
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. 53.47.53.91

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:

Hanne Storgaard, Tømmerupvej 8,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.90.57

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

Henry Bisgaard, Svalevej 2,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.57.86

"Vingesuset" udgives af Skamstrup Mølle/aug.

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

0872415
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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Nr. 2 Oktober 1996
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Happy Birthday

Kære mølleven.

For nylig sad vi nogle stykker og delte et par flasker rødvin (møllevin
forståes!). Vi - det var os i bestyrelsen og anledningen var Skamstrup
Møllelaugs 4 års fødselsdag. Vi holdt bestyrelsesmøde og syntes, at vi
skulle fejre dagen. Da var det Henry (Bisgaard) spurgte: " Synes I så, at I
har nået, det I regnede med?" I - det var os andre, som havde været med
fra starten. Mit svar var omgående: "Ja, og mere til!".

Måske lyder det for godt for nogle, der har jo været perioder .... og 4 år er
lang tid .... !!!

Jeg vil gerne fastholde mit svar - også selvom møllehatten ikke kom på i
1996, som vi havde ønsket det. For set på mange måder har de første 4 år
været overraskende gode. Vi har ialt haft en indtjening på ca. Vz mill. kr.
Takket være stor opbakning fra medlemmer, sponsorer, bidragydere og
gavegivere, fondsbestyreiser og erhvervsdrivende, Tornved kommune og
deres folk og ikke at forglemme: en lang række friske og aktive men-
nesker i og udenfor bestyrelsen. Vi har fået lavet vej og el, restaureret
hele møllekroppen såvel indvendig som udvendig, vi har "købt" og over-
taget møllen med grund til, og på arbejdsdagene har vi forsøgt at få sat
"skik" på udenomsarealerne. Jo! Der er grund til at være tilfreds og op-
timistisk! Og for lige at få det med for eventuelle skeptikere: Andre steder
har man gjort sig den erfaring, at en så omfattende møllerestaurering kan
tage op til 10 år ved samme fremgangsmåde, som vi bruger: for-
eningsarbejde.

Der er altså 6 år tilbage!!! Og dog tror vi, at vi bliver førdige før. Det af-
hænger meget af fortsat opbakning fra alle ovennævnte - af overraskelser,
som nævnt i "Mølledagbogen" - og af fælles indsats. Vi tror på, at mølle-
hatten nu er i gode hænder på "Saltoftevænge" - at vi kan holde rejsegilde
i sommeren '97, og at vi straks derefter - eller måske samtidig! - kan få
vingerne på.
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INDTÆGTER OG UDGIFfER I PERIODEN
1.1.96-1.9.96
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Her i løbet af foråret og sommeren har vi haft en god aktivitet på ar-
bejdsdagene.

Vi har fået udrettet meget. Her tænker jeg specielt på en rigtig god indsats
ved tjæring af spåner. Det gik over al forventning! Vi var ikke sikre på, at
det kunne nåes på en week-end. Men med det tempo, der var på (2-300
spåner i timen), var der ikke ret mange tilbage til "holdet" søndag
eftermiddag.

En lørdag knoklede vi med nedtagningen af den gamle tandkrans, så den
senere kan blive renoveret. Stensætningen på den ene side af møllen er nu
færdig, og vi er begyndt at fuge den. Vinduer og døre er malet, og der har
været almindelig oprydning. Man kan nu igen gå nogenlunde sikkert rundt
om møllen på omgangen.

Oveni kom så arbejdet med at få taget på møllen på plads igen. Taget var
løftet for reparation af de øverste bjælker. I en torden-storm først på
sommeren var taget ved at blive flået af og blive til en "flyvende taller-
ken". Det drillede noget, men er nu på plads igen.

På kommende arbejdsdage vil vi fortsætte med at fuge stensætningen på
møllen, og hvad der ellers mangler af murerarbejde. Før julemarkedet
skal der fældes juletræer, og den indvendige renovering med opsætning af
det, der er taget ned med tiden, vil vi gerne tage fat på.

Vi vil gerne sige tak for den gode indsats og er glade for at have set nye
ansigter til arbejdsdagene her i sommer.

Vi håber det fortsætter - så mød op den 26.oktober, den
16.november og den 7.december, hvor vi - som sædvanlig -

starter med en kop kaffe i skurvognen kl. 9.00.

Hans
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Der er intet, der tyder på, at det ikke skulle kunne lade sig gøre, heller
intet, der tyder på , at opbakningen er på retur - tværtimod! (Se nu at få
indbetalt kontingent for 1996/97 I, der mangler), derimod tyder alt på, at
vi når vort mål.

Men der et stykke vej endnu! Derfor disse ord med en opfordring til
fortsat at bakke op om møllelaugets aktiviteter. Vi ses til ANDESPIL - vi
ses til JULEMARKED - vi ses på ARBEJDSDAGE - og ind i mellem
arbejder Ole Schneekloth og hans folk videre på "Saltoftevænge"! Sådan!

Et lille, men nok så vigtigt PS: Girokort vil være lagt i dette nummer af
"Vingesuset" til de ca. 30 medlemmer, som endnu ikke har betalt
kontingent for året 1996/97.

Så tag da et glas rødvin (møllevin forståes!) og sig:
HAPPY BIRTHDA y!.

',-
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Støt istandsættelsen og bevarelsen af Sknmstrup Mulle
og kob hos forma nden og kasseren :

• T-shirts i rød, blå og hvid - kr. 50.00
.5 postkort - kr. 10,00 og 5 dobbelt kort - kr. 20,00

- begge i rød og hvid.
* lahels/strearners til bilruden - kr. 20,00
• 3 flasker rodvin - kr. 100,00
• trækasse til vin - kr. 30.00
• møllefrirnærker, 16 mærker - kr. 20,00.

Mærker sælges ligeledes i Sparekassen Vestsjælland,
Mørkov, Unibank, Mørkøv og hos boghandleren i
Jyderup,

Ring og bestil. .Jo oftere I røret svinger, jo før får møllen nye vinger

John
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Støt vores sponsorer
- de støtter os
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Traditioner skal holdes i hævd
- derfor holdes igen i år

.SPIL
JULEMARI(EDER I MØLLEN
den 8. og tlf..december Id. 12.00 - t7.00.I SKAMSTRUP FORSAt1l1NG~HUS

FREDAG, DEN 1. NOVEMBER I Kl.,qJO

FOR Al VINDE BYft4S
BEDSTE 20 ÆNDER
OG SA HTI DfG srØTTE DEN
FORTSATTE RESTAURERING AF
SKAHSTRIJP MØLLE.
VI SKAL 6E~NE BLIVE ~OO
SPlllE6LADE DELTAGERE!
DE~FO~: kOM OP AF •••
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Her sælger vi Skamstrups bedste juletræer,
juledekorationer, diverse julepynt og meget andet
godt.

I møllens jule-cafe sælges æbleskiver, gløgg, kaffe
og andet "guf for ganen".

Skal du have juletræ udendørs til 1.søndag
i advent (den "I.december), kan der ved
graverboligen, Skamstrupvej 64, købes
rødgran til særdeles rimelige priser i hele
uge 48
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Der var planer om at opføre en vindmølle på bakken øst for møllen, men
inden dettte blev realiseret døde Splittoft, og planen blev derefter opgivet.

Farveriet blev fra 1860-92 drevet af farver Larsen.
Omkring 1884 solgte Emil Splittoft virksomheden til Dragsholm.
Kongens møller havde som mange andre vandmøller kunder mange mil
fra møllerne, helt fra Reersø og Ringsted har bønderne kørt til Kongens
møller, så det tog ofte flere dage at køre til mølle. Ofte holdt der lange
rækker af vogne og ventede på at fa malet kom. Der var mulighed for at
overnatte i den primitive møllestue. Maden måtte man selv medbringe,
men der stod altid øl og tobak på bordet til fri afbenyttelse. Det kunne
også ske, at mølleren kom og bød på en dram.

Der var oprindelig overfaldshjul på møllen, men de sidste år før møllen
blev nedlagt i 1932 var den drevet af en turbine.

Så mange - og gode - var oplysningerne om disse møller fra Henning
Hansen - vi fortsætter "omgangen" i næste nummer af "Vingesuset" .

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

0872415
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~ Mølledagbogen fortæller:

Endnu et Yz år er gået og dermed et nyt kapitel til møllehistorien:

APRIL: Med "Vingesuset" i april blev der indkaldt til den 4. ordinære ge-
neralforsamling. Den fandt sted den 24.april. De formelle ting blev klaret,
og vi fik valgt et nyt medlem til bestyrelsen efter Hanne Bach, som
ønskede en pause. Det blev Henry Bisgaard, Mørkøv. Tak til Hanne for en
(foreløbig) stor indsats i bestyrelsen og velkommen til Henry! De godt 20-
25 deltagere på generalforsamlingen fik desuden et spændende foredrag
med sig. Børge Gert Olsen, Jerslev, fortalte om 5-møllerne, om historie
og personer på interessant vis.

I,_o

Den 27. var der arbejdsdag: Den gamle tandkrans af støbejern pilles ned.
Pyh-ha!

',- MAJ: Månedens største overrskelse var bestemt en flot, uventet - og
anonym - gave på hele 10.000 kr.! Utroligt glædeligt og opmuntrende for
os i bestyrelsen. Om man dog blot vidste, hvem man skulle takke .... ~

Arbejdsdage igen, der mures, støbes og fuges vinduer. På værkstedet i
Jyderup skæres spåner aftujatræ. Ialt ca. 5.000.

Kontingenterne "vælter" ind, ca. 120 til dato ..

JUNI: Vi holder 3 arbejdsdage. Spånerne skal tjæres: Sort arbejde, som
der stod skrevet i avisen! Den 8.juni blæser en brandstorm det halve,
midlertidige tag af møllen. Det passer "fint", for endnu lidt bjælkeværk i
toppen skal skiftes. Vi må se at få taget på plads!

En ny bjørn (man kan næsten høre, hvor stor den er) samt en ny "pude" i
egetræ leveres af Jørn Nilsson, Løve. Pris: ca. 20.000 kr.. Begge dele
hører til i møllehattens konstruktion.
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Torbenfeld stubmølle: I forbindelse med vandmøllerne ved Torbenfeld
har der også stået en stubmølle. Jeg kender ikke dens historie, men et
postkort fra 1910 viser, at møllen har stået der på dette tidspunkt.

JULI: 30 ænder venter på at få taget over hovedet på Møllegården, så
arbejdsdagen den 6. går med det. Man mærker, det er sommer - folk er
begyndt på ferie. Ferie er der også på beskæftigelsesprojektet - den sidste
ferie i Tornved regi - viser det sig. For i slutningen af måneden flytter
"Bygge- og anlægslinien" til produktionsskolen "Saltoftevænge" i Sve-
bølle. Der går en måneds tid med at flytte og installere sig, før alle delene
til møllehatten kan flyttes.

AUGUST: Det sæt af dele, som senere skal blive til møllehat er nu på
"Saltoftevænge". Den nye hat begynder så småt at tage form, omend vi
først kan regne med at se den på en kæmpe blokvogn på vej til Skamstrup
næste sommer! August slutter med arbejdsdag på møllen, og det er også
det vigtigste at skrive om i SEPTEMBER, hvor en rigtig god arbejdsdag
finder sted den 14.

For øvrigt: Det lykkedes - omend med stort besvær - at få lagt taget på,
plads igen' Rangle Mølle er en af de fem såkaldte Kongens Møller beliggende

omkring Åmose å syd for Skarresø.
Og så er forberedelserne til efterårets "Vingesus" i gang. Hvor dejligt at
kunne ringe rundt til annoncørerne og stadig møde en positiv holdning til
mølleprojektet. Vi får en sludder og en annonce i bladet påny! Stor tak for
det!

Kongens Møller er Rangle mølle, Strids mølle, Tyske mølle, Gryde mølle
og Øresø mølle. De fem møller ligger ret tæt, men i hvert sit sogn. Rangle
mølle ligger i Holmstrup sogn og længst mod øst.

Alt i alt: Et Vz år, hvor mange gode arbejdsdage med frivillig arbejdskraft
stod i centrum - vi kan en hel del selv!

Møllen er bygget i 1688 og var
foruden kornmølle med bageri også
udstyret med stampeværk til valkning
af klæde, samt farveri og der var også
købmandshandel og brevsamlingssted.
Bageriet var det eneste på egnen. Til
avlsgården hørte ca. 200 tdr. land.

John

J
Æøllruin "I ;!:~~~

Omkring midten af 1800-tallet ejedes møllen af familien Splittoft, som en
overgang også ejede Tyske mølle og 0resø mølle.

i3 f laahr r for lIlli kr.
,I
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Jyderu(l vindmølle: Den hollandske vindmølle er bygget i 1863.

I ] 883 solgte møller og bager Niels Rasmussen hele virksomheden med
mølle, møllegård og bageri til møller Mads Clausen. Han drev møllen til
190 I, afbrudt af et par år, hvor møllen var bortforpagtet til møller Ole
Olsen.

I 1901 overtog Clausens søn, Jens Clausen, møllen. Møllen blev i 1918
købt af møller Chr. Jensen.

qr'"
I 1922 købte møller Niels Chr. Christensen-?:c~"
m.øllen. Han ~ar født den 12.oktober 1885 i Stif~s ~1 ~r'
Bjergby og gift den lo.oktober ]925 med Mane~;' ' ',~

,~:.
Kristine Petersen.~"· I ,

N.C. Christensen blev den sidste møller i Jyderup
- han kørte med møllen sidste gang den 30.april
] 965.

Jyderup Mølle. hvis vinger standsede den 30. april 1965.

Torbenfeld vandmølle: Omkring Torbenfeldt gods har der været flere
vandmøller. Frydendal vandmølle mener jeg er bygget omkring 1740,
men derudover kender jeg ikke møllernes historie.
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DE ST0TfER OS

+

KURT FREDERIKSENI~
Entreprenør ~

Elvigsvej 5.4440 Mørkøv. Tlf. 53 47 541
Biltlf. 30 24 21 76

Tlf. 53 47 40 05r;:,..eIS.
Kør dansk

""'" ~ DK-Benzln MørkøY
"':· ••••0· K'I1I' --"Cl fim ~

, ~2~~~-
Kor D,msk ;:m::~::

* Entreprenør* Aut. Kloakmester* Jord - Beton - Kloak
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l sidste nummer af "Vingesuset" begyndte vi en "føljeton" om

Tornveds møller,
som vi har modtaget fra Henning Hansen. Efter den gundlæggende viden
om "Mølleriets historie" er vi så nået til de 11 møller, som engang var i
Tornved kommune og vi starter med

Ibs vindmølle, Mørkøv: En hollandsk
vindmølle på jordvold (=kæl-
derhollænder) blev bygget i 1858 af
møller Ib Nielsen. Møllen forblev i
hans slægts eje indtil 1918, hvor den
blev solgt fra møllegården til møller
Carl Nielsen. Der var også bageri ved
møllegården - dette blev bortforpagtet
i ]918.

r ] 920 skiftede møllen ejer til møller
Anders Christiansn, og i 1922 købte

. møller Hans Ferdinand Jensen Spange
møllen.

I 1926 brændte møllen - pudsigt nok overgik den samme ulykke også
møllerne i Butterup og Vinstrup netop samme år.

/.y

,.P En ny mølle blev bygget ved Mørkøv,
1927 - 1937 og den blev taget i brug den 9.marts

1927 - nu var det en moderne galleri-
hollænder med selvkrøjer og selv-
svikker.

-"" ',.

1 1937 brændte denne nye mølle og nu
blev der bygget et motormølleri. Den
sidste ejer var Godtfredsen - han
ophørte med mølleriet i 1962.
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STATOIL
STA70IL Servicenter
LIZZI og CARL JØRGEN SØRENSEN
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf. 53475356 Bil: 30 53 34 56

MØRXØV-HALLEN

Frede Vind tømrer-ogsnedkermesterApSSkamstrupvej 5.4440 Mørkøv

5347 5632
Nybygning - Ombygning
Tilbygning - Isolering
Glarmesterarb. - Gulvbelægning
Alt i bygningssnedkerarb.
Døre og vinduer
i og uden for standard mål.

.Tel!. 53 475512

BENZIN DIESEL· AUTOGAS . VASKEHAL
KIOSKVARER . BILTILBEHØR
FLASKEGAS PETROLEUM· AUTOREPARATION • TeM'"""AllfJDf •- C/O

Z...
o,....
"•"GIL.~

• SHfOKf""AllfJDf •

•••Sl:~ -
••Ilt
C
Ilt..•
Ilt~o..

ALKØB
Mørkøv

Tlf. 5347 51 62
Alt i spil

det er lige os

~

Bygge-Centret

Jyderup
Tømmerhandel a/s
Drivsåtvej 4 . 4450 Jyderup· Tlf. 59276150DENDEK* Tipsstempler

* Alpo
Selvfarvende stempler

* Plasticstempler

-til godt byggeriMørkøv Offset-
og Bogtrykkeri
Jernbanevej 12, Mørkøv
·TELEFON 53475200 Mørkøv'

yfjt urerforretning ApS
anbefaler sig med alt murer,
støbe- og kloakarbejde.

M••rkøv: Ringstedvej 7

3 Flasker Skamstrup Møllevin rød/hvid: kr. 100,-!
9
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BATEC solvarme/ / \ \~:>" "'~

• EN INVE.STERING DER VARMER!

FAoPTIL

10.000 KR.
i tilskud til dit nye

-,~ '>=>'71\ SOLVARMEANLÆG

VVS. Mørkøv
earl qrzadoel1.
v/Poul E. Madsen

Telefon 53475064

()J
ØSTIFTERNE FORSIKRING

Assurandør
Stig Arnholt

Jydbækvej 2 . 4450 Jyderup
TIt. 59276507

GÅ TIL FAGMANDEN
MBRKBV TAPET & FARVER

Hovedgaden 37
4440 Mørkøv

Tlf. 5347 5760

Skamstrupvej 1 . 4440 Mørkøv

F'tedelf.ik<1eJ! ~ ,
lfia eeJeliu« a

Lindholtvej 10, Skamstrup
4440 Mørkøv
Telefon 53 4742 51
Mobil 40 51 39 4610

AGGERSVOlD SAVVÆRK
TELF. 59 27 6063· BILTLF. 30 53 82 63

8

~11I1I5

MØRKOV MASKINFORRETNING "Is
J. V. Lenen Til. 53 4750 16

- Brændesalg direkte fra skov -
TILBUD GIVESl

ABNINGSTIDER:
Mandag-torsdag kl. 7.00-15.30
Fredag kl. . 7.00-15.00
- eller efter aftale

SKOVLØBER Thorkild Wlsbech træffes mand.-fred.
kl.7.00·7.30 - 12.00,13.00, 16.00-16.30 påtll. 59 27 6063

-tænk lokal t
når du handler

MINI-MARKED
din butik iSkamstrup

ÅBNINGSTIDER:
Hverdage: 7-17.30
Lørdage : 7-12.00
TU.: 53475315.

I SUZUKI f!Holbækvej 206 ••••
SUZUKI 4440 Mørkøv • •

VA Telefon 53 47 59 00

Hetl/åddllbl1l.";":1P;~
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