Tredje liv - Nye vinger – fjedersvikning – 1902
Peter Mikkelsens søn Peter A. Mikkelsen overtog møllen
i 1902. Han ville åbenbart have sin mølle til at køre
bedre, og det er besværligt med splitsejlsvingerne, som
skal standses for at tage flager af eller sætte flere på, alt
efter hvor meget det blæser.
I slutningen af 1800-tallet får mange af de hollandske
møller nye ”selvsvikker-vinger”, som med oplukkelige
jalousier eller klapper – i stedet for kludesejl.
Det har nok inspireret Mikkelsen til at sætte den nye form
for vinger på sin mølle.
Selvsvikning er et sindrigt system, hvor klapperne enten
reguleres med fjedre – eller med lodder hængende
bagude på møllen. Men det sidste kræver en
gennemboring af mølleakslen, ”åsen”, og montering af
vippearme foran på åsen. Og det var en kostbar, men
også besværlig mekanik at montere på en stubmølle, så
Mikkelsen valgte fjedersvikningen.
Foto af Kjøller, Allinge, formentlig taget lige efter at de nye
federsvikvinger er opsat i 1901. Der er sikker eksperimenteret lidt
med systemet, idxet vingerne er lidt forskellige. Tre vingearme har 12
klapper, mens en vinge kun har 9 klapper.

Ved kraftig vind, hvor vingerne ville løbe stærkt, åbner
klapperne sig, og vingerne kører langsommere. På denne
måde får vingerne en mere ensartet fart og dermed jævn
omdrejningshastighed på kværnen.
Brandtaksation:
24.1.1902 revideres møllen som at være i god stand og
Ved at stramme fjedrene mere elle mindre kunne
vurderingssummen er samme nemlig 1.200 kr.
hastigheden reguleres.

Nye fjedersvikvinger og kværnsten
Peter A. Mikkelsen skiftede tilsyneladende sine gamle
fjedersvikvinger ud med nogle nye, der havde 16 klapper
i hver vinge.
Det tyder også på at der blev indlagt en ”ny” møllesten
ind i møllen, og at der er foretaget nogle forstærkninger
på hathjulet. Blandt andet alle ”koggana” – tænder i
hathjulet. Ved restaureringen i 2006 fandt vi på en af
koggene årstallet 1923 Carl Lind.

En smuk forårsdag, hvor vingerne er krøjet mod nordøst. Peter A. Mikkelsen foran sin mølle med nye vinger.
Klapperne står åbne, så vinden går ret i gennem så
Klapperne lukket, og sikkert klar til at gå i gang, når
vingerne ikke trækkes rundt. Foto ca. 1924.
”persen”, bremsen, bliver lettet. Foto o. 1924.

