet er baseret på dokumenter, tegninger og fotos i la Cour arkivet samt på informationer fra
H. C. Hansens bog "Poul la Cour - grundtvigianer, opfinder og folkeoplyser."

Museumsbygningens indretning
Nedenfor ses den oprindelige grundplan af forsøgsmøllen, som den blev tegnet i 1897 af den
berømte arkitekt P.V.Jensen-Klint, der cirka 30 år senere var arkitekt på Grundtvigskirken på
Bispebjerg i København. Den eneste nutidige ændring i grundplanen er, at døren mod vest er
afblændet, og gangarealet er lagt til Assistentrummet. Desuden er døren mellem Maskinrummet og
Fysisk Laboratorium flyttet ud til højre i væggen.
Man kan bruge planen til at orientere sig, mens man vandrer gennem museet. Beskrivelsen af
museumsindholdet i denne introduktion er stort set opdelt i overensstemmelse med ruminddelingen.

Grundplanen er indskannet fra bogen "Forsøgsmøllen" af Poul la Cour, udgivet år 1900.

P.V. Jensen-Klints egen akvarel af Forsøgsmøllens frontside.

I Assistentrummet til venstre i bygningen findes tre bannere med billeder og
tekster, som viser forsøgsmøllens bygningsmæssige udvikling fra 1891 og frem.
Uddybende tekst til venstre banner i Assistentrummet
Det øverste billede på banneret til venstre
forestiller den første el-producerende
vindmølle, som blev bygget i 1891 for en
bevilling fra Indenrigsministeriet på 4000
kr.
Poul la Cour havde haft idéen et stykke
tid. Da en prisopgave i Holland
konkluderede,
at
produktion
af
vindmøllestrøm ikke var rentabel,
besluttede Poul la Cour at bevise det
modsatte. La Cours idé var at lade møllen
trække en dynamo, som kunne levere
jævnstrøm til adskillelse af vand til ilt og
brint. Akkumulatorer var på det tidspunkt
for dyre. Luftarterne blev opsamlet i
beholdere i "Iltogbrint-huset" til højre i billedet. Derfra blev luftarterne ført via blyrør frem til
Askov Højskole, hvor de blev brugt som belysningsgas fra begyndelsen af 1895 og 7 år frem.
Forud var gennemført en lang række eksperimenter og målinger, men læs mere om dem i det
"kemiske laboratorium" og i "elektrolysekælderen".
Det nederste billede til venstre viser starten på en ny sideløbende udvikling i Forsøgsmøllens
historie. Interessen for udnyttelsen af vindkraften fik mange mennesker til at indsende forslag til
møllerotorer til afprøvning hos Poul la Cour.
Til højre i billedet ses en 12-vinget
"keglemotor" til afprøvning, opstillet
af møllebygger Chr. Sørensen,
Skanderborg Vindmotorfabrik. Det
særlige ved den var, at vingerne fra
omdrejnings-aksen skråner bagud for
at modvirke stuvning af vinden foran
rotoren. Yderst svajer vingerne tilbage
igen for at opfange "et sidste skub".
Billedet kan tidsfæstes til 1896.
Chr.Sørensen fik med henblik på patentering foretaget nogle målinger på nogle mindre modeller
foran en "blæser" i København. Disse målinger var ikke særligt præcise. Sørensen bad derfor Poul
la Cour fortsætte målingerne, da denne med sin opfindelse af Kratostaten kunne frembringe en helt
jævn rotation og dermed jævn luftstrøm. La Cours målinger viste, at Sørensens keglerotor var den
hidtil bedste med seks vinger. Læs nærmere om disse måleresultater og om Kratostaten på bannerne
i Maskinrummet.

Uddybende tekst til midterbanneret i Assistentrummet
For at imødekomme efterspørgslen af
viden om den nye teknologi blev
forsøgsmøllen udvidet med en ny stor
mølle i 1897 for et beløb på 27.000 kr.
Det var da naturligt, at møllevingerne det flotte keglevindfang - blev leveret af
møllebygger
Chr.
Sørensen,
Skanderborg Vindmotorfabrik.
Bygningen, som den hollandske
træmølle står på, er en solid stenbygning
- den, vi står i. Den blev tegnet af
P.V.Jensen-Klint, som senere tegnede
Grundtvigskirken på Bispebjerg i
København.
Inde i bygningen opstillede Poul la Cour blandt andet to vindtunneller, som kunne drives af møllen
efter regulering og udjævning ved hjælp af Kratostaten. Desuden trak møllen via remtræk og
"forlag" under loftet to dynamoer: En dynamo på 150 Volt og 50 Ampére sørgede for opladning af
akkumulatorbatteriet - som der nu var blevet råd til - i kælderen. En anden dynamo på 30 Volt og
250 Ampére leverede strøm til vandadskillelse på 10 elektrolysekar i kælderen.

Allerede
inden
år
1900
var
keglevindfanget udskiftet med en
firvinget rotor.
Dels viste la Cours videre målinger på
vingeprofiler med vindtrykmåler og
vindtunnelerne, at keglevindfanget ikke
var ideelt, - dels medførte de tunge
yderste ender af vingerne uheldige
belastninger i selve rotoren.
La Cour er her fotograferet med sine
møller fra marken sydøst for
bygningerne.
Poul La Cour offentliggjorde sine
måleresultater år 1900 i bogen
Forsøgsmøllen I og II samt udskrev en konkurrence blandt møllebyggerne om hvem, der ville
bygge den "Ideale" mølle baseret på de nyeste måleresultater angående betydningen af
vingeprofilernes form.

Uddybende tekst til højre banner i Assistentrummet
Efter bygningen af den nye mølle i
1897 tilbød la Cour i 1898 Askov by at
gøre brug af den ældste (1891) af de to
forsøgsmøller til oppumpning af rent
drikkevand til byen fra den 60 meter
dybe boring på grunden, der kunne
levere meget mere vand end der skulle
bruges til elektrolysen.
Natten mellem den 21. og 22.
november 1903 blæste den gamle
mølle ned "og blæst så grueligt itu at
der ikke kunde være Tale om, at det
kunne betale sig at restaurere den".
En ny mølle blev bygget til formålet - sandsynligvis vindrosemøllen til højre i billedet. Endnu
længere til højre ses et måletårn til afprøvning af lidt større møllemodeller.
Møllen fra 1897 brændte i 1929. Her ses nogle billeder
fra brandtomten. En moderne mølle - leveret af
Lykkegaards Maskinfabrik på Fyn - blev opstillet på et
jernstativ på en ottekantet overbygning. Denne mølle
fungerede som el-værk for Askov i mange år.
El-produktionen
stoppede
i
1958
Lykkegårdsmøllen blev først taget ned i 1968.

men,

I forsøgsmøllens maskinrum ses mod øst 3 bannere, som tilsammen viser maskinrummets
indretning omkring år 1900.
Her vises et foto, som ledsager en artikel om Askov Højskole i "Illustreret Tidende", nr. 14, søndag
den 6. juni 1901. Artiklen findes i bind 42 af Illustreret Tidende i Askov Højskoles Bibliotek.

Prof. la Cour i Forsøgsmøllens Maskinrum
Poul la Cour står i døren, som den gang var midt i østvæggen.
Til venstre for døren ses en møllemodel til afprøvning og længere til venstre de to vindtunneler set
fra blæsersiden. På væggen til højre for døren ser man Kratostaten, som er beskrevet på næste side.
Til højre i billedet står de to første dynamoer, som la Cour i bogen Forsøgsmøllen (1900) har
beskrevet således:
"I Maskinrummet omdannes den uregelmæssige Bevægelse, som ved en 12" Læderrem føres ned til
en aksel X, tæt under Loftet, til en regelmæssig Bevægelse, der tilføres to Dynamoer, hver på
omtrent 12 Heste. Den ene, L.Knudsen, Kjøbenhavn, er paa 150 Volt x 50 Amp. og leverer Strøm til
Ladning af den elektriske Akkumulator. Den anden, Thrige, Odense er paa 30 Volt x 250 Amp. og
leverer Strøm til Vandadskillelse. Den sidstes Strømtavle med Maaleinstrumenter og Afbryder
findes tæt ved den i Maskinrummet, T." Bogstaverne X og T henviser til maskindele på bannerne.
Billedet er fundet i Vejen lokalarkiv som en glaspladenegativ affotografering af artiklens billede.
Pladen er revnet nederst. Den originale glasplade er ikke fundet.

Kratostaten
Kratostat er græsk og betyder
kraftjævner. Den blev konstrueret
af Poul la Cour til at skulle
udjævne det varierende træk fra
møllen til et jævnt træk på møllens
maskiner.
Et tungt lod L og et lettere lod K
hænger i nogle trisser, hhv. l og k,
som løber på en "snor p uden
ende", som igen hviler på et stort
hjul M øverst og et lille hjul N
nederst.
Det uregelmæssige træk fra møllen
føres ind på samme aksel som M.
Det er ikke vist på tegningen. Et
tiltagende træk fra møllen vil øge
farten af M (mod uret) og løfte det
tunge lod L i snoren p. Aftagende
træk fra møllen vil omvendt få M
til at gå langsommere, hvorved det
tunge lod L sænkes. Resultatet er
en jævn rotation af hjulene N og
P.
Det jævne træk fra P kan med
remmen q føres direkte videre til
V, som er en vindbremse.
En anden reguleringsmetode sker i
kombination med et såkaldt forlag.
Fra undersiden af det tunge lod
føres en snor via trisser til en
stramrulle, som ligger mod en
gliderem til forlaget.
Når det tunge lod L løftes som
følge af øget træk fra møllen
trækkes i snoren s så stramrullen
slækkes og ujævnheden tabes af
glideremmen. Når omvendt møllen
går langsommere sænkes L og
snoren s slækkes, hvorved
stramrullen får glideremmen til at
tage bedre fat.
Læs mere om det på næste side.

Kratostatens nødvendighed
I publikationen "Forsøg angaaende Vindkraftens Anvendelse I" udgivet i Kolding 1895
beskriver la Cour bl. a. begrundelserne for at starte vindkraftforsøgene samt nødvendigheden af at
opfinde kratostaten til udjævning af den uregelmæssige møllegang. Han skriver bl.a.:
"----Spørgsmaalet er blot, om der kan findes saadanne Fremgangsmaader, at Anlæg,
Vedligeholdelse og Pasning kan blive mindre byrdefulde end de tilsvarende forøget med
Bekostning af Brændmaterialier ved Kul- eller Petroleumsanlæg. Dette Spørgsmaals Besvarelse
kommer aabenbart til at bero paa, hvor heldig man er med at finde praktiske Fremgangsmaader til hvad man kunne kalde - Vindkraftens Forædling ---." Og videre skriver han: "Den første opgave,
der burde løses, var: at bringe den foranderlige Vindkraft til at gøre et jævnt Arbejde. ----- Paa
Løsningen af denne Opgave maatte altsaa Bestræbelserne først rettes; og det lykkedes mig ved
Konstruktionen af "Kratostaten". "
Fra denne publikation stammer følgende principskitse af kratostatens regulering af trækket fra
møllen via et såkaldt "forlag" til en centrifuge. Der findes skriftlige udsagn fra mejerister om, at
produktionsudbyttet blev forbedret ved denne stabilisering af rotationshastigheden.

Skitsen forekommer tidligst i "Anvisning på Indretning og Opstilling af en Kratostat til Vind-,
Vand- eller Hestekraft". fra december 1892. Anvisningen var udarbejdet med henblik på, at enhver i
Danmark skulle har lov til efter behov at fremstille og bruge kratostaten.
Sidst i anvisningen hedder det:
"Medens undertegnede har erholdt Patenter på Kratostaten, stilles det af hensyn til
Finantslovsbevillingerne til Vindforsøg frit for enhver i Kongeriget Danmark at forfærdige og lade
forfærdige - men ikke udføre af Landet - Kratostater til Vind- Vand- og Hestekraft. Dog må der til
Legitimering heraf på eller ved hver Kratostat anbringes en Mærkeplade, som fås udleveret ved
Højskolelærer J. Appel, Askov ved Vejen St., for en Krone, der sendes ved Postanvisning eller tages
ved Postopkrævning.------"
Askov, Vejen St., December 1892.

Poul la Cour.

Uddybende tekst til vindtunnelbanneret
Det øverste billede viser en brochure
fra Skanderborg Vindmotorfabrik ved
møllebygger Chr. Sørensen.
Inde i brochuren henviser Sørensen til
et foredrag af Poul la Cour trykt i
Ingeniøren, nr. 10, 1897, hvor la Cour
redegør for de opnåede måleresultater
vedrørende arbejdsevnen af de fire
møllerotorer ved afprøvning foran den
store "blæsecylinder", som er vist
nederst. Rotoren til venstre er en
såkaldt
Ventokrat
indsendt
af
Rosenstand-Wøldike,
ingeniør
i
Hedeselskabet. Derefter følger den
kendte Vindrose, og to af Sørensens
modeller med keglemotoren som den
bedste.
På dette tidspunkt var teorien om
vindmøllers virkemåde stadig baseret
på Newtons stødteori, som siger, at en
mølles arbejdsevne vokser med det
samlede vingeareal.
Effekt = tal * areal * (vindfart)3.
Denne formel havde været gængs
videnskab i et par hundrede år, indtil
Poul la Cour fik den skudt i sænk med
sine praktiske vindtunnelforsøg - lige
HER.
Begge blæsecylindre er godt 2 meter
lange. Den store har en diameter på 1
meter, den lille har diameter på 50 cm.
Det ses, at møllerotorernes arbejdsevne
blev målt med et bremsedynamometer
på akslen ved at belaste vægtskålen
med
lodder
og
aflæse,
når
bremsearmen holdt sig vandret.
Den lille cylinder leverede vind til
målinger på forskellige vingeprofiler
med
en
specielt
designet
vindtrykmåler, som ses foran.

Vindtrykmåleren
Professor la Cours specielt designede vindtrykmåler, hvormed han målte trykresultantens retning og
størrelse på forskellige vingeprofiler ved forskellige smig i forhold til vindretningen.
Jævnt vindtryk fra den
lille vindtunnel, som
kunne drives af møllen
via Kratostaten

En drejelig skive med en vægtstang, som kunne vippe
omkring en vandret akse på skiven. Over skivens
midtpunkt - vinkelret på vægtstang og akse - var
anbragt en opadgående "mast" med en 10 x 10 cm
plade, som blev anbragt i luftstrømmen fra den lille
vindtunnel, dengang kaldet blæsecylinder. La Cour
sammenlignede på denne måde vindens virkning på
en flad, en knækket og en buet plade og omregnede
målingerne til kraften på 1 kvadratmeter vingeflade.
Vindens kraft på pladen blev målt
ved at lægge lodder på vægtskålen,
indtil pladen vippede regelmæssigt
omkring lodret.

På dette tidspunkt hyldede man stadig Newtons stødteori, som gældende for vindmøllevinger.
Danmark havde dog en stærk fortaler for "sugeteorien" i ingeniør H.C.Vogt, som sammen med
gasværksbestyrer J.Irminger havde gennemført nogle vindtunnelforsøg på nogle profiler i
trækkanalerne til skorstenen på Østre Gasværk i København. Disse havde være tilstrækkelige til at
vise en kraftpåvirkning fra suget, men var ikke særligt præcise, da man ikke kunne regulere vinden.
Poul la Cour var således den første, der med sit relativt præcise måleudstyr fik målt den samlede
påvirkning , dvs. både størrelse og retning, af vindtryk og sug under eet på forskellige vingeprofiler
(flad, knækket og buet), som var anbragt med forskellige smig i forhold til vinden og ved
forskellige specificerede vindhastigheder.
Det blev ikke til nogen ny formel, men på basis af målingerne udarbejdede han nogle diagrammer,
der ligner højdekurver for den "ideale" møllevinge, og som viser arbejdsevnens afhængighed af
smig og vingehastighed.
Man får - ifølge la Cour - den ideale vinge ved at konstruere efter den krumme linie, der følger den
mindst stejle vej ned ad "højdedraget". Et sådant diagram er vist på næste side og er også fremlagt i
udstillingen.

Den ideale møllevinge
Diagram udarbejdet på basis af målinger ved hjælp af vindtunnelen og vindtryk-måleren.

På den vandrette akse er angivet "smiget", det vil sige vingefladens vinkel i forhold til rotorplanet,
som jo står vinkelret på vindretningen. På den lodrette akse er angivet vingehastigheden i forhold til
vindhastigheden.
Arbejdsevnen er angivet som højdekurver. Eksempel på aflæsning: Der, hvor vingehastigheden er
2,8 gange vindhastigheden, skal smiget være 7½ grad. Nærmere akslen, hvor hastigheden er mindre
skal smiget være større. Vingen skal konstrueres efter en linie, der bevæger sig "ned ad
arbejdsbakken" så sent som muligt. Den krumme linie er bedst. Den rette linie er praktisk mulig
med de den gang anvendte materialer, som i det væsentlige var træ.
Poul la Cour offentliggjorde disse resultater i bogen "Forsøgsmøllen I og II", år 1900.

Vindhastighedsmålere
To typer vindhastighedsmålere anvendt i forbindelse med vindtunnelmålingerne.
Er beskrevne i "Forsøgsmøllen", år 1900, fig. 9 og 10, side 16-17.

Mølleanemometeret - til venstre.
En meget præcis vindhastighedsmåler og omdrejningstæller, som blev brugt i forbindelse med Poul
la Cours vindtunnelforsøg. Det dækker et stort måleområde og egner sig især til aflæsning af
middelvindhastigheden, men er ikke så følsomt overfor variationer i vinden.
Anemometeret er af engelsk fabrikat.
Rungs Anemometer - til højre.
Denne vindhastighedsmåler virker efter Magius' princip: Et rør er forbundet til en beholder med
vand. Når vinden blæser hen over mundingen på røret, suges vandet mere eller mindre op i røret.
Det er meget følsomt over for variationer, som kan følges på en skala på forsiden, der vender væk
på billedet.

Uddybende tekst til vippeforlagsbanneret
Den øverste tegning viser en
kombination af mølle, vippeforlag,
dynamo,
laCournøgle,
og
akkumulatorbatteriet. Med denne
kombination kunne opladningen af
akkumulatorerne stort set passe sig
selv trods skiftende vindforhold.
Poul la Cour udtog patent på
kombinationen i Danmark (1903)
samt i flere andre lande. Patentet blev
stillet til rådighed for Dansk Vind
Elektrisitets Selskab, DVES.
Idéen er, at dynamoen M får et jævnt
træk fra møllen, repræsenteret ved A.
Glideremmen R, delvis glider og
opfanger ujævnhed, delvis trækker på
en remskive på en aksel C, der går på
tværs af en bøjleformet vægtstang, der
i den ene ende kan vippe omkring et
leje på væggen. På vægtstangens frie
ende er anbragt et forskydeligt lod,
hvormed man kan regulere graden af
remmens glidning.
I hver ende af akslen C kører nogle
større remskiver, der med remmene r
trækker de to dynamoer.
Opladningen af akkumulatoren kan
kun ske, når ladespændingen (Volt)
fra dynamoen er større end
akkumulatorens egen spænding. Ved
for lidt vind skal forbindelsen derfor
afbrydes, for at akkumulatoren ikke
skal aflades gennem systemet.
Poul la Cour udviklede en sådan
automatisk afbryder, kaldet "La Cour
Nøglen", X på tegningen, baseret på
elektromagnetisme. Når vinden atter
tog til, koblede den igen forbindelsen
mellem dynamo og akkumulator.
Læs mere om dette på de følgende
sider.

Til at regulere opladningen af akkumulatorbatteriet konstruerede la Cour en automatisk
kontakt/afbryder baseret på elektromagnetisme. Den blev placeret mellem dynamo og batteri og er
markeret med X på ovenfor viste tegning. Til at begynde med blev den fremstillet hos en
instrumentmager i København. Senere overtog forsøgsmøllen selv fremstillingen her i værkstedet.
mellemgangen over nedgangen til kælderen er udstillet en marmortavle med "La Cour Nøglen",

som den også blev kaldt. Pladen stammer fra et kombineret vand- og vindmølleelværk i Ferritslev
på Fyn.
Af sikkerhedshensyn måtte der gives skrappe regler for ikke at gribe manuelt ind i Automatnøglens
funktion:

Elektrolysekarrene
Poul la Cours idé var allerede fra starten i 1891 at
oplagre vindeenergien ved elektrolyse af vand til ilt
og brint, da akkumulatorer på det tidspunkt var for
dyre.
La Cour tog i 1893 kontakt til italieneren Pompeo
Garuti, som havde konstrueret et teknisk anvendeligt
elektrolyseapparat. Det bestod af en blyforet
trækasse, hvor væsken var fortyndet svovlsyre.
Elektroderne var også af bly. Tegningen til højre
viser et tværsnit set fra enden. Luftarterne
opsamledes i hver sin kuppel med afledning gennem
en vandlås i toppen.
La Cour skriver selv, at han "opnaaede en
Overenskomst, hvorved Danmark skulde have fri
Afbenyttelse af det konstruerede Apparat og hvad
dermed blev sat i Forbindelse, imod at Selskabet
skulde have Retten uden for Danmark ogsaa over,
hvad jeg under Vindforsøgene muligvis fandt af
hensigtsmæssigt paa dette Omraade."
Omkring år 1900 kunne la Cour oplyse: "Nu laves Apparaterne udelukkende af Jærn, og Væsken er
en opløsning af kaustisk Natron. Kali kræver en endnu mindre elektrisk Spænding….."

Elektroderne var også af jern og var arrangeret som
en "kam" fra hver ende, hhv. plus og minus. Disse
blev holdt adskilte i væsken med nogle småhullede
vægge, der foroven var overdækkede, men åbne
opad skiftevis i hver sin ende til opsamling af de to
luftarter under hver sin "pyramide" med afledning
gennem vandlåse i toppen.
Langs vinduesvæggen i kælderen har der stået 10 af
den slags elektrolysekar. Der, hvor trælåget er
fjernet, aner man en pyramidetop.

Ilten og brinten opsamledes i to beholdere i "Iltogbrinthuset", som var den store træbygning ud mod
vejen, der ses på billedet af 1891-møllen i Assistentrummet. Huset stod, hvor der nu står en garage.
Den ene af beholderne findes stadig i gulvet.

I bogen Forsøgsmøllen, år 1900, skriver La Cour side 6 og 7 om gasbeholderne:
"I det andet Træskur findes Brint- og Iltbeholderen indrettede som almindelige Gasbeholdere,
nemlig Jerncylindre paa godt 3 m. Højde og med henholdsvis 4 og 2 m.2 Tværsnit. De rumme altså
12 m.3 Brint og 6 m.3 Ilt. Foruden de cementerede Gruber, hvori de svømme, er der en 4 Meter dyb
Tørbrønd, hvor de Rør, der føre Brint og Ilt, ende i en Vandlaas paa Bunden af Tørbrønden, medens
et Siderør fortsætter ind i Beholderne. Herved opnaas, at muligt vand i Rørene ikke samler sig i
Rørets nederste Del, Fig 2, men gaar ned i Vandkummen. Beholdere og Gruber ere for øvrigt
omgivne af en Slags Hus i Huset dannet af dobbelt Bræddevæg med Tangfodring for at hindre
Frosten."

Uddrag af dagbogen "Ilt og Brint" fra forsøgsmøllen i Askov. (AH 3.60a)
Optegnelserne er startet 15. juni 1894 med observationer af ilt- og brintproduktionen på 6
prøveelementer. La Cour arbejder på at få adskilt de to luftarter så rene som muligt, men må
konstatere, at de stadig indeholder 10-11% af den anden luftart, hvilket gør dem eksplosive.
La Cour får tilsyneladende i løbet af sommeren fat på nogle Garuti-apparater og starter en ny
forsøgsrække. Renheden forbedres. Den 11.okt. 1894 henviser han til tal i en afhandling af
Cherubinis og foretager sammenligninger af elektrodernes areal og finder, at det samlede
elektrodeareal i Garuti-apparatet er 32 gange så stort som i et af de hidtil anvendte prøveapparater.
Claudio Cherubinis afhandling "L`elektrolisi dell`Aqua" er udgivet i Roma 1892. Findes også i
arkivet. Afhandlingen indeholder nogle tegninger af de første Garuti-apparater, der er blyforede
trækasser med cirkulære afledningsrør i vandlåse fra toppen.
Apparaterne er fremstillet på fabrikken D`Armi di Terni. Se plancherne på væggen i kælderen.
Derefter følger i rapporten dette notat om den første tænding af en brintlampe i Askov:
"Lampen i Askovhus (Spisestuen)
er anbragt idag (13 Okt). Tændt fra kl 4 til
-Brintbeholderen synker i Timen 0,18
Iltbeh. - - - - 0,17
Under dette var Lysstyrken 40 N.L."

Derefter følger (formentlig januar 1895) en beskrivelse af :
"Brænderforsøg.
3 lige store Huller føre ind i et T=Rør. H og O ind ved a og b, Knaldluftflammen ud ved c.
a"b" Rør komme fra hver sin Wulfiske Flaske, hvor deres Tryk aflæses. De små Gasbeholdere, hvis
Diameter er 21 cm, hvorfra dog går 5 cm indre hane + Rørene, sende gjennem indstillelige Haner
et Tryk ind i de Wulfiske Flasker. Hanerne indstilles således, at et Glødelegeme giver godt Lys, så
at Strømmen ved c er nogenlunde Knaldluft. - NB. en stærkere Iltdrøvling giver ikke alene stærkere
Tryk i Iltflasken, men også i Brintflasken, og omvendt, så at Trykkene i de to Flasker stadig er
omtrent lig hinanden. Derfor er det altså imidlertid ikke givet, at blandingen er knaldluft. (Mon
Forskjel i Hullerne a og b vilde give Forskjel i Trykhøjde?)".
Gennem nogle Observationer foretaget 25/1 1895 undersøgtes lysstyrkens afhængighed af
gasforbruget.
Fra den 28. Febr. 1895 (og 1. Marts) findes et notat om indstilling af "De to nye Lamper i
Foredragssalen". Igen sammenligning af gasforbruget i forhold til opnået lysstyrke. Konklusionen
er "Regnes hver af lamperne at give gjennemsnitlig 200 NL," (mens de har brugt 360 Liter
Knaldluft), "bruges altså næppe 1 Litter per NLTime."
2/5 1895 startede med Åge(?) Schrøder som hjælper nogle Brintmotorforsøg: (citat uddrag) "--Motoren kjørte en Tid uden at eksplodere baglænds, men kun 1/4 á 1/2 time. Derefter vedblivende
at explodere flere gange ---" . La Cour indledte derefter nogle kontrollerede "Explosionsforsøg"
med forskellige knaldluftblandinger.

Vedrørende knaldluftslampen fra Askov
I bogen "Menneskaandens Sejre - Opfindelsernes Historie i Omrids", udgivet af Poul la Cour og
Helge Holst i 1904 hedder det, side 175-176, om knaldluft til belysningsformål:
"Knaldluft, d.v.s. en Blanding af 2 Maal Brint og 1 Maal Ilt, brænder, idet Brinten og Ilten forener
sig, med en Flamme, som ikke lyser meget, men er meget hed, og den egner sig derfor godt til
Glødelys. -------- Saa længe man imidlertid maatte skaffe sig Ilten og Brinten ad kemisk Vej, var det for
vanskeligt og kostbart til, at Lyset kunde vinde større Udbredelse.
Udsigten hertil voksede, da man begyndte at fremstille disse Luftarter ved Vandets Adskillelse
ved hjælp af den elektriske Strøm; og ved Forsøgsmøllen i Askov blev et større Belysningsanlæg,
navnlig til Højskolens Oplysning bragt i Stand i 1895. Brint og Ilt, der bogstavelig blev lavet af
Regn og Blæst, idet Regnen var det Stof, der blev adskilt, og Blæsten frembragte den Elektricitet,
der besørgede Adskillelsen, blev først opsamlet i hver sin Gasbeholder. Herfra blev de ledet i hver
sit Blyrør til de Lokaler, der skulde oplyses, og Fig. 149 giver et Gennemsnit af den her anvendte
Lampe.
A og B er Tilledningsrørene,
E et lille Blandingsrum, a og b to skruer, der
kan indstilles saaledes, at Blandingen bliver
rigtig, saaledes, at naar den strømmer ud ved
C, hvor den tændes, giver den en Flamme
paa 3-4000 grader. Glødelegemet D var ikke
af Kalk, der her hurtigt vilde blive ødelagt,
men dannet af Zirkon. Det er kun på Størrelse
med en Nøddekærne, men er fastsmeltet paa
en Lerpind, der atter fastholdes af en
Metalklo.

Dette Lysanlæg fungerede i 7 Aar; men blev da afløst af et direkte elektrisk, efter at det var
lykkedes at faa Vinden til at drive et saadant."
De tre knaldluftlamper, som Poul la Cour fik til afprøvning fra Pompeo Garuti i sommeren 1894,
havde ikke de to stilleskruer, men nogle ventiler, som var alt for påvirkelige af det varierende tryk i
gasbeholderne. Der kunne ske det, at flammen slog tilbage i kammeret, når trykket ikke var højt
nok. Stilleskruerne er altså la Cours forbedringer af Garuti systemet.
Allerede den 13. oktober 1894, kl.16, tændte la Cour for første gang brintlyset i familiens spisestue
på Askovhus, og i januar 1895 eksperimenterede han med lampernes lysstyrke og gasforbrug i
foredragssalen på Askov Højskole. Den senere kultusminister Jacob Appel bistod ved at
eksperimentere med at finde den rette materialesammensætning til glødelegemerne.

Lamperne, der senere blev markedsført af det
belgiske firma l'Oxydrique som Garutisystemet,
blev vist således i firmaets brochure. Man ser her,
at stilleskruerne er blevet standard.

Lyspasserparagrafferne:
I rapportbogen "Forbruget af Brint og Ilt fra 1. Nov. 1895", (AH 3.610), findes nogle retningslinier
for lyspasseren:
"§1. Lyspasseren har ene Ret og Pligt til at tænde og slukke Lamperne og må høfligt, men bestemt
afvise andres Indgreb heri.
Dog besørges Spisestuen af Frøken Bejer,
Laboratoriet af Appel,
Askovhus og Møllen af la Cour.
§2. Lyspasseren åbner Hovedhanerne (i Haven), inden nogen Lampe må tændes, og lukker dem,
når alle Lamper ere slukkede.
NB,1. Det er forbunden med Explosionsfare at tænde, når Hovedhanerne ere lukkede,
eller at lukke disse, før alt er slukket.
NB,2. Låsene i Spisestuen aftages af Lysepasseren, når Hovedhanerne ere åbnede, og
påsættes før de lukkes.
§3. Lyspasseren må forud for hver time, når der i noget Lokale, hvor han ikke selv er med, kan være
tale om Lys i Timen, enten tænde Lyset forud, eller overdrage det til vedkommende Lærer i Løbet af
Timen; men i hvert fald må Lyspasseren efter hver time besørge Slukningen alle vegne, hvor der
skal slukkes.
§4. Ved hver lampe, som tændes, eller samme slukkes indføres Klokkeslettet på Sedlen ved Hanerne.
§5. For hver Uge afrives en Seddel ved hvert Par Haner, også i Spisestuen, Laboratoriet, Askovhus
og Møllen. Sedlerne samles og føres til Protokols.
§6. Lyspasseren må holde Øje med, at Lamperne mm er i Orden, men skal i Almindelighed ikke selv
foretage noget med dem.
Derimod melder han til Appel (i Appels forfald la Cour), dersom han mener at Glødelegemerne
fejle noget.
Ligeledes melder han til la Cour (i la Cours Forfald til Appel), når der skulle være noget
mistænkeligt ved Lamper, Ledninger og Haner.

§7. Skulle der komme alvorlige betænkeligheder (indre Explosion e.l) lukkes hastigst muligt
vedrørende Hane (først Ilt, så Brint); og skulle der samtidigt opstå betænkelige tilfælde ved flere
Lamper, lukkes hastigst muligt alle Hanerne, og dernæst Hovedhanerne, hvorpå tilfældet meldes til
la Cour (i hans Forfald til Appel)."

Værksted, kælder og skolestue
I Værkstedet, som også er benævnt Fysisk Laboratorium, findes foruden den originale drejebænk
og en del gammelt værktøj også udstillet nogle gamle elektricérmaskiner fra Askov Højskoles
fysiksamling. Mindst én af dem er fremstillet her i værkstedet.
I mellemgangen over kældertrappen ses en marmortavle med laCournøglen samt volt- og
ampéremeter. Den stammer fra et kombineret vand- og vindmølle-elværk hos Marius Uldspinder i
Ferritslev på Fyn og er fra tiden efter 1. verdenskrig. Marius gik senere over til at fremstille
vejbehandlingsmaskiner og firmaet er nu udviklet til det kendte entreprenørfirma Marius Pedersen.
I kælderen findes nu et stort akkumulatorbatteri på i alt 220 volt jævnspænding, som også kommer
fra samme vindkraftanlæg. Der er tale om cirka 9 tons bly og glas. Elektrolytten, som var en
svovlsyreopløsning, er fjernet af miljøhensyn. Fra 1897 stod et lignende batteri på i alt 110 volt i
kælderen ved siden af de 10 elektrolysekar, som var anbragt langs vinduesvæggen.
I Kemisk Laboratorium, som også har fungeret som skolestue, er udstillet en del kemi- og
fysikapparatur. Endvidere kan man på væggen se et stykke originalt blyrør, som har ført luftarterne
ilt og brint frem til knaldluftlamperne på Askov Højskole.

Forsøgsmøllens funktion og sigte ændres
Forsøgsmøllens opgave var fra starten at udvikle teknologien omkring anvendelsen af vindenergien,
både hvad angår lagringen i brint og ilt, og hvad angår møllerotorers arbejdsevne.
Efter, at Poul la Cour år 1900 havde udgivet rapporten "Forsøgsmøllen I og II", blev der en
offentlig debat om, hvorvidt pengene var givet godt ud. Årsagen var et modskrift - "Statens
Forsøgsmølles "ideale" Vindfang" - udgivet af møllebygger Chr. Sørensen, som var fortørnet over,
at hans flotte keglevindfang - alt for tidligt efter hans mening - var blevet erstattet af en mere
traditionelt udseende firvinget rotor. Kun få forstod det teknologiske gennembrud. Havde det hele
været pengene værd? Den faglige strid blev afgjort af et udvalg nedsat af Ingeniørforeningen til
fordel for la Cour, mens den politiske uro medførte, at møllens årlige driftsbevilling blev beskåret.
Bevillingen blev kun opretholdt, fordi forsøgsmøllens opgave blev ændret til at skulle være center
for udbredelse af kendskabet til og anvendelsen af elektricitet i landområderne.
Dansk Vind-Elektrisitets Selskab, DVES, blev oprettet, og man ansatte ingeniør Jacob Bjerre til
at rejse rundt som teknisk konsulent. I perioden 1904-08 blev der oprettet ca. 100 selvstændige
elværker og gårdanlæg efter DVES's rådgivning og anvisninger. Poul la Cour udgav et tidsskrift og
etablerede fra 1904 kurser på Forsøgsmøllen, hvor unge mennesker kunne blive uddannet til
"Landlige Vindelektrikere". På den måde - samt ved la Cours mange foredrag rundt i landet - vandt
de nye erkendelser og idéer langsomt indpas hos møllebyggere og folk i almindelighed. H. C.
Hansen har i sin afhandling (1985) påpeget, at gennembruddet skete allerede ved at la Cour med sin
nye indsigt forbedrede den traditionelle klapsejler med en faktor 3 til 4, og at grundlæggeren af
Lykkegaards Maskinfabrik, møllebygger Niels Hansen var den, der tættest fulgte la Cours "ideale"
mølle, således at Lykkegårdsmøllen på møllebygningen efter branden i 1929 kan betragtes som en

optimalt udviklet klapsejler. Under 2. verdenskrig leverede den gennemsnitlig 47.500 kilowatttimer pr. år. til Askov by. Niels Hansen var elev på Askov Højskole 1881-1883. Hans søn Knud
Lykkegaard blev uddannet som vindelektriker hos la Cour.
Forbindelsen til moderne tid er også repræsenteret af Gedsermøllen, hvis konstruktør Johannes Juul
var elev på det første egentlige vindelektrikerkursus i 1904, hvilket har sat sig tydelige spor i
møllens konstruktion og vingeprofiler. Den nyere tids møllehistorie derfra er kendt af de fleste.
På denne og næste side ses henholdsvis tidsskriftets forside og informationen om
elektricitetsselskabets formål og funktion.

Nedenfor ses et billede af de først uddannede "Landlige Vindelektrikere", 1904. La Cour ses længst
til venstre i midterrækken. Den tredie i midterrækken er Jacob Appel fra Rødding, der lod sig
uddanne til at være Poul la Cours assistent i Forsøgsmøllen. Efter studietiden blev han i 1890 ansat
som lærer ved højskolen. Den senere møllebestyrer Knud Knudsen ses længst til venstre og den
tredje fra højre i bagerste række er Johannes Juul, som senere konstruerede Gedsermøllen.

Det var Jacob Appel, der i brintlampetiden fik til opgave at eksperimentere med at forny
glødelegemerne til lamperne via en keramisk forarbejdning hjemme i sin kakkelovn. Fra 1906 blev
han højskolens forstander efter Ludvig Schrøder. Fra 1910 blev han i en periode Danmarks
Kultusminister (skole og kirke) og igen fra 1920 undervisningsminister, hvor han fik stor betydning
for skolelovgivningen i det genvundne Sønderjylland.
Jacob Appel og Poul la Cour har arbejdet tæt sammen om bogen "Historisk Fysik", som udkom
1896-97.

Tiden før Askov
Før ansættelsen som lærer i naturfag og matematik på Askov Højskole i 1878 var Poul la Cour
allerede en berømt opfinder på telegrafiens område. Man kaldte ham Danmarks Edison.
For en uddannet meteorolog og souschef på Meteorologisk Institut fra dets start i 1872 var en af
opgaverne at få informationer om vejret hurtigt frem. Poul la Cour tumlede med - ligesom Edison at opfinde en metode til, at flere telegrafister kunne sende samtidigt begge veje på den samme
telegrafledning. Det lykkedes ham at overhale Edison i antal.
Dette stiler vi også mod at kunne vise noget om i museets udstilling fremover.
La Cour løste først opgaven med
frekvensdeling af signalerne på linien ved
hjælp af stemmegafler. Den såkaldte
tonestrøm. Hver telegrafstation kunne få sin
tone (frekvens) at sende på.
Senere videreudviklede la Cour teknikken
ved også at opfinde Tonehjulet, hvor
princippet var tidsdeling af sendetiden ved
hjælp af hjul med tænder, som kunne bringes
til at rotere synkront på telegrafstationerne
ved hjælp af elektromagnetisme.

Det var imidlertid udsigten til vanskelighederne med at slå sig igennem som opfinder og skaffe sig
et udkomme for familien ad den vej, der fik la Cour til at modtage stillingen som højskolelærer.
Konkurrencen på opfindermarkedet var hård, og en tid efter blev både den trådløse telegrafi og
telefoni ført ud i anvendelig praksis.
Da la Cour i 1884 fik tilbudt stillingen som leder af Meteorologisk Institut takkede han meget
beæret nej. Han var da blevet bidt af højskolen og så dens muligheder for gennem oplysning at
indvirke på den teknologiske, kulturelle og samfundsmæssige udvikling i Danmark.

Poul la Cour - manden bag det hele blev født 1846 på gården Skærsø nord for
Ebeltoft som den syvende i en række på 10
søskende. På Latinskolen i Randers viste det
sig, at hans evner gik i den matematiske
retning. På opfordring af en ældre bror
studerede han meteorologi i København.
Da Meteorologisk Institut blev oprettet i
1872, blev han dets underbestyrer og fik som
opgave at oprette de første meteorologiske
stationer i Danmark.
Med det formål at få informationer om vejret
hurtigere frem kastede han sig over at
forbedre telegrafien ved at opfinde
Tonehjulet, så flere telegrafister kunne sende
samtidigt på samme telegrafledning. Da det
var besværligt og dyrt at slå sig igennem som
opfinder lod han sig i 1878 ansætte som lærer
i matematik og naturfag på Ludvig Schrøders
Udvidede Højskole i Askov.
Det var her han i 1891 fik idéen til at udnytte vindkraften til produktion af elektrisk strøm med
oplagring af energien ved elektrolyse af vand til ilt og brint.
Hvad dette førte med sig er repræsenteret ved de udstillede genstande og er beskrevet på de øvrige
bannere i udstillingen.
Poul la Cour døde i 1908 af en lungebetændelse, som han havde pådraget sig på vej hjem fra et stort
møde om elektrificeringen af Samsø. Han var da regeringens rådgiver i elektricitetsspørgsmål.
Maleriet, som hænger på Askov Højskole, er malet efter fotos i 1914 af portrætmaleren
J.C.Schlichtkrull, der som ven af billedhuggeren Niels Hansen Jakobsen kom en del på egnen.
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