
Adresseliste for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse

Formand: John Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.29

Næstformand: Hans Husballe, Skamstrupvej 30, Skamstrup,
~-4440-Mørkøv. Tlf. 53.4-7-;5"3.91

Kasserer: Ruth Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.29

Sekretær: Gitte Husballe, Skamstrupvej 30, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.91

Øvrige med-
lemmer:

Kristian Nielsen, Skamstrupvej 75, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.42.27

Bent Larsen, Lindholtvej 9, Lindbolt.
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.54.27

'Hanne Bach, Nørreskovvej 1, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.07

"Vingesuset" udgives af Skamstrup Møllelaug. I redaktionen: Kristian
Nielsen og Hanne Bach (ansvarshavende redaktør).

Støt istandsættelsen og bevarelsen af Skamstrup Mølle
Gør brug af møllelaugets postgirokonto

087241.5
Vi siger TAK til alle, som støtter projektet. Det være sig
bidragydere, møllevenner, medlemmer, sponsorer, annoncører -
kort sagt til alle, som med en hjælpende hånd, med positive
tilkendegivelser eller økonomisk er med til at bevare Skamstrup

, Mølle.
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Endnu et halvt år er gået og efterårsudgaven af "Vingesuset" er igen
på gaden.

Vores forårsmarked var en succes - der kom gec;tepenqeirrd, som vi
har besluttet at bruge en del af i forbindelse m~d den formelle
overtagelse af møllen.

Ved generalforsamlingen den 22.april, hvor der desværre ik~e var
den store tilslutning (men det tager vi som udtryk for, at
medlemmerne bifalder det arbejde, der hidtil er gjort), blev der givet et
referat af det forgangne år, ligesom der bI. a .. var indlæg omkring
renoveringen, planen for det kommende år.' Efter forslag blev der
lavet en vedtægtsænding, hvorefter bestyrelsen'erter V.' alg konsttuerer

)4> ,

sig ved det førstkommende bestyælsesmøde efter en
generalforsamling med en formand, en næstform~hd, en kasserer og
en sekretær. Nye vedtægter kan rekvireres ved 'henvendelse til et af
bestyrelsesmedlemmerne.

Interessen for møllen og dens, bevarelse er sta9i9 flot . der er i
skrivende stund 142 medlemmer. 'Projekt~t støttes tillige særdeles fint
af lokale sponsorer, hvilket også viste' sig ved .,1,ereshenvendelser i
forbindelse med forårsmarkedet. Desværre" er" afslag fra diverse
ansøgte fonde stadig i flertal, men vi fortsætter ,u~brtrødent. Skulle der
imidlertid være nogle af vore medlemmer, eller andre, der har
kendskab til fonde eller foreninger, som kunne tænkes at ville 'støtte
vores projekt, hører vi naturligvis gerne herom.

~
Vi håber fortsat, at mange vil støtte projektet, og kasseren tager ger-
ne mod tilmeldinger om medlemskab og frivilligt arbejde, R~kvirer
mølleblad (pris for ikke-medlemmer kr. 5,00) og girokort hos Ruth
Christensen, tlf. 53.47.53.29.

Hanne
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ARBEJDSDAGE pA MØLLEN
den 2.oktober kl. 8.30 og den 6.novem-
ber kl. 8.30 samt forberedelse af
juiemarkedet den 11.december.

JULEMARKEDIMØLLEN
den 12. og 18.december

med salg af juledekorationer, juletræer
og m.m.m.

KONTINGENTINDBETALING
- det kan stadig nåes!
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JULE MARKED I MØLLEN
I

b" PJ ?:! :t:' Cl) til I-tj :.:: I-j :t:' 2: b:tro !j I-' !j r+ r+ PJ I-' p.. PJ ro
rI- r+ 1-" r+ ti ti ti I-' I-tj ti <: ton
j1J PJ til PJ <: I-' ,. !j

••....
I-' I-' r+ I-' ro ro

.......,-
ro

I

.. I------"
Igen i år vil vi holde marked i møllen med

ro ro .. b" I------"
til ti

I
3 til f-' I-' .......,-

salg af juletræer, juledekorationer, diverse 3 Ri Ri tv

I
~ :::1

<: RJ ti r+co til '-Q

julepynt, julekort, vin, gløgg, æbleskiver, ro ti ::r;' ro ton
tonp.. ::r;' ro ti ro

-------~ samt cacao til børnene. ro I-:j 1-" f-' ti P-•.... PJ !j.t>. "S P-
ro ti \QO p.. ro
<: <: I------"
ro ro o
ti .. 3 f-'
1-" (J1
!j

I
tv

\Q

Husk detnu- ~ ~\
b"

julemarked i møllen '::"::'·'·':''",';;:';'':'i:'.-''::;,.
f-' •....

til (J"\ p"o .t>.
den 12. og 18.december ~ ,::..;\::;:.:, ti

fra kl. 12.00 - 17.00 ~ ~ :',:'
r+
r+ :.::
ti

'"<:::r;'
t-'

ø

I
;
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t-' •:Y<:
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Vi vil gerne have lidt hjælp til dette arrangement, så har du tid og lyst H PJ p.. PJ

til at bage æbleskiver, lave dekorationer og/eller andet bedes du ;pi ::r;' r+ ::r;'

kontakte en af os i bestyrelsen. Vi vil også gerne have hjælp den
t-' ti ti ti
I-j '"<:

11.december med at "indrette" møllen til arrangementet.
tv ::r;' (J1
o o,

PJ

::r;'
ti

tv
(J1

4440 Mørkøv J'
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Møllebluser
\Åt-.;

\JA...
~,mm.

Møllen sælger bluser med mtlletryk.

Pris kun kr.50,- uanset stØrrelse og
farve. Vi har pt. rØde og blå i 100%
bomuld. De holdår fint farve og fa-
con efter 40 c vask. mindste str.
128 i r e d , str. M i blå, s t e r s t e
str. XL.

Møllens strygemærke.

Et strygemærke med mØ 11 en str. 12 x
12 cm kan stryges på næsten alt.
Sweat-shirt, jogging sæt, mulepose,
kasket, ja vælg selv. pr. stk.
kr.25,-. Vejledning medfØlger.

Jeg støtter ..... klistermærke.

Til bil bagruden el.lign. har vi et
flot klistermærke med mø l Le n og
tekst "j eg s t ø t t e r restaureringen af
Skamstrup me l l e ? • Pr. stk. kr.20,-

~()~~s
S~'t

s-v.()~S()~~

DE STØTTER OS
I,,~~
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!i BATEC solvarme STIFTERNE FORSIKRaN
~/ I \ \~. '" ""- ~ ~ssuran€jør
~ . "-""" . . Stig Ambolt
~ . EN INVESTERING DER VARMER!
j .'.: 1.1 Jydbækvej 2 . 4450 JyderupI:~'::\,...... ,Å;:OOO KR. TI' 59276507

l"·! :. \~ I' i tilskud til dit nye
'-~ ~ .• _~. SOLVARMEANLÆGII ~-,~ GÅ TIL FAGMANDEN

VVS. Mørkev
earl 91lacl.oel1
v/Poul E. Madsen

Telefon 53475064

MBRKOV TAPET & FARVER
Hovedgaden 37

4440 Mørkøv
Tlf. 53475760

Møllevin
MØllevinen er allerede ude med 2. op-
lag. Denne gang er det en

Coteax du Languedoc
Den stammer fra et omr~de nær Narbonne
i sydfrankrig. Her er jordbunden særlig
egnet til vindyrkning.
Vinen er fremstillet af 100% rØde dru-
er, som udelukkende indhØstes i egen
vingård. Druesorter: 45% Carignan, 35%
Grenache, 20%.Terret-listan.
Det er en mØrkerØd vin, med en kraftig
ikke for voldsom smag.
Den ma, efter nogles mening, gerne hæl-
des om et par gange inden servering, og
må ikke være for varm. En fin vin til
grill-party.
Pris kr.l00,- for 3 fl. i MØrkØv Brugs.
MØllevin - den er fin

r
I
i

~

Bygge·Centret

Jyderup
Tømmerhandel a/s
Drivsåtvej 4 . 4450 Jyderup· TIl. 59276150DENDEK

-iii godtbyg~ri MøCfevin

Mørkøv
.~~ urerforretning ApS

anbefaler sig med alt murer,
støbe- og kloakarbejde.

,
~..

10
17'
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:\S,kamstrup MøCfe
I· Claire de Lunes

. '75 cl. OU~~~~~E 12°/~

Tappet for

;r~~:lt~~~t~J~I~~Jsen Vin AIS
DK 7100 Vejle

492 294
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"Papirmøllen"
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I disse sparetider er det rart at
kunne sige, at også Møllelauget
kan spare! I sidste nummer af
"Vingesuset" nævnte jeg en

mulighed for tinglysning af de-
klarationen f.s.v. angår brugs-
retten af møllen - en udgift på
ca. kr. 6.000,00, Denne udgift
har vi sparet væk og i stedet på
et bestyrelsesmøde i maj, som
nævnt andetsteds i bladet,
besluttet at tage skridtet fuldt
ud og få skøde på møllen.(>

,"t
~

Umiddelbart efter vort bestyrelsesmøde kontaktede jeg derfor
landinspepktør Frost, Holbæk, som efterfølgende var ude at sætte
skelpæle i jorden. Det blev til en ca. 4600 m2 stor grund - så nu skulle
der være plads til nogle gode - og store - arrangementer på selve
møllebakken!

Forretningsgangen er herefter, at en målfast skitse udarbejdes og
fremsendes til godkendelse i Jordbrugskommissionen og i Tornved
kommune samt i Vestsjællands Amt. I løbet af et par måneder skulle
disse ting være bragt på plads, idet der ikke umiddelbart synes at
være nogle grunde til at udmatrikuleringen ikke godkendes af de
nævnte instanser og herefter vil skøde kunne laves.

Et skulderklap og en stor tak til vore medlemmer og alle, som iøvrigt
har støttet projektet til dato - jeg synes, at det er flot klaret, at vi
allerede i løbet af 1 år har nået et af vore store mål - nemlig
erhvervelsen af møllen I

Hanne
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.. KURT FREDERIKSEN
Entreprenør

Elvigsvej 5.4440 Mørkøv. Tlf. 53 47 54 1
Biltlf. 30 24 21 76

I

* Anlægsgartner &
Entreprenør

* Aut. Kloakmester
* Jord - Beton - Kloak
* Vedligeholdelse
* Nyanlæg

•8Shell
AUTOVÆRKSTEDET STENHØJ

4440 MØRK0V
Tlf. 53475033

Bennebovej 7, 4440 Mørkøv

Tlf. 53 47 40 05
Aut. El-installatør

Mikkelsen
Hovedgaden 18

Mørkøv

53475093
Vagt 30 53 21 39

1B



sTATOIL Servicen ter
LIZZI og CARL JØRGEN SØRENSEN
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf. 53475356 Bil: 30 53 34 56 .Telf.53475512

STATOIL
M0RXØV-HALLEN

Regnskab for forårsmarkedet den 15.5.1993

Skamstrupvej 5. 4440 Mørkøv
Indtægter

Lopper og auktion
Stadepladser
Cafe
Pizzabod
Pølsebod
Fest
Lotteri
Drikkevarer, is
Børneboder, dyr-
skue, hestevogn
basar
Slikbod
Salg af restlager

BENZIN DIESEL· AUTOGAS . VASKE HAL
KIOSKVARER . BILTILBEHØR
FLASKEGAS PETROLEUM AUTOREPARATION

ALKØB
Mørkøv

Tlf. 5347 51 62
Alt i spil

det er lige os

* Tipsstempler
* Alpo

Selvfarvende stempler

* Plasticstempler

Mørkøv Offset-
og Bogtrykkeri
Jernbanevej 12, Mørkøv
TELEFON 5347 52 00

TOTAL

Indtægter
Udgifter

OVERSKUD

Til beflge foreninger 14.345,15 kr.

7?~~~

20.772,00
300,00

1.304,00
510,00

2.451,00
4.020,00
2.774,00
7.096,00

2.788,00
450,00

1.006,00

43.471,00

43.471,00
14.780.70

28.690,30

Skamstrup, den 5.juni 1993

Mørkøv: Ringstedvej 7

:3

Udgifter

Madvarer: Pølser
Brød
Kaffe, te, fløde, sukker
Is
Sennep, ketchup
Pizzaråvarer
Slik
Krydderier, olie til grisene

Drikkevarer: ølvogn
ekstra øl
sodavand
vin

Diverse:
dug
rosetter
engangsservice
kul
lotteri
div. materialer (basarting)
t-shirts
musikanlæg m.m.
orkester
hestevogn
3 annoncer

TOTAL

715,00
332,80
362,55
750,00
100,00
520,00
548,50

82,55
3.411,40

2.525,00
415,00
366,40

1.5031°0
4.809,40

139,00
59,25

375,65
340,00
190,00
143,50

1.630,00
527,50

1.000,00
400,00

1.755,00
6.559,90

14.780,70

8



Herudover var der mulighed for at få en tur i hestevogn i Skarnstrup
by, en tur på hesteryg på markedspladsen og endelig at se på dyrene,
som børnene havde udstillet.

Eftermiddagens auktion trak et godt publikum til, men der var også
mange fine ting - et orgel, en porcelænsdukke, en motorcykel, et

T
kaffestel, et spisestel (begge komplette til 12 personer og uden skår)
osv. Auktionarius ledte med kyndig (omend ikke den vanlige bramfrie)
røst publikum til at dykke måske lidt dybere i pengepungen, end det
egentlig var tænkt. Ikke alle effekter er i skrivende stund afhentet,
men sker det ikke inden næste forårsmarked, skal køberen ikke være
ked af det - så sælger vi det bare igen!

Møllelaugets egen bod var iøvrigt også godt besøgt og vi fik den dag
overbragt 2 gaver på hver 500,00 kr. samt nytegnet et par medlem-
mer, ligesom salget af møllevinen gik fint. Omsætning alene i denne
bod var på ca. kr. 4.000,00.

Af sikkerhedsmæssige hensyn var møllen lukket af og vi havde der-
for arrangeret en møllerundvisning. En del deltog og gav udtryk for
glæde over det, der allerede er sket i og omkring møllen.

Dagen sluttede med en fest for alle, der havde lyst - de grillede grise
(som iøvrigt havde fået vores tænder til at løbe i vand den ganske
dag) satte sammen med det hyggelige samvær punktum for en dejlig
dag.

Hanne

7
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Frede Vind tømrer-ogsnedkermesterApS

5347 5632
Nybygning - Ombygning
Tilbygning - Isolering
Glarmesterarb. - Gulvbelægning
Alt i bygningssnedkerarb.
Døre og vinduer
i og uden for standard mål.
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• MØRKØV MASKINFORRETNING "Is
J. V. urten Til. 53 47 5016
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KI. ca 8 lørdag morgen var de første på pladsen og resten kom til
efterhånden. Vi var dog knapt klar, da de første besøgende kom til,
men da klokken blev 11 var alt på plads og forårsmarkedet begyndte!

B R ø D

LANDBAGEREN

Alle boder blev godt besøgt ~og effekter skiftede ejermænd (selv ting,
der ikke var til salg blev solgt - men pengene går jo til et godt formål,
så hvorfor ikke?), sultne og tørstige sjæle blev beværtet - flittige
mennesker havde bagt pizzaer og kager som sammen med pølser og
is udgjorde den faste føde, som kunne nedsvælges med kaffe, øl,
sodavand eller naturligvis møllevin, og klingende mønt samlede sig i
hobetal.

En enkelt havde købt en bod, hvorfra der blev solgt diverse papirklip.
Og vi håber blot, at der næste gang vil være flere, som har lyst til at
være med til at gøre markedspladsen og stemningen endnu mere
festlig.

Lotteriet må siges at have været en succes - der gik ikke lang tid, før
der over højttaleren blev opråbt et vindernummer til en af de fine
sponsorede gaver.

Specielt børneboderne var en succes og om aktiviteterne her fortæl-
ler Morten Christensen:

SKAMSTRUPVEJ 3 5

" Den 14. maj - dagen før loppemarkedet i Skamstrup - var de otte
børn, der skufle stå i børnebod, samlet i præstegårdshaven for at få at
vide, hvilke boder de skufle stå i. Humøret var højt og alle glædede
sig til morgendagen. Der var både sømbod, pilespil, dåsekast,
lykkehjul, fodbold, "det muntre køkken" m.m.

Næste dag skulle vi være der kl. 10.00 og hjælpe med at stille boder
op.

KI. 11.00 begyndte markedet og der begyndte så småt at komme
mennersker til.

Folk prøvede mest boderne i starten, men efterhånden gad de ikke
mere! Mine favorit-boder var nok "det muntre køkken" og fodbold.

Alle havde en god dag og markedet gik godt, og vi ijente ca. kr.
2.000."T L F • 534 7 5 3 6 6

21
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Forårsmarkedet i Skamstrup

Forårsmarkedet den 15.maj var kulminationen på Møllelaugets og
Landsbyforeningens arbejde gennem længere tid og med en indtægt
på kr. 43.471,00 må det konstateres, at det var et særdeles vellykket
projekt. Der blev således et overskud på kr. 14.345,15 til henholdsvis
Landsbyforeningen og Møllelauget, hvilket fremgår af det efterstående
regnskab.

Planlægningen havde stået på længe og indsamlingen af effekter til
loppemarkedet næsten lige så længe. Mange mennesker var utroligt
flinke til at efterkomme vort ønske om selv at bringe deres effekter til
"Det GI. Mejeri" til oplagring. Efter vores indsamlinger i april måned
troede vi derfor, at det var ved at være slut, men nej - selv dagen før
dagen kom der gode ting og sager.

Ca. 35 mennesker havde velvilligt tilbudt deres hjælp til de forskellige
opgaver, og om mandagen var vi mange samlet for at sortere lopper
og derefter gik det ellers derudad hele ugen - og allerede torsdag
aften var vi næsten færdige. Og dog - fredagen gik med at rejse
indgangsportal til selve pladsen og til "dyrskuepladsen", etablere
boder og cafe og iøvrigt rigge det sidste til. Fredagen sluttede med en
sidste afpudsning og et møde med deltagelse af stort set alle
hjælpere, hvor vi gennemgik de sidste ting og fik udleveret vores
varemærke/kendetegn - en rød t-shirt med Møllelaugets logo -
Skamstrup Mølle.

5
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Siden sidste blad udkom har arbejdet ved møllen ikke været så
iøjenfaldende. Det er dog ikke udtryk for, at det er gået i stå.
Optimismen var stor her i foråret - og, må vi sige, lidt for stor. Men
sammenligner vi os med Storebæltsforbindelse n er vi godt med i
forhold til målet. Lørdag den S.september blev der ved en arbejdsdag
taget et ekstra naboDer blev gravet grund ud - planeret ved møllen og
ryddet op. Det var en god dag, og vi siger tak for hjælpen.

Hvad er der så sket siden sidst.

1. Grunden omkring møllen er opmålt og nye røde skelpæle er
slået i jorden til markering af det nye skel.

2. Møllevejen er færdig, og det med færre udgifter end budget-
teret.

3. Alle spåner til møllehuset er skåret, men mangler at blive
dyppet i finsk tjære. Dette er nært forestående. Beskæftigel-
sesprojektet skulle behandle spåneme, men p.t. er der et u-
afklaret spørgsmål med Arbejdstilsynet.

4. Bundremmen (det tømmer, der ligger lige ovenpå fundamen-
tet) har projektet skåret til og er klar til ilægning.

5. Beklædningsbrædder er indkøbt, men endnu ikke høvlet. Vi
er meget glade for at kunne låne Erik Johansens værksted,
så projektet kan høvle brædderne. Det sparer os for en del
penge.

6. I løbet af sommeren har projektet lavet nye døre og vinduer
samt inddækning i kobber.

7. Fundamentet til møllen viste sig at være noget dårligere end
vi havde forventet. Vi har gravet ca.1m. ned omkring møllen
for at reparere og forstærke det. En del af fundamentet er
repareret med en ny mørtel, andet er forstærket med en skal
af beton. Projektet arbejder nu på den andel del af
fundamentet over jorden. Et stort arbejde, som forventes
færdigt i september.

Vores plan om en ny beklædning af møllen inden vinter må revideres.
Beklædningen må nok gemmes til næste år. Forsinkelsen skyldes
ikke pengemangel, her har vi lige kunnet følge med. Derimod kniber
det noget for kommunen at leve op til det lovede omkring
beskæftigelsesprojektet. Vores samarbejde med projektets mand
Poul Daugaard er vi glade for. Han giver os mange ideer til restaure-
ringen. Noget andet er antallet af folk ved møllen. Det har været mere
varierende end forventet. Det kunne se ud som kommunen giver
mølleprojektet 2. eller lavere prioritet. Projektets folk har i sommeren
lavet mange andre (indendørs) ting end mølle. Sommeren er ellers
den bedste årstid for os! .

Vi lader os dog ikke sådan slå ud, og vi fortsætter i efteråret med
forskellige opgaver (og der er nok af dem). For at nå så langt som
muligt inden vinter har vi fastlagt yderligere 2 arbejdsdage - lørdag
den 2.oktober og lørdag den 6.november. Vi mødes kl. 8.30 i
skurvognen ved møllen. Alle, der kan, opfordres tiI..at komme. Måske
kan du ikke se, hvad dine hænder kan bruges til her. Det skal du ikke
tænke på. Vi skal nok finde på noget til flittige sjæle. Der er både let,
tungt og fingersnildt arbejde. Det er altså ikke kun mænd vi efterlyser!
Lørdag den 11.december skal vi forberede julemarkedet den 12. og
18.december. ~~
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Juli:
Det er ferietid. Arbejdet ligger stille. Heldigvis holder girokontoen ikke
ferie! Derkommer fortsat kontingenter - en gave på 1.000 kr. føjes til.
Vi nærmer os 150 medlemmer - nogle nye kom til - nogle faldt fra,
men de kan nå det endnu, hvis det var en forglemmelse!

Lillemøllens historie

August:
Det praktiske arbejde genoptages. Dog lidt småt. Beskæftigelsessek-
toren har mange opgaver til de unge rundt om i kommunen, og det
mærkes hos os. Dog går det fremad med det omfangsrige arbejde
med sten, cement og mørtel, ligesom de 8 nye bundremme til møllen
forarbejdes og gøres klar til ilægning. Der hentes brædder hjem fra
savværket til senere forarbejdning til møllens inderbeklædning. Sidst
på måneden holder bestyrelsen møde. Vi må have gang i sagerne
igen. Der forberedes arbejdsdage for møllemedlemmerne, tre lørdage
giver vi selvet nap, hver den 1.lørdag i september, oktober og
november. Altså på med arbejdshandskerne! Desuden forbereder vi
næste udgave af "Vingesuset", ligesom kræmmermarkedet i Mørkøv
er på dagsordenen. Kasseren giver et økonomisk overblik - trods
mange regninger i sommerens løb, ser det helt godt ud. Vi holder
budgettet! Vi slutter med at vedtage, at julemarkedet skal gentages.
Det bliver den 12. og 18.december i møllen.

Skamstrup mølle virker måske ikke som noget særligt. Den minder
om så mange andre møller, man støder på rundt om i landskabet,
bortset fra at den er bygget på en vold og den vold har også en
ganske speciel historie.

Volden ligger på en bakke som kaldes Gerrebjerg (74m). Man ved, at
der har ligget en fæstning på bakken. Den blev bygget af Marsk Stig
med det formodede formål at tjene som opholdssted, når hærchefen,
som han var, var på gennemrejse. Man ved ikke så meget om selve
fæstningen, men man ved, at der' var en bygning med en eller to
volde rundt om og at der var en tørgrav imellem dem. Der står om
Marsk Stig, at han hed Stig Andersen kaldet Marsk Stig, død 1293.
(marsk er en betegeise for en hærleder, som også førte tilsyn med
kongens stalde, kun overgået af rigshofmesteren, den kgl. kansler og
kongen). Han menes at have tilhørt Adelsoppositionen
(modstandsbevægelsen) mod Kong Erik og har muligvis været den
ledende mand inden for den. Efter kongens mord i 1286 beskyldtes
han for meddelagtighed og blev sammen med flere andre dømt
fredløs. Han sluttede sig siden til Norges kamp mod Danmark.
Folkeviserne gør kongemordet til en privat hævnakt fra hans side,
fordi kongen havde forført hans hustru, Fru Ingeborg.

September:
Dagbogen når kun at få de første dage med i måneden. Een af dem
er lørdag den 4. Der er arbejdsdag for medlemmer på møllen. Der
luges og ryddes op - og en stor del af grunden omkring møllen graves
fri, så der er klar til at blive støbt og muret op. Vi var 7-8 mand mIk i
funktion - næste gang skal vi være det dobbelte!

Og således gik der igen et halvt års tid. Snart fejrer vi 1-års
fødselsdag i møllelauget. Mange gode tiltag er taget og mange gode
arbejdstimer er lagt i projektet allerede. Nu skal vi bare videre! Til slut:
tak også denne gang til alle, som gjorde tingene mulige på den ene
eller anden måde. Og så skal "Vingesuset" i trykken.

John
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Bestyrelsen holder møde og forbereder bl.a. de sidste ting inden
generalforsamlingen den 22. Vi glæder os!

Og så er det generalforsamlingsaften. Færre end forventet møder
frem, vi tillader os at tage det som et skulderklap. Der er altså ikke
noget at brokke sig over! Aftenen forløber fint med en god stemning.
Måneden bringer iøvrigt de første 2 positive svar på vore ansøg-
ninger. Fra Lodbergs Legat modtager vi 5.000 kr. og firmaet
"Skandinavisk Jurakalk" tilbyder os 25% på alle varer. Det var dejligt -
for andre svar kom retur med et "nej". Sidst på måneden er vi -
sammen med Landsbyforeningen - igang med indsamling af effekter
tilloppemarkedet - maj måneds store opgave.

Maj:
Mens beskæftigelsesprojektet er i gang med at renovere møllens
sokkel, stensætninger m.v. arbejder vi andre med forberedelser til
FORARSMARKEDET den 15. Det er et stort projekt, men vi er mange
og alt er godt forberedt af udvalget. Den herlige dag - som omtales
andetsteds i bladet - slutter med en indtægt for Møllelauget på ca.
15.000 kr. samt eget salg af bluser, vin m.m. På dagen tegnes
medlemmer og vi glædes over 2 kontante gaver på hver 500 kr. Tak!
Tak også til alle, som hjalp før, under og efter markedet.

På bestyrelsesmødet sidst på måneden beslutter vi at igangsætte
udarbejdelsen af skøde på møllen. Vi har penge nok nu, ikke mindst
fordi vi fra Tornved Kommune modtog et tilskud på 15.000 kr. Af
kassebeholdningen på ca. 60.000 kr. skal der bruges omkring 30.000
kr. til det! En stor glæde og tilfredstiIIeise er det at se, at
kontingentindbetalingen fortsætter sin gode gang. Vi var nervøse.
Kunne vi beholde de 150 medlemmer? Det ser det ud til!

Juni:
Der er stille på byggepladsen. De unge ved beskæftigelsesprojektet
er på kursus. Men også der arbejdes for møllen. Der forarbejdes nye
vindues- og dørkarme, ligesom inddækninger til samme fremstilles.
Materialer til inddækinger sponsoreres af Teknisk Skole, Holbæk.
Pris: ca. 7.000 kr.! Der kommer svar fra fonde - desværre negative!
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Skamstrup mølle menes at komme fra København, hvor den efter at
have stået på voldene udenfor byen blev købt og transporteret til en
bakke nær ved Skamstrup, Birgittehøj.

Det var i 1854, hvor næringslovens ikrafttræden gjorde det nemmere
at være selvstændig erhvervsdrivende. Den blev så, efter at være
skilt ad brædt for brædt, bygget op igen og der blev bygget et bageri.
Men i 1872 blev den igen opkøbt, revet ned, og bygget op på sin
nuværende plads, hvor den står den dag i dag. Der blev så også
bygget et bageri til møllen. Med tiden blev landmændene dog sure,
fordi de mente, at mølleren toldede for meget. (Toldede d.v.s. at
mølleren havde lov til at tage en vis mængde af hver sækfuld korn,
som blev malet til egne kreaturer. Det var helt lovligt, men land-
mændene brød sig ikke om det). Der er også en god historie, om en
møller, som, når han havde toldet, blandede kridtstøv i melet i stedet
for det han havde toldet, så så melet også så flot hvidt ud.

L

Landmændene blev så enige om at slutte sig sammen og købe en
anden mølle, Stormøllen, hvilket ejeren af Lillemøllen naturligvis ikke
kunne lide. Stormøllen blev købt og transporteret fra Holbæk (der er
en sidevej til Munkholmvej, som er opkaldt efter Stormøllen - den
hedder naturligt nok Stormøllevej og findes den dag i dag). Det
bageri, som var bygget til Lillemøllen brændte i 1913 og der blev
bygget et andet bageri nærmere Stormøllen (det er det, som i dag
kendes som Skamstrup Brødfabrik). I 1910 fik Stormøllen skiftet
vinger og man mener, at Lillemøllen ved den lejlighed fik en af
vingerne fra Stormøllen, så den havde en jalusibesat og en sejlbesat
vinge. Det er meget usædvanligt, at vingerne er af forskellig type.

t

I 1939 blev Stormøllen købt af ejeren af Lillemøllen og revet ned, og
brugt til brænde, mens stenene blev brugt som fundamentsten til et
hus i Mørkøv. Der var simpelthen ikke brug for to møller, eftersom
flere og flere gårde fik egen kværn. I 1952 blev møllen overtaget af en
anden ejer, som fik installeret en selvkrøjer - den var kun i brug i 7 år.
For den 19/7 1959 blev den sidste sæk mel malet og Skamstrup
mølle stoppede sine vinger og de har ikke bevæget sig siden.
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Et stykke tid efter at møllen standsede sine vinger flyttede en
hollænder ind for at bo der. Han fjernede en hel del og lavede lidt om
så det blev beboeligt. Han boede der dog ikke i så lang tid.

Siden da er der fjernet en del træværk - måske til brænde. Vejr og
vind og den manglende vedligeholdelse er nok det, som har været
hårdest ved møllen. I 33 år har møllen fået lov til at passe sig selv,
hvilket har sat sig nogle tydelige spor.

Mølledagbogen fortæller
Kristian En sommer er forbi - et efterår er på vej! Og dermed er tiden inde til at

bladre tilbage i mølledagbogen for at høre, hvad den har at fortælle
måned for måned.Efterlysning

Vi vil gerne have flere oplysninger, historier fra dengang, billeder osv.,
så kontakt derfor en fra bestyrelsen og lad os være med til at bevare
disse ting for eftertiden. Billeder leveres naturligvis tilbage, hvis det
ønskes, når vi har fået dem kopieret. Jeg prøver p.t. at finde ud af,
hvor jeg kan låne en lille båndoptager, som kan bruges i forbindelse
med "interviews" - så er der en, der kan hjælpe med mig dette - hører
jeg naturligvis gerne fra dig.

Hanne

Marts
Beskæftigelsesprojektet er fortsat i fuld gang! Midt i måneden
afsluttes opskæringen af spåner til møllen. Det dufter godt af lærke-
træ fra de ca. 13.000 spåner, der ligger pænt stablet i Erik Johansens
værksted. Så er det tid til udendørsaktiviteter. Vi er igang med at
etablere vejen til møllen, mange tager imod tilbuddet om at levere
sten m.m. til opfyldning. Der arbejdes flittigt og hårdt med at sætte
stengærde op mod øst til at "holde" på vejen. Bestyrelsen holder
møde i begyndelsen af måneden. Det er tid til at forberede den
1.ordinære generalforsamling, "Vingesuset" skal ud og der er nok at
se til med tegning af annoncer, bladstof m.m. På bestyrelses- mødet
udarbejder vi en plan for arbejdet på møllen i 1993. Målet er, at
møllehuset skal stå færdigrenoveret ved årets udgang! mon vi når
det? De første 20 fonde er ansøgt. Endnu foreligger ingen svar. Som
måneden går skrider vejprojektet frem, langsomt, men sikkert og
godt. "Vingesuset" kom ud - til tiden! Der sælges fortsat en god del
"Møllevin".

April:
Igen en måned fuld af aktivitet! Af praktisk arbejde gøres vejen
færdig, og der etableres igen strøm til møllen efter mange, mange år
uden. Det er en rigtig flot vej! Og billig! Ca. 3.000 kr. alt ialt! En stor
tak til beskæftigelsesprojektet, entreprenør Jan Slott og Asnæs-
værket, der leverede gratis materiale. En stor tak til elektriker
Mikkelsen, Mørkøv, der arbejdede vederlagsfrit med etablering af el.
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