Dansk Møllerforenings generalforsamlingen i Svendborg og udflugt (ophold 23.-25. juni 2006)
Vi (Peter Castberg, Esther og Helge Larsen) ankom 23. juni ved sekstiden til Danhostel i Svendborg, hvortil de
fleste allerede var ankommet. Efter indkvarteringen spiste vi aftensmad, hvorefter alle kørte i bus til Bagenbjerg
Mølle på Langeland. Vi blev modtaget af Bodil og Ole, og både møllen og de smukke omgivelser blev beset. Ole
arbejder på at fuldføre arbejdet med Møllerestaureringen. Han mangler ”blot” at færdiggøre arbejdet med hat,
krøjeværk og vinger. Det var jo Sct. Hans aften og vi nød det dejlige vejr og det flotte Sct. Hans-bål nede i haven,
hvor der blev skænket kaffe, øl og vin. Der blev sunget midsommervisen o.a. sange - kun af og til afbrudt af vilde
hyl og båt-båt fra kørende studenter ude på vejen. Vi blev afhentet af bussen kl. 10.45 og kørt retur til Svendborg.
Lørdag 24. juni. Efter morgenmaden var der generalforsamling kl. 9, hvor formanden Jens Søndergaard Jensen
aflagde beretning for året 2005. Der kom to nye folk i bestyrelsen. Vores formand Peter Castberg blev indvalgt,
ligesom Kirsten Jervelund fra Grubbe Mølle.
Efter generalforsamlingen var der busudflugt
til Langeland, hvor vi fik en fin frokost i
Kædeby Caféen. Senere gik turen til
Skovsgaard Mølle og Skovsgaard Gods i
skønne omgivelser. Skovsgaard Mølle stod
med kun tre vinger, hvilket skyldes at den ene
vingearm var knækket. Uheldet skete på selve
mølledagen, hvor der var mange mennesker
tilstede, men heldigvis kom ingen noget til.
En af møllepasserne havde få minutter
tidligere stået netop der, hvor vingen ramte
jorden. Eftermiddagskaffe fik vi på Café
Skovsgaard, og det er vel overflødigt at sige,
at solen stadig skinnede fra en skyfri himmel,
så stemningen var høj. På vejen til Tranekær
Slotsmølle så vi Langelands sidste stråtækte
Skovsgaard Mølle
mølle, Bjerreby Mølle, som var i en sørgelig
forfatning. Desværre er der vist intet håb for den. Tranekær Slotsmølle er en meget stor og interessant mølle, som
ligger ikke så langt fra Bagenbjerg Mølle. Vi sluttede dagens møllebesøg her, hvor vi bl.a. beundrede Oles mange
møllemodeller og værktøj. Om aftenen var der festmiddag og selskabeligt samvær på Danhostel. Vi fik lækker
mad og vin, og der blev sunget og snakket (også alvorlig møllesnak) til langt ud på aftenen.
Søndag morgen d. 25. juni efter morgenbuffet kørte nogle af deltagerne hjemad. Vi kørte mod Fåborg, hvor vi
undervejs besøgte Ulbølle Mølle, en stor flot mølle, muret til hatten. Men desværre manglede det meste af
maskineriet. Herefter kørte vi til Grubbe
Mølle (vind- og vandmølle) hvor vi blev
modtaget af Kirsten og Niels Erik Jervelund.
Niels Erik viste os rundt, først i vandmøllen
(turbine) og senere i vindmøllen og
forklarede grundigt om møllens historie og
drift. Vindmøllen havde netop fået ny hat,
og vingearmene var sat på plads men ikke
monteret med klapper. Klapperne lå klar i
møllen. Vi sluttede af med med kaffe og
kage i deres smukke og idylliske have og
kørte herefter hjemad. På hjemturen fra
Grubbe Mølle så vi Egeskov Mølle dreje for
vinden.
Vi har mødt stor venlighed og gæstfrihed på
alle møller - er blevet klogere på mange ting
vedr. Mølledriften, og vi tænker tilbage på Niels Erik & Kirsten Jervelund
tre fine dage, mange oplevelser rigere.

Esther Larsen, 27. juni 2006

