Dansk Mølledag

Nu snurrer vingerne igen.
Møllernes årlige festdag er tilbage,
også i Skamstrup
Efter et års pause inviterer mere end 90 vind- og
vandmøller til Dansk Mølledag søndag den 20. juni,
hvor frivillige i møllelaug og museer viser deres
arbejde med at bevare, og formidle, en 1000-årig
kulturarv.
I Skamstrup Mølle bliver der kl. 11.00-16.00 lejlighed til at
komme indenfor i møllen og se, hvordan en mølle er opbygget,
og hvordan den arbejder. Gæsterne får også mulighed for at
opleve – se, høre og mærke – hvordan kræfterne i vind bliver
brugt til at male korn til mel i møllens kværne.
Det er muligt at købe friskmalet mel til bagning af brød, og guiden står klar til at fortælle om
hvordan det hele virker. Udenfor er der forskellige aktiviteter som f.eks. pandekage bagning på
bål, og trække tur på ponyer. Caféen ude i teltet tilbyder frokost og møllekringle.
Skamstrup Mølle har herefter åbent hver søndag kl.13-16 til og med 12. september.
De frivillige bevarer kulturarven.
2020 har også været en hård tid for de frivillige bag de gamle danske møller. Man har ikke
kunnet samles for at vedligeholde de gamle bygninger, og forfaldet stopper ikke på grund af
en pandemi. Derfor er det vigtigt at man støtter op om den lokale mølle, nu når der endelig
åbnes op igen. På Skamstrup Mølle har vi holdt godt øje med alle vigtige funktioner. Møllen er
i corona nedlukningen blandt andet blevet behandlet for borebiller. Nu er møllen klar til at blive
vist frem, og til at male mel.
Ved at bevare en historisk mølle i funktion, sikrer vi, at såvel bygningen som mølleværk,
kværne og andre maskiner samt de forskellige håndværk, der er knyttet til mølleriet, bliver
bevaret for eftertiden. Dermed får vi vedligeholdt erfaringer og viden om en række gamle
håndværk, og bragt dem videre til næste generation.
Dertil kommer viden om møllerens arbejde på møllen. Det arbejde kræver viden om møllens
teknologi, drift og pasning. Desuden viden om korn og formaling, herunder viden om
kornsorter, opbevaring og brug, samt praktisk erfaring i at passe møllens teknik og maskineri

