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Nyt køkken på Poul la Cour Museet  
Det hele skyldes en god ven af museet, som havde opfanget, at vi manglede et nyt køkken. Han tilbød os 100.000 kr., hvis vi selv 
kunne indsamle resten, så det var bare med at komme i gang. Vi fik travlt med at tegne køkken og indhente tilbud, og fandt frem 
til, at der skulle skaffes næsten 300.000 kr., og så skulle vi endda selv udføre noget af det grove arbejdet. Det lyder af mange pen-
ge, men så får vi også et fremtidssikret, professionelt køkken, som opfylder alle gældende krav. 
 
Derefter sendte vi mails rundt til alle vores kontakter og bad om et bidrag og skrev, at bidrag uanset størrelse var velkomne. Samti-
dig sendte vi en ansøgning til den lokale LAG afdeling, som imødekom vores ansøgning med 140.000 kr. Med de mange bidrag fra 
Museets talrige støtter har vi nået beløbet, og endda lidt mere, så der er plads til de uundgåelige prisstigninger, som ligger i tiden. 
Vi siger tusind tak til alle, som har bidraget med et beløb, der har gjort det muligt at få et nyt køkken. Det kommer til at betyde 
rigtig meget for udviklingen af Museet fremover, og vi tror, at vores besøgende vil få stor gavn af det. 

Tusind tak. 

Iltbeholder 
Vi har længe vidst det, men nu er det blevet bekræftet - Poul la Cours iltbeholder fra 1891 
er blevet lokaliseret. I de gamle notater kunne vi læse, at der har været en brintbeholder, en 
iltbeholder og en inspektionsskakt. Brintbeholderen var synlig fra en lem i gulvet, men de 
to andre formodede vi lå under betongulvet i bygningen med den moderne udstilling, men 
hvor de lå, vidste vi ikke. Da vi tog kontakt til de to entusiastiske og erfarne fritidsarkæolo-
ger Marie Aagaard Larsen og hendes mand Kristen Nedergaard Dreiøe, skete der noget. 
Med deres detektorer lokaliserede Marie og Kristen de to efterlyste beholdere.  
Det var Marie og Kristen, som i 2012 fandt Fæstedskatten med seks massive guldarmringe 
og en massiv sølvarmring. Det er det største danske fund af en guldskat fra vikingetiden. 
For de som har lyst til at møde de to, holder de foredrag den 17. november kl. 19 i Fore-
dragssalen på Askov Højskole. 
 
Nu var beholderne lokaliseret, så nu gjaldt det om ved selvsyn at 
konstatere, at de også var der. Leo, som er en af museets frivilli-
ge, fik fat i en borehammer og et 16 mm betonbor. Ved at bore 
forskellige steder, fik vi lokaliseret den nøjagtige placering, og 
da vi sænkede et endoskop ned i hullerne, kunne vi se det, som 
vi havde talt om så længe. På den tilkoblede PC så vi ned i det, 
som Poul la Cour havde skabt for131 år siden. 

Både ilt– og brintbeholderen var en vital af det, som var verdens første anlæg for Power to X. Det 
var her, Poul la Cour lagrede den ilt og brint, som han lavede i sine elektrolysekar ved hjælp af 
elektriciteten fra Danmarks første el-producerende vindmølle. 
 

Det var næsten symbolsk, da jeg samme aften åbnede for TV-nyhederne, og 
så billederne fra dagens Energi-topmøde på Esbjerg Havn. Her blev der taget 
nogle vigtige beslutninger om fremtidens energiforsyning for hele EU. 
I disse beslutninger indgik en meget vigtig forudsæt-
ning, nemlig Power to X. Nu var det kæmpe vindmøl-
ler og energiøer i Nordsøen, men den bagvedliggende 
ide er de tanker, som Poul la Cour udviklede på sit 
forsøgscenter i Askov for 131 år siden. Jeg faldt for 
fristelsen til at tage et foto af TV-skærmen. 
Vores næste skridt i Askov er at få skåret et større hul 
i betongulvet, så vores gæster får mulighed for se ned 
til vores nye fund. 

På gensyn i Askov 

Marie Aagaard Larsen og Kri-
sten Nedergaard Dreiøe med 
deres uundværlige detektorer. 

Leo Andersen er i gang 
med borehammeren. 

Poul la Cours skitse af 
sine beholdere. 
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