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Af Povl-Otto Nissen

Ved hjælp af kraftig støtte fra
vindmølleindustriens branche-
organisation samt private og
andre fonde lykkedes det i
marts måned den nystifte Poul
la Cour Fond at købe den gam-
le forsøgsmøllebygning i
Askov, der er blevet kaldt
„Vindmøllehistoriens Jellinge-
sten“. Møllebygningen, der
skal indrettes til et museum, er
i sig selv interessant derved,
at den er tegnet af P.V. Jensen-
Klint, som også byggede
Grundtvigskirken i Køben-
havn. Møllebygningen i
Askov var hans første byg-
ningsværk i 1897, Grundtvigs-
kirken hans sidste.

16. juni dette år blev der på

en stiftende generalforsamling
i møllebygningen oprettet en
støtteforening for museets
etablering og udvikling, kaldet
„Poul la Cour Museets Ven-
ner“, som interesserede her-
med opfordres til at blive med-
lemmer af.

Verdens første el-mølle

Der er al mulig grund til at lave
et museum for Poul la Cour,
hans opfindelser og forskning.
Allerede i 1870’erne var han
som underbestyrer på det ny-
oprettede Meteorologisk In-
stitut optaget af at få informa-
tioner om vejret hurtigt frem,
og han overhalede derfor Edi-
son ved at opfinde en „man-
gefoldstelegraf“, baseret på
frekvensdeling ved hjælp af
stemmegafler og derefter en
videreudvikling kaldet „tone-
hjulet“ - en sykroniseringsme-
kanisme, hvormed mange tele-
grafister kunne sende samti-
digt på samme telegraflinie.
Edison nåede kun op på 4 tele-
grafister ad gangen. I 1888
modtog la Cour diplom for og-
så at have opfundet en særlig
lys-telegraf, hvormed skibe
kunne telegrafere til hinanden
om natten over afstande helt
op til 8 miles.

Efter ansættelsen på

„Askov udvidede Højskole“
udtænkte og konstruerede la
Cour en elproducerende vind-
mølle - formentlig verdens før-
ste, som han fik statsstøtte til
at bygge i Askov i 1891. Den-
gang som nu var energilagrin-
gen problemet, så han fandt på
at bruge strømmen til elektro-
lyse af vand til ilt og brint, for-
di akkumulatorer var alt for
dyre. Man kan endnu finde de
blyrør i jorden i Askov, der førte
luftarterne frem til de nærme-
ste huse og Askov Højskole,
hvor disse blev brugt til belys-
ningsformål. Da brint jo bræn-
der med en ikke særligt lysen-
de flamme, løste han også det-
te problem med et glødelege-
me i en særlig lampekonstruk-
tion.

I 1897 fik la Cour støtte til at
bygge en større forsøgsmølle
(se billedet), hvor 10 elektroly-
sekar i kælderen i godt mølle-
vejr kunne give op til 1000 Li-
ter Hydrogen og 500 Liter Oxy-
gen i timen. Der blev udviklet
kompressorer og eksperimen-
teret med autogensvejsning.
Den første mølle fra 1891 ses
til højre på billedet.

Banebrydende ideer

En helt anden historie tog fart:
Det flotte keglefang, som ses
på møllebygger Sørensens

hollandske mølle blev hurtigt
pillet ned og erstattet af en fir-
vinget rotor. La Cour og Sø-
rensen blev rygende uenige.
Sagen er den, at La Cour inde i
bygningen opstillede et par
„blæsecylindre“ og en specielt
designet vindtrykmåler. Med
disse apparater gennemførte
han de første systematiske
vindtunnelforsøg i verden og
afdækkede de nu kendte aero-
dynamiske principper, som er
gældende for knækkede og bu-
ede vingeprofiler. Konklusion:
Man kunne nøjes med få smal-
le vinger, når blot de var for-
met rigtigt. Det er bemærkel-
sesværdigt, at dette skete på
et tidspunkt, hvor der på det
nærmeste ej heller fandtes ef-
fektive fly-vinger! Brødrene
Wright byggede først deres
vindtunnel i 1901.

For at få det hele til at køre
jævnt trods ujævn møllegang
opfandt la Cour undervejs re-
guleringsmekanismerne kra-
tostaten og den særlige La
Cour Nøgle, - en automatisk
afbryder, som kunne koble
strømproduktionen ud og ind
afhængig af vindstyrken. Så-
vel detaljerede beskrivelser
som forsøgsresultater findes i
bogen „Forsøgsmøllen“ I og II,
som udkom i år 1900 samt III
og IV, som udkom i 1903.

Alt dette førte i begyndel-

Museum for Poul la Cour
Det er nu lykkedes at skaffe grundlag for oprettelse af et
museum for opfinderen, meteorologen og  højskole-
manden Poul la Cour.

Poul la Cours forsøgsmølle omkring år 1900.

Opfinderen, meteoro-
logen og  højskole-

manden Poul la Cour
har fået nye venner - en

støtteforening, kaldet
„Poul la Cour Museets

Venner“ vil arbejde
aktivt for at udvikle

indholdet af et nyt
museeum.
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sen af århundredet til oprettel-
sen af Dansk Vindelektricitets
Selskab, DVES, samt til etable-
ring af en uddannelse af  „Land-
lige Vindelektrikere“ i forsøg-
smøllen i 1904. Dette fik stor
betydning for elektrificeringen
af landområderne gennem
bygning af vindelektricitets-
værker - de særlige gårdmøller
- i begyndelsen af århundre-
det, indtil denne decentralt pro-
ducerede jævnstrøm måtte gi-
ve op overfor den kulfyr-pro-
ducerede vekselstrøm, der
kunne føres frem via ledninger
fra de store byer.

Brug for støtte

Som nævnt er der nu oprettet
en støtteforening, kaldet „Poul
la Cour Museets Venner“. Det
er foreningens formål at udgø-
re den folkelige baggrund for
museet samt at arbejde aktivt
med på at udvikle museums-
indholdet. Det er vore intenti-
oner ved hjælp af rekonstruk-
tioner at sætte den gamle hi-
storie ind i et nutidigt perspek-
tiv. Vi sigter også mod muse-
umspædagogiske aktiviteter,
hvor elever i forbindelse med
projekter eller stor opgave
f.eks. kan komme og få testet
deres møllemodeller.

Nyttiggørelsen af vindener-
gien fik sin renæssance efter
1973. Fremtvunget af miljøhen-
syn i en forureningsplaget ver-
den er udviklingen af hydro-
gen-teknologien også startet
igen - denne gang til anven-
delse i transportsektoren og til
brændselsceller. Også her har
den folkelige danske pio-
nérånd været tidligt på færde.
Allerede i 1895 eksperimente-
rede la Cour med at få en gas-
motor til at køre på brint, men
opgav fordi den „eksplodere-
de baglænds“.

Vi står nu med en stort set
tom møllebygning og skal la-
ve et museum. Der er nok at
tage fat på, og vi har brug for
megen støtte, både økonomisk,

men også i form af informatio-
ner og tips om eksistensen af
museumsværdige genstande,
der passer ind i sammenhæn-
gen.

Et lyspunkt er det, at alle de
originale optegnelser, målinger
og tekniske beskrivelser er ble-
vet bevarede tværs gennem et
par alvorlige brandkatastrofer
hen over tiden.

Man kan melde sig ind i for-
eningen „Poul la Cour Muse-
ets Venner“ ved henvendelse
til Povl-Otto Nissen på tlf.
7542 3933 eller e-post
povlonis@mail.tele.dk eller
til kassereren Steffen M. Søn-
dergaard, tlf. 7536 1334 eller
e-post smsimlc@mail.tele.dk.
Det årlige kontingent er 150
kr. Medlemmerne vil jævnligt
blive holdt orienterede om
museets udvikling og perler
fra denne spændende historie.
Kontakt til Poul la Cour Fon-
den kan fås via hjemmesiden
www.poullacour.dk.
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mand for Poul la Cour
Museets Venner.
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