Adresseliste

Nr. 2 Oktober 2003
12. årgang.

For Skamstrup Møllelaugs bestyrelse
)

Formand:

Næstformand
Sekretær:

+

Kasserer:

Øvrige medlemmer:

John Christensen, Grydebjergvej 9
4440 Mørkøv [tJ 59 27 53 29
E-mail: JCH@KM.dk
Gitte Falster Husballe, Skamstrupvej 30
4440 Mørkøv !ll 59 27 53 91
E-mai!: ghhusballe@webspeed.dk
Ruth Christensen, Grydebjergvej 9
4440 Mørkøv [tJ 59 27 53 29
E-mail: ruth.christensen@image.dk
Jens Christensen, Skamstrupvej 34
4440 Mørkøv [tJ 59 27 15 80
E-mail: jenschr@post6.tele.dk
Dan Birk Andersen, Skamstrupvej 64,
4440 Mørkøv [tJ 40 89 16 63
Henry Bisgaard, Svalevej 2
4440 Mørkøv [tJ 59 27 57 86
Niels Blauner, Skamstrupvej 66
4440 Mørkøv [tJ 59 2746 12
E-mail: blauner@mail.dk
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Visiger tak til al/e, som støtter mø//eprojektet. Det være sig
bidragydere, mø//evenner, med/emmer, sponsorer, annoncører
-kort sagt al/e, som med en hjælpende hånd, med positive
tilkendegivelser e/ler økonomisk støtte er med til at bevare
Skamstrl/p Mølle
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Vingesl/set l/dgives af Skamstrl/p Mø//e/al/g.
Redaktører: Rl/th + John Christensen
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BEREDSKAB I

-------NYE TIDER------Kære mølleven.
så er "Vingesuset" "på gaden" igen. Som altid med et tilbageblik
samt et kig ind i fremtiden.
At se tilbage er måske ikke altid det mest spændende. Dog gode
minder er ikke at foragte! Og de goder minder er der nok af fra
det forgangne halve år. Indvielsesdagen af møllen står som et
højdepunkt, men også samarbejdet, fællesskabet, opbakningen
gjorde glad. Der skal lyde en kæmpe tak til alle fra os i
bestyrelsen for enhver hjælp, som gjorde at målet blev nået den
14.6.
Fremtiden tegner spændende. Det har været en god oplevelse at
"køre" med møllen i sommer. Og vi har lært meget. Først og
fremmest respekt for vejr og vind- de voldsomme kræfter, som
møllen styres af. Sikkerheden, fornuften, omtanken skal hele tiden
være på plads. Vi har også gjort os klart, hvad vi mangler af
inventar. Nyt skal anskaffes og etableres, bl.a. en kværn til, en
melsigte og en valse. så der er nok at spare sammentil.
Fremtiden bringer også et gensyn med gode gamle traditioner.
Andespil og julemarked ligger foran i nær fremtid og vi håber på
stor opbakning, som altid.
"Samarbejde" er et andet kodeord. Vi ser frem til et godt
samarbejde med de øvrige foreninger
i Skamstrup, med
Andelsmuseet "Nyvang" i Holbæk, med "Blanksøgård" om levering
af spelt, med Skamstrup Brødfabrik om evt. levering af mel - ja,
med samarbejde af enhver art, som gensidigt kan gavne.
Nye tider! Jamen det er det jo - men også tider, hvor vi tager
noget af det gamle med os, det som har båret os igennem siden
1992: Den fælles interesse og den fælles indsats for møllen.
God fornøjelse med læsningen af "Vingesuset" og på gensyn til
efterårets
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arrangementer. John C.

"

Som omtalt andet steds i bladet, er det vigtigt at vi
fremover er påpasselige i alle henseender, når møllen er i
drift.
Men: Også når møllen ikke er i drift og ingen derfor er
tilstede i -/eller omkring møllen, er det vigtigt at holde øje
med den.
DERFOR: Vi opfordrer alle borgere i Skamstrup til dagligt at
holde et vågent øje med møllen og tage et medansvar for at
indberette om f.eks.
- Mislyde fra krøjeværk og vinger.
_ Evt. bevægelse af vinger uden for åbningstider.
- Røgudvikling.
_ Færdsel af mistænkelige personer, eller legende
børn på møllen.
Bestyrelsen har nedsat en beredskabsgruppe, som altid kan
kontaktes, om noget synes unormalt ved møllen. Ring hellere
en gang for meget, end en for lidt!
Gruppen består af følgende personer:
Jens Christensen tlf.nr. 59271580 / 21784552
Bjarne Bach tlf. nr. 59275307 /20328304
Poul Erik Rasmussen tlf.nr. 59265937/29261059
Dan Birk Andersen tlf.nr. 40891663
Erik Larsen tlf .nr. 59274255 / 40752480 / 21840559
Ved brand eller andet som kræver myndighedernes hjælp:
Alarm 112.
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• Entreprenør
• Aut. Kloakmester
Oktober : den 18
November: den l. + 15. + 29.
Vi mødes i møllehuset kl. 9.00.

---

~

Bcnnebovej 7 . 4440 Mørkøv

Tlf. 5927 4005
Fax 5927 4190

BRØD FRA LANDBAGEREN
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Åben mølle:'

til og med den 16. november.

Arrangementer:

Stormøde mandag den 27 .okt .k\. 19.30
Andespil fredag den 7. nov. kl. 19.30
Julemarked lørdag og søndag den 13. +
14. dec. kl. 11 - 16.

STOR-møde
,

SKAMSTRUPVEJ 35 - TLF. 59275366

~"

Hver søndag kl. 13.00 - 16.00 frem

27.10.03

Som aftalt på stormødet i april indkaldes herved igen til
STORMØDE, mødet, hvor vi fortsætter
drøftelsen om
møllens fremtidige brug. Med os til drøftelsen har vi denne
gang sommerens erfaringer fra mølledrift, bestyrelsens
behandling af tankerne/ideerne fra sidste stormøde, samt
tilkendegivelser
fra div.
møder med møllergruppen,
møllebanden og ikke mindst fællesmødet med de øvrige
foreninger i Skamstrup.
Mød derfor op til STORMØDET mandag den 27.10. klo
20.00 i præstegården og vær med til at sætte dit præg på
møllens fremtid.
Pågensyn: Bestyrelsen.
3
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KL. 19.30 I SKAMSTRUP
FORSAMLINGSHUS
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Murerforretning ApS

BETON & MURERARBEJDE:
PER OG WALTHER JENSEN, TLF. 59 27 41 19
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MASKINFORRETNING

ANDESPIL

NS

Telefon 59 27 50 16

SALG - SERVICE - REPARATION

ANDESPIL
ANDESPIL

Vi spiller 20 spil om rigtige landænder m/ sidegevinsterl
I pausen: salg af kaffe/te/kage/ øl/vand - og lotteri.
Præmierne er sponsoreret af omegnenshandlende.
Dørene åbrles kl. 18.30.
"'::;
På gensynl Hilsen bestyrelsen.
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Jyderup Tømmerhandel a/s
www.

Meredin.
.'

com

Drivsåtvej

5 • 4450

Jyderup'

TIt.

59

27

6' 50 •

Fax

59

27

69 50

Kallundborg Tømmerhandel a/s
•• ', --=B:.:.red::..:9:.:ad.:.,.e
4:.:.8_' _44:.:00__Ka:..:lu••.•nd:.:.bo:.....:r9:...·_TI_t.
5:.:.9.:..51...:0.:.,.0
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F rede Vi nd tømrer-

og snedkermester

MØllEDAGBOGEN

ApS

FORTÆLLER!
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Nybygning - Ombygning
Tilbygning - Isolering
Glarmesterarb.
- Gulvbelægning

så er der gået et halvt år
igen og mølledagbogen skal på
papir! Det bliver svært, for
der er sket så meget - og
spaltepladsen er trang i dette
"Vingesus". Men hør nu her:
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Alt i bygningssnedkerarb.
Døre og vinduer
i og uden for standard mål.

TRAVLHEDI
,.

~M
V-:ristian'S

,
Kran - Maskinhandel & udlejning

Entreprenør & Maskinudlejning
Rendegraver 4X4
Minigravemaskine med div. skovle
Hydraulikhammer og jordbor 15-30 cm
Traktor med kost
Traktor med brændeflækker
Pladevibratorer 30-300 kg
Jordraket underpresning under vej.
Diamantboring 10-300 mm
Honda havefræser

Solvej 65 . 4440 Mørkøv
TIt. & Fax 5927 5488
Mobil
3045 8888
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April 09 maj:
Generelt set blev det 2 meget
travle måneder for elle med
tilknytning til - og interesse
for møllearbejdet. Opgaverne
lå jo klar og dem var der
mange af. Hvad det praktiske
møllearbejde
angik
stod
datoen den 14.6. prentet fast
i erindringen: det var datoen
for mølleindvielsen og dermed
datoen for færdiggørelsen af
møllen. Der blev arbejdet
hårdt med mange opgaver:
opsætning
af melkværn,
installering af elektricitet,
maling af vinger og meget
andet, justeringer
af div.

inventar,
murerarbejde,
nedbrydning
af
pavillon,
oprydning og atter oprydning
- og ikke mindst: Påsætning af
de nye vinger og hækværk,
sejl m.m.

NYE VINGER
Den 25. april blev dagen, hvor
vingerne blev sat på. For
sidste gang ( forhåbentlig!)
kørte en stor mobilkran op på
møllebakken og efter et par
timer var arbejdet afsluttet.
Flot så det - og ser det ud!
..A.~~

,:~~'f~~\~~~

ØKONOMI
Økonomien var ved at blive et
problem! Derfor holdt vi
"Påskebanko" for første gang
og det gav et pænt overskud

5

på kr. 5000. Overskuddet
samt en flot gave fra Tornved
Y' s Men' s Club på kr. 3000
tog lidt af de dårlige nerver
væk,
ligesom
gode
sponsorgaver i øvrigt fra
vognmand,
kran mand med
flere.

MØDER
Sidst i april havde vi inviteret
til "STORMØDE" om møllens
fremtid.
Ca. 25 deltagere
deltog aktivt og engageret og
kom med gode forslag til
bestyrelsen. Også i. maj var
der møde. Årets
generalforsamling blev afholdt og
som altid blev det en god
aften med div. obligatoriske
punkter på dagsordenen og en
levende debat om fremtiden.
Regnskabet blev godkendt,
Dan Birk Andersen afløste
Poul Pedersen i bestyrelsen
mens Ruth Christensen og
Niels Blauner blev genvalgt. I
selve møllearbejdet stødte vi
på problemer. Indkøringen af
møllen bragte nerverne på
højkant! De gamle kamme og
stokke i de forskellige hjul og

6

drev kunne ikke holde til den
store belastning, Indvendige
ormeangreb havde gjort dem
møre igennem årene,
de
knækkede simpelthen. Men vi
fulgte med i reparationerne
og
bevarede
optimismen,
skønt vi på det tidspunkt
allerede havde måttet sige
"farvel"
til
Poul
Erik
Rasmussen efter 3 år som
daglig ansat. Kassen var ved
at løbe tør.
Juni og juli:
Den
hektiske
aktivitet
fortsatte i dagene ind i juni.
Indvielsesdagen - og dermed
Byfesten i samarbejde med
Landsbyforeningen
og
Forsamlingshuset - nærmede
sig.

PDKI
1::':'

DK-Benzin Mørkøv
Tove & Finn Damgård
Hovedgaden 2
4440 Mørkøv

Kør dansk

MØRKØV-HALLEN
Skamstrupvej
Tell.

5 . 4440

Mørkøv

59 27 55 12
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STATOIL Servicecenter
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LIZZI OG CARL
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JORGEN

SORENSEN

Holbækvej 239
4440 Mørkøv

Tlf. 5927

5356

INDVIELSE
Og endelig oprandt dagen! Det
blev - set ud fra mit syns Fortsættes ...

Skamstrupvej 1, 4440 Mørkøv
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Hovedgaden 28 . 4440 Mørkøv
Tlf. 59 27 50 42
Fax 59275015
moerkoev@spks.dk
www.spks.dk.

5
Sparekassen Sjælland

DagligBrugsen
Ringstedvej 7, Mørkøv.
FRISK MED DET HELE - OGSÅ MED PRISEN!

---.---

gør det
du er bedst til
det gør vi
~

/
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Hovedgaden

Mørkøv
Tlf.59275162
Alt i spilDet er lige os!
18
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Entreprenør
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Mørkøv

........
r"

FOCUS

'-,

punkt - en fantastisk dejlig
dag. Programmet kørte efter
planen, vejret
var rigtigt
dansk sommermøllevejr
og
mange, mange mennesker fra
nær og fjern dukkede op i
dagens løb og var med, både
som tilskuere og som aktører,
og det skal alle have hjertelig
tak for. Dagen sluttede med
et brag af en fest om
aftenen.
160
mennesker
deltog med liv og sjæl - det
var bare
"kanon"! Efterfølgende viste det sig, at
dagen også gaven ti Itrængt
økonomisk indsprøjtning, idet
vi med gaver og div. øvrige
indtægter fik over 20.000 kr.
i kassen.

_ .....

Sd-t 'J

Søren Handrup Jensen
Holbækvej 254. 4440 Morkov
Tlf. 59 27 43 34 & mobil: 21 27 84 33

ÅBEN MØLLE
Sommeren over har vi så holdt
"åben mølle" hver weekend.
Turistbrocurer
var delt ud
rundt omkring på egnen og det

betød
at mange interesserede - enkeltpersoner som
selskaber - kiggede forbi og
- jeg tror - nød det, også når
møllen ikke kunne køre p.g.a.
manglende vind.
I juni/juli
holdt vi også
møllerkursus
for
ca. 20
interesserede,
ligesom
"Skamstrupaftenen"
i møllen
med efterfølgende markvandring på "Blanksøgård" blev en
rigtig god aften.
August- september-oktober:
Sommerferien var forbi - den
gjorde
godt.
Indimellem
måtte man knibe sig lidt i
armen og tænke: "Er det
virkelig sandt, at møllen kører
der hjemme nu?" Det var
sandt!
Der
blev
indkaldt
til
evalueringsmøde med møllegruppen. Erfaringer, glæder,
fejl og mangler blev noteret
og
en ny
aktivitetsplan
udarbejdet. Der var stadig
mange ting at tage fat på. så
arbejdsdagene begyndte igen
hver 2. lørdag - og stadig kom
besøgende til møllen. Vi fik en
god indtægt i entre og lidt

7

salg af mel - også gode gaver
af forskellige.

SAMARBEJDE
Den 8. september var Jens og
jeg på Andelsmuseet Nyvang i
Holbæk. Vi var blevet ringet
op og spurgt, om vi kunne
begynde et samarbejde. Vi
skulle
formale
foder
til
dyrene på husmandsstedet de derimod ville hjælpe os
med andre ting. Et godt og
frugtbart
samarbejde var
gang - det ser vi frem til.

UHELD!
I møllen skete et uheld under
kørselen
med
møllen.
Hattehjulet rev sig løst med
div. skader
til
følge.
I
skrivende stund er de under
reparation - vi har "hyret"
Poul Erik et par dage og
frivillige hjælper med. Snart
kan vi køre igen! Godt vi har
de
ca.
10000
kr.
til
reparationen!
Vi afholder fællesmøde med
de andre foreninger i byen og
bliver enige om et nært
samarbejde i fremtiden til
gavn for alle byens borgere.
Det lover godt!

8

EFTERLYSNINGER II

Og således har vi så taget hul
på
en
ny
sæson.
En
spændende sæson, hvor vi
bl.a. skal arbejde videre med
møllens inventar
og tage
endelig beslutning om dens
fremtidige brug. Det glæder
vi os til.

~

~

Vi mangler:

~~

BRUGBART VÆRKTØJ TIL MØLLEVÆRKSTEDET
+

MUsEUMSGENSTANDE TIL UDSTILUNG

I MØLLEN

TAK!
Det blevet rigtigt godt halvår
med stor flid og interesse tak til alle, som ydede en flot
indsats på alle områder og
dermed gjorde
det
hele
muligt.
John Christensen.

VIDSTE DU
I ØVRIGT AT:

Kære mølleven: Er du i besiddelse af nogle ting, som du mener, at vi ligeså

l'

godt kan få glæde af i møllesammenhæng,så siger vi tak!
I årevis har vi selv medbragt vores værktøj på arbejdsdagene. Nu vil vi
indrette mølleværksted og mangler værktøj af enhver art. Det gør ikke
noget, at der mangler et skaft etc.! Vi sætter det i stand selv!
Skruetrækkere, hamre, svensknøgler o.s.v. Alt kan evt. bruges.
Ligeså efterlyser vi gamle møllerelaterede/håndværksrelaterede
ting og
sager til vores udstilling i møllen.
Har du noget, du vil af med, så ring på 59275329 ( John)

I

Jobannonce

~

I

-

Til rengøring i Møllehuset søges MIK mellem 18-100 år.
SKAMSTRUP MØLLE får
æren af at pryde TORNVEDVINEN for året 2004? Vinen
sælges i "SuperBest" fra 1.
december
og det betyder
samtidig et sponsorat til
møllelauget på kr. 5000 !
At gaver og andre frivillige
bidrag kan indbetales på
møllelaugets konto i SPARE-·
KASSEN
SJ ÆLLAND
kontonr. 9882-1014150 ?

Møllehuset anvendes ikke ofte og rengøring vil kun være
påkrævet lejlighedsvis. Dog vil en månedlig rengøring gøre godt!
Løn: kr.O,OOpr. gang afregnes 12 -årligt.
Personalegoder: Gratis medlemskab af "Møllebanden" , fri
adgang til møllen, invitation til div. sammenkomster for aktive
medlemmer, mm.
Jobudviklingsmuligheder:
Du vil helt sikkert bliver tilbudt
andre jobs i forbindelse med møllens aktiviteter.
Er du den MIK vi mangler, så ring endelig til Gitte på
tlf. 59275391
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----------~~l?1Sjr---------Med risiko for at vi tidligere i Vingesuset har beskrevet spelt,
vil vi på grund af den store interesse for speltmel give nogle af
årsagerne til denne berettigede interesse gennem nedenstående
korte beskrivelse af spelt og dens egenskaber sammenlignet
med moderne hvedesorter:
Vinterspelt har i mindre omfang (under 100 ha) været dyrket
her i Danmark i nyere tid siden 1970erne, hvorimod vårspelt
er ret ukendt. Spelt er en oprindelig kornart, som man mener
den almindelige hvede er opstået udfra. Speltens oprindelse er
vanskelig
at spore. Den er sandsynligvis
opstået i
Sydvestasien ved krydsning af vild enkorn og gedeøje og
videre krydsning mellem vild emmer og gedeøje. Fra
krydsningsresultatet
Spelt er den almindelige vinterhvede
udviklet gennem generationers forædling. Der er fundet spelt,
som kan dateres tilbage til 5.000 f.kr. Spelt har været hyppigt
forekommende
i arkæologiske
fund i Danmark
fra
Bronzealderen (2.000 f.kr.), men der kendes ingen fund i
Danmark fra tiden efter Kristi fødsel.
Den fornyede interesse for dyrkning af spelt er opstået ud fra
en forbrugerinteresse
i speltens særlige enæringsmæssige
kvaliteter. Spelt har et højere indhold af protein og fedt end
almindelig hvede. Glutenindholdet er også højere, men har en
anderledes mere blød struktur. Spelt har et højt indhold af
mineraler, især af jern og zink. Der er formodninger om, at
mennesker med intolerance eller allergi overfor hvede uden
problemer kan fordøje speltprodukter.
Spelt er mere græsagtig end hvede. Bladene er lange og bløde.
Strået er blødt og langt - op til 180 cm. Akset er skrøbeligt og
let at knække mellem småaksene. Spelt har fastsiddende
yderavner og skal afskalles før forarbejdning.

VI HOLDER TRADITIONERNE I HÆVD
DERFOR INVITERER VI IGEN I ÅR TIL:
..
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JULEMARKED
I
SKAMSTRUP MØLLE
LØRDAG D. 13. + SØNDAG D. 14 DEC.
BEGGE DAGE KL. 11 - 16
SALG AF:

JULETRÆER·
-

Skamstrup Mølle har indledt et samarbejde med Blanksøgård,
der har omfattende erfaring i økologisk dyrkning af både vår og vinterspelt, om levering af spelt af høj kvalitet.
Spelt har dog den egenskab at yderavnerne er så fastsiddende at
de ikke aftærskes på de gængse mejetærskere. Det kræver
afskalling på special maskine og efterfølgende frarensning af
avner og skaller. Møllen er på tiden i gang med at finde en
16 praktisk løsning på afskalling af spelt.
Jens

DEKORATIONER,

HJEMMELAVEDE GODTER, NISSER OG
MEGET MERE!

I MØLLENS JULE-CAFE SÆLGES GLØGG OG ÆBLESKIVER
Kom og oplevet hyggeligt marked og støt Skamstrup mølle.
På gensyn: hilsen bestyrelsen

9

"VEJEN" RUNDT OM ET
JULE MARKED I MØLLEN
vI Gitte Husballe.

Selvom vi har forberedt og gennemført 11 julemarkeder klares
alt ikke på rygraden. Det er dog klart at mange ting gøres indforstået og uden mange aftaler. Det hele starter inden vi holder
sommerferie ....
Datoen skal fastsættes. Datoer og det evindelige spørgsmål om
en eller to weekender skal lige rundes hvert år. På første møde
efter sommerferien fastsættes åbningstider og lign. og ansvarsområder fordeles.
I løbet af august og september lægger Ruth, Gitte og Hanne
deres kreative hoveder i blød, og scanner samtlige hobbyblade
og kataloger for nye ideer. De skal helst have en ide om årets
trends og nogle opgaver klar i sept.-okt., hvor alle tidligere
kreative hjælpere spørges om hjælp igen. Nisser og engle er
ikke helt vågnet op til dåd endnu, men ideerne skal modtages,
fordeles, registreres og materialer indkøbes. Fra dette tidspunkt
og til sidste julemarkedsdag står der nisser og julekager i vores
øjne! Alt der er rødt, grønt eller gråt kan garanteret bruges til
noget "jule-noget" og alle konservesglas gemmes til småkager
og marmelade.
Rundt omkring i mange hjem produceres nu ting til Møllen
sideløbende med bestyrelsens forberedelser: Hvornår skal vi i
skoven og slæbe juletræer? Hvad med annoncering? Skal vi
ændre indholdet af markedet? Der skal findes hjælpere, laves
vagtplan for hjælperne, findes æbleskivebagere, beregnes ind-
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køb o.S.V.
Dagen før 1. markedsdag mødes div. hjælpere til morgenkaffe
(og gl. dansk) og fordeling af dagens opgaver. I år bliver det
nok weekenden før, da vi holder marked lørdag-søndag i samme weekend. Der skal ryddes op og gøres rent i møllen, hentes
juletræer, etableres nødvendig strøm på alle etager, der skal
vejes brændte mandler af, glas med div. småkager skal påsættes etiketter og hætter, alt skal prissættes og pakkes til trans-

problemer med at male det korn, der til enhver tid kunne
afsættes som mel eller foder. Med andre ord: mølleriprodukter,
der kan forventes afsættes, vil kunne produceres på meget kort
tid, hvilket åbner mulighed for anvendelse af møllen til andre
af de forslag, der kom frem på stormødet i april og hen over
sommeren.
DLG sponsorerede beredvilligt vårhvede af meget fin kvalitet
og spelt blev leveret dels fra Blanksøgård dels som lån fra
Løve Mølle. Desuden havde interesserede lejlighed til i
begyndelsen af juli at observere speltdyrkning gennem en
meget vellykket markvandring
på Blanksøgård.
Begge
kornarter malet til grahamsmel har haft de mange besøgendes
store og stigende interesse i løbet af sommeren. For at kunne
køre møllen, når det var møllevejr, har Bjarne Bach velvilligt
udlånt foderhvede og byg, der blev malet til svinefoder.
Indkøringen af møllen fra juni til oktober har vist at kapaciteten
af møllen langt overstiger den afsætning af foder og mel til
konsum, der kan forventes selv med stigende turisme. En
begrænset afsætning gennem Skamstrup Brødfabrik ville kunne
give en reklameværdi til fabrikken, samtidig med at det ville
kunne medvirke til forøget turisme. Råvarer til mel vil være
økologisk dyrkede. Et samarbejde med Blanksøgård vil sikre
en del af råvarerne af højeste kvalitet. Afhængig af interesse vil
der i 2004 kunne tilbydes mel af spelt, hvede, rug og majs.
En aftale, indgået i september, om opbevaring af korn og
maling til foder for Husmandsstedet
i Andelslandsbyen
Nyvang i Holbæk er grundlaget for et langt videregående
samarbejde og en gensidig promotion af turisme. Maling af
foderkorn fra start af 2004 sæsonen på separat kværn vil gøre
det muligt at tilbyde grutning, valset havre, knækket majs og
fuglefrøblandinger til mindre producenter.
Gennem samarbejdet med Nyvang har vi fået mulighed for at
låne en rensemaskine og installere en sigte i møllen. Det giver
mulighed for endnu renere råvarer, samt produktion af både
grahamsmel og sigtet mel.
Alt i alt har vi haft en rigtig god, spændende og lærerig
indkøringsperiode i den forgangne sommer.
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port op i møllen, o.s.v. Det summer af aktivitet og forventning.
Og skulle vi mangle et glas rødbeder, kan een af os jo lige gå
hjem og koge en grydefuld. Jo, det er set flere gange. Der dukker altid uventede julerier og småkager op, så der skal laves
flere hætter og etiketter.

MØLLEDRIFT
SOMMER 2003
Ja, vi nåede det denne gang: at male mel ved den officielle
indvielse af møllen den 14. juni. Det var ideelt møllevejr med
frisk til jævn og rimelig stabil vind. Siden da har vi som
planlagt prøvekørt møllen hver weekend til og med 31. august
og derefter kun på søndage, foreløbig til og med 16. november.
Vi har gennem denne testperiode fået mulighed for at forbedre
og reparere dele i mølleværket, der ikke fungerede optimalt og
frem for alt har flere og flere personer opnået et kendskab til og fortrolighed med møllen. Det er blevet klart for alle, at et
sådant kendskab er absolut nødvendigt for at kunne gribe ind
på rette tidspunkt og på rette måde, når og hvis noget går galt.
Det er en farlig arbejdsplads, hvis man ikke har det fornødne
kendskab!
Vi mener selv at vi har 6-7 personer, der på ingen måde er
møllere, men dog har den fornødne viden, indsigt og
fortrolighed med møllen og dens funktion til at betjene den på
en forsvarlig måde. Ikke mindre vigtigt er det, at omkring 20
personer mere har deltaget i mølledrift som "møllersvend" eller
"møllerlærling" deraf flere yngre personer af begge køn. Endnu
flere har givet udtryk for interesse i at deltage, hvilket giver al
mulig grund til optimisme med hensyn til mølledrift som
grundlag for turisme i sæsonen 2004.
Møller Henning Hansen fra Holbæk har sommeren igennem
observeret og vejledt i driften og har beredvilligt givet ekstra
kurser til nye "møllere" og supplerende vejledning til de
"gamle møllere", der oprindelig blev "uddannet" på Løve
Mølle.
Indkøringen har også manet enhver skepsis om møllens
kapacitet til jorden. Selvom der på mange åbningsdage i løbet
14 af sommeren ikke var vind nok til mølledrift, har vi ikke haft

SÅ KOMMER DAGEN ENDELIG ...
Så kommer dagen endelig. Der er ikke tid til morgenkaffe i
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dag. Gløgg, rødvin, æbleskiver, nisser, småkager, dekorationer:
det hele skal køres op til møllen, bæres ind, slæbes op ad alle
trapperne, fordeles og sættes pænt op på border og hylder. Det
tager rundt regnet 2-3 timer. Og varmen skal tændes. På trods
af 4 gasovne på de 3 etager er en termokedeldragt uundværlig
for hjælperne på de to nederste etager!
Så slår vi dørene op og spændingen udløses. Hvor mange gæster kommer der i år? Vil de købe noget? Hvad køber de i år?
Har vi æbleskiver nok (ellers ringer vi lige til en, der har nogle
ekstra i en fryser). Er dekorationerne for dyre? Det er så spændende, at vi bliver i møllen, selv når vores vagt er forbi! Vi vil
ikke gå glip af noget som helst! Det er jo også dejligt at få en
snak med dem man kender og hilse på nye mennesker. Efter
lukketid tælles kasserne løseligt op, så vi kan gå hjem med en
ide om, om dagen var god eller dårlig. Vi har endnu ikke oplevet en dårligere 1. dag en forventet. Den er hvert år gået bedre
og bedre. Ugen (dagen) efter kører vi lige filmen en gang til!
Og så er der oprydning. Om aftenen mødes alle markedets
hjælpere til spisning af delvist medbragt mad, hygge og afsløring af det formodede samlede resultat. Der er som regel et par
salgsting tilbage, som ikke kan holde sig til næste år. Dem spiller vi bankospil om. Jeg skal hilse at sige, at det foregår under
falske bankoråb, "hva'sa'han", pjat og snyd!
Så pakker vi det hele sammen, evaluerer årets marked på næste
møde og starter forfra igen godt Y2 år senere. Og sådan bli'r det
ved
Vil du ikke gerne være en del af dette fællesskab næ-

ste gang?
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Shamstrup

Malle ved indvielsen den 14.jllni 2003.
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Genindvielse af Skamstrup Mølle
Af Per Glicsc
Dagen var lordag den 14. juni 2003. dagen før den
landsdækkende
mollcdag: stedet var den lille landsby
Skamstrup lidt syd for Holbæk. men hvad var så begivenheden') Jo. det var såmænd genindvielsen af den
nyopforte Skarnst rup molle og det endda for anden
gang.
Forhistorien.ja
den skulle jo være kendt af do fleste,
men kort fortalt så startede mollelauget i Skarristrup
restaureringen
af mollen helt tilbage i 1992. og mollen
stod så færdig til genindvielse i 1999 på molledagen.
Alt var lykkedes tilfredsstillende,
og nu skulle man i
gang. men så kom den landsdækkende orkan i december 1999. og mollen led den kranke skæbne at nedbrænde helt til grunden.
Gislinge molle blev fundet, og passfde til det gamle
fundament, og mollen blev herefter kobt og flyttet til
Skarnstrup, og nu 3 ar efter branden stod en helt ny
Skarristrup molle færdig på den gamle møllebakke,
klar til genindvielse for anden gang i ..verdenshistorien .. for dette i sig selv er vel en bedrift af dimensioner. Det er vist nok ikke set i Danmarkshistorien
for.
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I forbindelse med indvielsen holdt man også byfest
denne weekend i Skamstrup, og arrangementet
startede med morgenkaffe ved forsamlingshuset
for de
lokale samt de besøgende, der var stået tidligt op.
Der var hestevognskørsel
frem og tilbage fra forsamlingshuset
og til mollebakken, og lige for klokken
11, som den officielle indvielse var sat til, kom en hel
hestevognfuld
af mollelaugets medlemmer med formand John Christensen i spidsen.
Møllebakkens
stejle skrænter havde samlet omkring en 60-70 personer, som nu blev vidne til en
række taler, hvoraf formand John Christensen var den
første. Han opsumerede hele forløbet i korte træk og
huskede meget tydeligt to begivenheder, først og fremmest den dag i 1992, hvor hat.ten blev pillet ned som
det første skridt i restaureringen
og dernæst den
skæbnesvangre
dag i december 1999, hvor møllen løb
løbsk og nedbrændte totalt.
Han takkede også Poul Erik ?, som har været den
..arbejdende- svend hos Jorgen Nilsson og derfor stået
for en stor del af restaureringen. Han blev udråbt som
dagens mand og fik en gave fra mollelauget. Han var
også manden. der klippede snoren over ved mallen og
dermed erklærodc Skamst rup 111 011e for abc-n.
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Der var også tale af byens borgmester, og han kvitterede med en check på 1000 kr. Desuden havde kommunen givet og opsat et seværdighedaskilt
med møllens
navn for enden af mollevejen, og det var en af de gaver,
som man i møllelauget var mest glad for.
Efter endnu et par taler og et par mollesange blev
sejlene sat på, og mollen gik i gang efterfulgt af taktfaste klapsalver fra de mange fremmodte.
Der var også korn på kværnen. der var blevet klar
til indvielsen, dog var vinden for svag til at trække
kværnen, så melet må vente; men de drejende hvide
påsejlede vinger op imod den n u lidt sky tunge grå
himmel var et flot syn og en meget stor tilfredsstillelse
for de mange, der har været involveret i denne ..dobbelte- restaurering af møllen, der nu igen knejser flot
på møllebakken i Skamstrup.

Møller Henning Hansen i gang med de hollandske
vægte, der bruges til af bestemme kornets koalitet.
(Fol,,: Per G/iese)
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