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Fra redaktionen v/ redaktøren 
 

Hej igen! - alle sammen. 
 

Vi - dvs. bestyrelsen og undertegnede - vil fortsat gøre alt, hvad vi kan, for 
at gøre bladet interessant.  
Vi vil gerne opfordre jer læsere til at komme med indlæg vedr. jeres anled-
ning og oplevelser i forbindelse med jeres besøg på møllen - ikke kun 
tekst, men også gerne billeder. 

 
Alle indlæg kan sendes til:  
vingesuset@skamstrupmolle.dk -  
eller I kan henvende jer til en fra bestyrelsen. 
 
Se oplysninger længere inde i bladet. 
 

Vivi Clausen  

Vedr. medlemskab  
 
At være medlem af Skamstrup Møllelaug koster 100 kr årligt, som opkræ-
ves i begyndelsen af året. Hvis du har glemt at betale, så benyt gerne 
 

 bankoverførsel: reg.nr: 1551   kt.nr. 3555022190 eller 
 Mobilpay: 81918 

 

Husk at opgive navn og adresse. 
 

Vær opmærksom på 
 

GDPR persondata forordning* 
 

Møllelauget gør nuværende og fremtidige medlemmer opmærksom på, at 
vi opbevarer oplysninger om navn, adresse, medlemsnummer og med-
lems-anciennitet, så længe medlemskabet varer. Oplysningerne er lagret 
på et sky-baseret medie, som er beskyttet med kodeord. Oplysningerne 
slettes når et medlemskab opsiges. Ved manglende kontingent-betaling 
efter rykker i efteråret betragtes medlemskabet som opsagt. 
 

*General Data Protection Regulation - ny EU lov. 



Tjæring af mølle v/ Flemming 
  
På et bestyrelsesmøde i foråret besluttede bestyrelsen, at møllen skulle 
tjæres i sommeren 2018. Jeg fik denne opgave sammen med Niels - vo-
res næstformand. 
  
Vi (Niels og jeg) blev hurtigt enige om, at arbejdet skulle gøres så grundigt 
og godt som muligt. 
  
Jernløse og Kanehøj møllelaug blev kontaktet, da deres møller står flotte 
og nytjærede. Begge møllelaug gav velvilligt deres erfaringer med udven-
digt vedligehold videre til os. 
  

Vi afprøvede 3 tjæretyper. 
Møllens tjærede areal er ca. 226 kvadratmeter (udregnet af Niels). 
Der blev indkøbt 40 liter Wolf Lino trætjære. 

  
På Skamstrup mølle var der mange alger på de 3 sider mod nord, og de 3 
sider mod syd var ret afblegede. 
  
Møllen blev oversprøjtet med algefjerner 2 gange. Oversprøjtningen kun-
ne klares med lange lanser på højtryksrenserne fra stiger, vinduer og åb-
ninger i møllehatten. 
  
Selve afrensningen af møllen var mere arbejdskrævende: 
Vi riggede stillads til – velvilligt udlånt af Bjarne og hele møllen blev spulet 
med højtryksrenser (kun vand). Denne gang kunne vi ikke kunne nå hele 
hatten – det måtte vente til liften blev sat op. 

  
 
Liften - en 18 me-
ter knæklift blev 
lejet hos LOHKE i 
Roskilde. 
 
Den ankom på en 
kranbil torsdag 
eftermiddag (12. 
juli) og blev afleve-
ret oppe på om-
gangen. 
  
 

 
 
 
 
 
  

 



 
 

SMÅKAGEBAGEAFTEN 
 

onsdag d. 21. november  
 

 fra kl.17.00 til senest 22.00. 
 

Igen i år har vi fået lov til at låne  
skolekøkkenet på  

Skovvejens skole, afd. Kildebjerg i Mørkøv.  
  

Vi har brug for nye hjælpere. Unge og ældre.  Du behøver ikke 
at kunne bage. Vi skal nok vejlede. Der er også opgaver med at 

lægge i dåser, klippe etiketter, og div. opvask.  
 

Vi sørger for dej, mad og drikke.  
 
 

Har du lyst til at deltage - så kontakt: 
 

Gitte: tlf. 23 44 84 28 evt. mail: formand@skamstrupmolle.dk 
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https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpolitiken.dk%2Fmigration_catalog%2Farticle5130992.ece%2FALTERNATES%2Fp2x1_960%2FJUL_klejner&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpolitiken.dk%2Fmad%2Ftema%2Fart5487938%2FSk%25C3%25B8nne-klejner&docid=yWOyTUJhVRFtXM&tbni
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Fredag var der allerede 
gang i tjæringen, alle kløe-
de på efter bedste evne. 
Alle blev mindet om, at tjæ-
ren skulle trææækkes godt 
ud - ikke pladres/klaskes 
på, så tjæren løb og forbru-
get blev for stort! Det var 
først, da man kom hjem, 
man opdagede tøjet havde 
”tjæreduft”. 
  

I løbet af weekenden kom flere forbi, hilste på og gav opbakning til de flitti-
ge møllefolk – ”Dejligt” – tak for det. 
  
Søndag eftermiddag var tjæringen færdig. Vores tidsplan holdt. 
  
Status på tjæring: Tjære 40 liter (36 l brugt)    7500kr 

Leje/transport lift   12500kr 
Pensler, afdækn., div.    1500kr 
Forplejning       1000kr 
I alt ca.     23000kr 
12-14 frivillige møllefolk - ingen nævnt ingen glemt :-) 

 
Skamstrup har en flot mølle og nu skal tiden så vise om de mange timer, 
der er brugt på forarbejde og tjæring, gør at tjæringen holder længe - må-
ske 10 år? 
  
Man kan da håbe! 

  





Nye sejl v/ Niels 
 
Sidste efterår måtte vi konstatere, at vores sejl var så dårlige, at de ikke 
kunne bruges mere og vi har derfor her i foråret købt nye. Men nye sejl til 
en gammel hollandsk mølle - som Skamstrup mølle - er ikke noget man 
bare lige køber. 
 
Da vores gamle sejl på grund af krybning er blevet for små, var der brug 
for at lave en nøjagtig opmåling, så vi kunne få sejl, der fylder hele 
hækværket. Det har givet en forøgelse af sejlareal på næsten 15%. 
 
Der skulle også vælges et materiale, som ikke kryber og som er mere 
holdbart end det de gamle sejl, var lavet af. Derfor valgte vi at få lavet sej-
lene af et moderne polyesterprodukt . 
 
Med tegningerne klar - gik turen så til Skælskør, hvor vi sammen med en 
erfaren sejlmager fik afklaret de sidste detaljer og bestilt sejlene. 
 
I april var sejlene færdige og klar til afhentning. Derefter var det ”bare” i 
gang med at splejse nyt tovværk på sejlene - ialt 12 splejsninger pr. sejl, 
så de kunne blive monteret inden den nye sæson. 



 

Entreprenør 

Søren Handrup Jensen 
Holbækvej 254,  4440 Mørkøv 

Tlf: 59 27 43 34 

Mobil: 21 27 84 33 

Bestyrelsen takker v/ Gitte  
 
Tak til Hanne som har været i bestyrelsen i ret mange år - af flere omgan-
ge. Når Hanne tager en opgave, bliver der gået til stålet, og alle mulige 
løsninger bliver vendt. Hjemmesiden og Facebook har taget meget af 
hendes tid, men resultatet er også flot. Det bliver for omfangsrigt at kom-
me ind på alle de større opgaver, der har været igennem Hannes hænder 
gennem tiden. Men ét er helt sikkert - der findes ikke stavefejl i noget der 
fra. Til generalforsamlingen sagde jeg, at når hun engang går på pension, 
og flytter ind i det originale møllehus, er der nok en plads i bestyrelsen 
igen…… 
 
Tak til Helga for en aktiv tid i bestyrelsen. Helga har været god at have 
som vejleder i div. maleropgaver, som der har været mange af. I forbindel-
se med jubilæet sidste år satte hun et tydeligt og positivt præg på vores 
flotte jubilæumsskrift. 

Møllelaugets bestyrelse i 2018 
 
Efter generalforsamlingen ser den nye bestyrelse ud som følger: 
 
Formand: Genvalgt til bestyrelsen, genvalgt til formand - Gitte Husballe 
Næstformand: Genvalgt - Niels Clausen 
Kasserer: Genvalgt til bestyrelsen, nyvalgt kasserer - Bjarne Bach 
Sekretær: Genvalgt: Margit Petersen 
Øvrige i bestyrelsen: Nyvalgt - Flemming Rasmussen, Jens Munch 
Steensgaard. 
Suppleanter: Genvalgt - Ruth Sørensen, nyvalgt - Ann Drejer 
 
Udtrådt af bestyrelsen er Hanne Bach og Helga Chemnitz.  



 Fødselsdagsselskab på møllebakken  
 
Ca. 70 gæster i alderen 0 - 80 år fejrede en dej-
lig sommerlørdag fødselsdag på møllebakken, 
hvor de nød den medbragte kaffe, saftevand og 
kringle mm. i dejligt solskin.  
Gæsterne var inddelt i hold, som på skift drak 
kaffe, blev vist rundt af 5 medlemmer af mølle-
lauget, spillede kongespil og nød udsigten. 
 
En fødselsdagsgæst giver hermed sine oplevel-
ser videre ... 
 

Overraskende godt v/ en gæst. 
 
Skamstrup Mølle knejser højt 
til vejrs på en bakketop ved 
Mørkøv. Almindeligvis ville jeg 
blot nyde synet af den smukke 
bygning udefra og køre lang-
somt forbi. Møller og mølle-
byggeri interesserer mig ikke 
specielt meget, men da jeg nu 
var havnet i et selskab, hvor et 
af dagens højdepunkter var en 
guidet tur på møllen, så sjok-
kede jeg pligtskyldigt i hælene 
på mine fæller på mølleturen.  
 
Jeg blev gjort grundigt til 
skamme. Det var en overra-
skende god og meget berigen-
de oplevelse at klatre op af de 
mange trapper i hælene på en 
engageret og meget vidende 
guide. Det var umuligt ikke at 
blive smittet af hans entusias-
me, når han fortalte om bøn-
derne, der kom til møllen med 
deres korn og hvordan kornet 
blev bearbejdet på de forskellige etager for at ende som det fineste hvide 
mel, eller som grovkornet og sundt grisefoder. 
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Mørkøv Maskinforretning A/S 
Tlf. 59 27 50 16  

Den anden del af fortællingen var mindst lige så interessant og engage-
mentet ligeså stort. På klatreturen op og ned fik vi nemlig i tilgift beret-
ningen om de mange hovedbrud og besværligheder møllelauget har 
været nødt til at løse for at få møllen reddet og renoveret, så den nu 
fremstår fuldstændig intakt og funktionsduelig. 
 
Møllebesøget var virkelig en oplevelse af den slags man bør unde sig 
selv, både fordi man lærer noget om, hvad mennesker formår i fælles-
skab og ikke mindst fordi man får indsigt i en vigtig del af vores historie. 
 
Tak for en rigtig god tur. 
 
Linda Rasmussen, 
møllegæst den 7. juli 2018 
 



Formandens dagbog v/ Gitte 
 
Lørdag d. 2. juni. I denne weekend har 
Dans Møllerforening årsmøde. Det indebæ-
rer en tur rundt til møller inden for et områ-
de, der kan nås i bus i løbet af lørdagen. 
I dag havde vi besøg af ca. 40 mølle-aktive 
deltagere. Det er altid sjovt og interessant 
at have andre møllefolk på besøg. Vi udvekslede både forenings-
erfaringer og gode ideer til teknikken. 
 
Mandag d. 4. juni. Ud fra et kig på vejrudsigten for de næste 14 dage 
blev det besluttet, at det var i aften, der skulle males lidt mel. Det ser nem-
lig ikke ud til, at der kommer vind nok frem til landsmølledagen. Det var så 
første gang i år, at mølleriet kørte. Det kørte så godt, at der blev malet 60 
kg dejlig hvid hvedemel. 

 
Søndag d. 17. juni. Dagen for Dansk Mølledag i hele Dan-
mark. Hos os havde vi sat telt til op til cafeen på sydsiden. 
Kort efter åbning og igansætning af mølleriet havarerede vi. 
5 tænder i hattehjulet knækkede. Pokker også. Nu havde vi 
endelig en mølledag med vind - og så kunne vi ikke køre 
med den! Bortset fra det - havde vi en fin dag med ca. 50 
gæster. 
 

Lørdag d. 30. juni. Arbejdsdag som så mange andre, men der opstod et 
lille sjovt øjeblik, da der knækkede en bænk på et gammelt bord-bænke-
sæt, hvor flere frivillige sad. ”Bum” - så sad de på jorden. Ingen person-
skade. 
 
Lørdag d. 7. juli. Besøg af et fødselsdagsselskab. Ca. 70 gæster, som 
både så møllen og hyggede sig med spil og leg på bakken. En hyggelig 
eftermiddag. Der knækkede endnu en bænk på et gammelt bord/bænke-
sæt. 
 
Onsdagene d. 4. + 11. og 18. juli har vi haft besøg af 10 - 13 unge men-
nesker fra Katrinebjerg Rideskoles ridelejre. De red fra rideskolen og an-
kom ca. kl. 18.30. Deres forældre kom fra nær og fjern med kager -
”Rideskole-mor” (Ann) sørgede for noget at drikke. Så var der dømt hygge 
på bakken og besøg i møllen i et par timer, inden de red hjem. 
 
Fredag d. 13. - 15. juli. En del frivillige har tjæret møllen fra stillads og lift. 
Nu er møllen så flot sort. 



Primo august. De gamle bord-bænkesæt - næsten fra møllelaugets start 
- er blevet kasseret og nye indkøbt. Vi vil ikke risikere, at nogen kommer 
til skade. 
 
Onsdag d. 22. august. Det danske 
bagerlandshold har i dag brugt møl-
len, møllehuset og møllebakken til 
deres årlige fotosession til deres 
sponsorer og markedsføring. Én 
fotograf, to reklamemænd og 16 
bagere i ca. 6 timer. Bliver spæn-
dende at se nogle af billederne. Det 
giver da rigtig god mening at tage 
de billeder på møllen :-). 
 
Lørdag d. 1. september. Vi har 
været på mølleudflugt til Kanehøj 
Mølle. Det var hyggeligt og lærerigt. 
Om aftenen samledes vi hos Vivi 
og Niels, hvor vi lavede salatbord 
og grillede vores kød. Sikken en 
larm 14 møllefolk kan lave, når 
snakken går. 
 
Søndag d. 9. september. Høstdag i samarbejde med kirken. For tredje år 
i træk. Det er bare en god dag. Stille og rolig - uformel hygge. Vejret var 
godt - både sol og vind. I et kort øjebliks stilstand efter de grillede pølser, 
lyttede jeg til forsamlingen. Der var ret meget støj, da alle snakkede, og 
børnene løb rundt på bakken. Det må betyde, at alle hyggede sig. Trods 

rigelig vind fik bør-
nene bagt nogle dej-
lige flade brød på 
bålet. Desværre 
hyggede vores møl-
ler og svend sig ikke 
så meget, da en 
større skade satte 
en stopper for 
melproduktionen. 
Øv. Det kommer vi 
nok til at høre mere 
om i løbet af efter-
året.  



Møllebanden v/Niels 
 
Vejret kan man kun sige har været med os i denne sommer og vi har nået 
rigtigt mange opgaver. En opgaver som vi nok også havde håbet, vi kun-
ne nå, var reparations-maling af vinger og krøjeværk, men da dette ikke er 
så kritisk må det vente til næste år. 

 

Ny vejbom. 
For at sikre at der ikke unødigt er køretøjer på 
møllebakken, har vi i mange år haft en rafte med 
rod som vejbom ved møllehuset. I vinters kunne 
den ikke mere, så vi har nu monteret en rafte 
med en lille møllesten som kontravægt. Nu 
mangler den kun at blive afbarket og behandlet 
med træ tjære, så det kan holde rigtig længe. 
 

Havari på hattehjul og krondrev. 
På Dansk Mølledag d. 17 juni havde vi fornuftig vind, men desværre hava-
rerede vi med møllen. Det store hattehjul forskubbede sig med det resul-
tat, at der knækkede 5 kamme (tænder) i selve hattehjulet og 2 kamme på 
krondrevet. 
Desuden var toplejet på kongevellen meget slidt og akseltappen var gået 
lås. Efterfølgende måtte de træ-sagkyndige (Poul-Erik og Jens) i gang 
med at fremstille nyt topleje og nye kamme, som efterfølgende blev mon-
teret. Akseltappen på kongevellen blev fastgjort og hattehjulet blev med 
donkraft og brækstænger justeret ind og kilet fast så vi atter kan have drift 
på Møllen. Et arbejde der forløb over nogle uger. 
Til vores høstarrangement d. 9. sept. var vi atter klar til drift, men efter ca. 
1 times drift med meget varierende vind skete det igen - hattehjulet for-
skubbede sig og der knækkede 10 - 15 kamme på hattehjulet og 2 kam-
me på krondrevet. 
Årsagen til havarierne er vi ikke helt sikker på.  

Det kan være en kombination af det 
slidte topleje og løse kiler på hatte-
hjulet på grund af den tørre som-
mer. Men da vi også tror, der kan 
være et sammenhæng med den 
forstærkning, vi lavede af vingeak-
selen, har vi sammen med mølle-
bygger Jørn Nilsson lavet en plan 
for, hvordan vi kan forstærke og 
sikre befæstigelse af hattehjulet. 
 





 

v/ Lene og Erik Jensen 

Holbækvej 339 - Knabstrup 

4440 Mørkøv 

Telefon: 59273019 

Dette indebærer, at vi i den kommende tid skal have fremstillet en del 
stålbeslag, som skal monteres på hattehjulet. Hvornår vi atter kan køre 
med møllen er i skrivende stund lidt usikkert. 
Vi skal begge gange være glade for, at der ikke var mere vind end at 
det var muligt at stoppe møllen med persen (bremsen). 
 
Udskiftning af rækværk, renovering af trappe på omgangen og 
bord-bænkesæt. 
Da vi ved, der færdes mange mennesker på møllenbakken, er det vig-
tigt at adgang og ophold kan foregå sikkert. Derfor blev det østlige ræk-
værk på omgangen i det tidlige forår udskiftet. Alle trin på trappen op af 
volden er skiftet og der er udlagt grus, så trappen kan være mere sikker 
at gå på. I løbet af sommeren måtte vi også konstatere, at vores bord-
bænke-sæt var i meget dårlig stand. Derfor er der blevet indkøbt nye. 
 
Tjæring af møllen. 
Det lykkedes igen at tjære møllen med egen arbejdskraft fra stillads og 
indlejet lift. Ved selv at stå for opgaven har vi sparet 75 - 100.000 kr. 
Tak til alle der har bakket om projektet og ikke mindst været med under 
tjæringen. 

 
 
Maling af vinduer på møllen. 
Efter tjæring af møllen har Margit og 
Poul-Erik kastet sig over at få repareret 
og malet alle vinduer på møllen og i 
skrivende stund ser det, hvis vejret sta-
dig er med os, ud til at lykkedes. Desu-
den håber vi også på at få malet de to 
udhæng og kampestenssoklen på om-
gangen. 
 

Reparation af vinge. 
I forbindelse med montering af de nye 
sejl, blev vi opmærksom på, at de to 
nederste hækskeder på vinge 2 var 
knækket, så det ikke var forsvarligt at 
gå op i vingen for at sætte sejl. De to 
hækskeder er nu skiftet og hæklisterne 
repareret. 



Lørdag den 8. og søndag  
den 9. december 

 

kl. 11-16. 
 

I køregangen sælges pyntegrønt og  
dekortioner, sigtebrød og meget mere. 

 
På magasinloftet kan du i cafeen købe  

hjemmelavede æbleskiver, gløgg,  
kaffe og te samt pølsehorn. 

 
På broloftet sælger vi julepynt, 

hjemme bagte småkager, bolcher,  
dekorationer og meget andet. 

 
På kværnloftet er der aktivitet for børn.  

 
 



Udflugt til Kanehøj Mølle v/ Niels 
 

Lørdag d. 1. sept. var en 
gruppe på 12 personer på 
udflugt til Kanehøj Mølle 
ved Skælskør. Der har 
ligget en mølle på stedet 
siden 1772, som dengang 
var en stubmølle, der hør-
te under Gerdrup gods. 
 

Denne mølle brændte i 
1880, men allerede få år 
efter var der opført en ty-
pisk Hollandsk Mølle.  

Kanehøj Mølle har siden dengang været forskånet for de store katastrofer 
og møllen er derfor intakt i dag. Men et par uheld har der været - to gange 
er hat og vinger blæst ned og ødelagt, fordi møllen kom i "bagvind". 
 

Møllen er gennem generationer drevet af møllerslægten Kristiansen. 
I 1982 skænkede Knud Kristiansen møllen til det nyoprettede Kanehøj 
Møllelaug. 
Der har også været tilknyttet et bageri. Kanehøj Brødfabrik var en kendt 
brødfabrik på egnen, indtil den lukkede i 1992. 
 

Efter kaffe, kage og hyggeligt samvær fik vi en fantastisk rundvisning af 
Møllelaugets formand Anders Bülow Kristiansen, som er 5. generation af 
møllere på Kanehøj Mølle. 
 

Anders fortalte levende og engageret om møllens drift igennem tiden, 
krydret med små historier, om dengang han som dreng gik på møllen 
sammen med sin farfar.  
 

Vi havde også en god snak om 
vedligehold af møller i dag og 
hvilke erfaringer/ 
udfordringer vi hver især har.  
Alt i alt en god eftermiddag. 
 

EN STOR TAK TIL KANEHØJ 
MØLLELAUG 



 

Søndag 2. december 
 

afholdes  
det årligt tilbagevendende  

 
”Tænd-lys”-
arrangement. 

 
Se program på 
www.Skamstrup-fso.dk 

 
 

v/ Lene og Erik Jensen 

Holbækvej 339 - Knabstrup 

4440 Mørkøv 

Telefon: 59273019 

 

Åbningstider: 

05.15 - 17.30 Mandag - Fredag 

06.00 - 15.00 Lørdag - Søndag 

Dem med sigtebrødet! 

 

 

 



 Skamstrup Møllelaugs bestyrelse 
 
  Formand:  Gitte Husballe      Tlf. 23 44 84 28 
    Skamstrupvej 30 
    4440 Mørkøv    
    mail: formand@skamstrupmolle.dk 
 

  Næstformand:  Niels Clausen      Tlf. 52 17 51 24 
    Lindholtvej 1 
    4440 Mørkøv    
    mail: nielsclausen53@gmail.com 
 

  Kasserer:  Bjarne Bach      Tlf. 20 32 83 04 
    Alleshavevej 13 
    4593 Eskebjerg 
    mail: bach@mail.tele.dk  
 

..Referent:   Margit Petersen   Tlf. 93 60 23 20 
    Skamstrupvej 23 
    4440 Mørkøv 
    mail: margitsegen@gmail.com 
 

  Bestyrelsesmedlemmer: 
    Flemming Rasmussen  Tlf. 40 35 71 83 
    Grydebjergvej 30 
    4440 Mørkøv 
    mail: ulkestrup@mail.dk 
 

    Jens Munch-Steensgaard Tlf. 61 74 76 35  

    Langevang 1, Stigs Bjergby 
    4440 Mørkøv 
    mail: langevang1946@gmail.com 
 

  Suppleanter:   Ruth Sørensen      Tlf. 24 95 02 82 
    Skamstrupvej 78 
    4440 Mørkøv 
 

    Ann Dreyer    Tlf. 22 12 40 22 
    Katrinebjerg 3 
    4440 Mørkøv 
    mail: katrinebjerg@katrinebjerg.dk 
 
 

  Hjemmeside:  skamstrupmolle.dk 
 
     



Årets aktiviteter 
 
Andespil*:   2. nov. kl. 19. 
 
Småkagebagning*: 21. nov. kl. 17. 
 
”Tænd-lys”- 
arrangement*:  2. dec. kl. 16. 
 
Julemarked*:  8. og 9. dec. kl. 11 - 16. 
 
Arbejdsdage - kl. 9*: 2018: 29. sep., 27. okt., 24. nov., 2. dec. 
 2019: 26. jan., 23. febr., 30. mar. 
 

*Flere oplysninger inde i bladet. 
 
 

HUSK - at besøge hjemmesiden:  

www.skamstrupmolle.dk,  
som løbende opdateres med de aktuelle nyheder. 


