
Pressemeddelelse om Dsnsk Mslledag 2021:

Msllernes flrlige festdag er tilbage.
Efter et drs puuse inviterer mere end 90 vind- og vsndmsller til Dansk
Mslledag sondag den 20. juni, hvor frivillige i msllelaug og museer viser
deres arbejde med ut bevare, og formidle, en 1000-drig kultururv.

Vind-og vandmoller inviterer alle interesserede til at deltage i mollernes irlige festdag, Dansk
Molledag202l, sondag den 20. juni.

Dansk Mslledag er en irlig tilbagevendende begivenhed, hvor gamle vand- og vindm sller i hele
Danmark ibner dsrene op for publikum.
Pi mslledagen bliver der lejlighed til at komme indenfor i en molle og se, hvordan en mslle er
opbygget, og hvordan den arbejder. Pi en del af mollerne f6r gresterne ogsi mulighed for at opleve
- Se, hsre og mrerke - hvordan krrefterne i vind eller vand bliver brugt til at male korn til mel i
msllens kvrerne - og til drift af andet maskineri i mollen.

Ud over rundvisning pi den enkelte molle og mulighederne for at ksbe friskmalet mel til bagning af
brad og kager, byder msllerne ogsi pi mange andre aktiviteter phmalledagen. Programmet for
dagen varierer fra mslle til mslle. Se mere pe www.danskmolledag.dk

Frivillige bevarer kulturarven.

2020 har ogsi vrret en hird tid for de frivillige bag de gamle danske msller. Man har ikke kunnet
samles for at vedligeholde de gamle bygninger, og forfaldet stopper ikke pfl grund af en pandemi.
Derfor er det vigtigt at man ststter op om den lokale molle, nu nir der endelig ibnes op igen.
Det er efterhinden sjreldent at se en gammel vand- eller vindmolle i drift. Tiden og udviklingen har
gjort msllerne overflsdige. Men de er stadig en del af vores kulturarv. Og takket v&re de mange
frivillige rundt omkring i landet, er der stadig maller tilbage, der med deres placering i landskabet
blandt andet er med til at gare Danmark til et attraktivt turistmil.

"Msllerne er i haj grad dansk kulturarv, som msllernes ejere og de mange frivillige i msllelaugene
yder en stor og flot indsats for at bevare og fortrlle om".

Det siger Susanne Jervelund, formand for Dansk Mollerforening, og fortsretter:

"Msllerne representerer den fsrste mekanisering af hirdt og tidsrovende manuelt arbejde. Det
grelder bide for kornmoller, hammerm sller og savm sller."

"Det er tankevrekkende , at mollerne gennem tusinde 6r har vrret en vigtig del af
samfundsudviklingen. Ved at bevare de historiske msller, sikrer vi, atkommende generationer kan
lrere om den teknologiske udvikling i praksis", fastslflr Susanne Jervelund og tilfojer:

"Msllerne leverede kraft og energi til mange forskellige opgaver, dengang det eneste alternativ var



den kraft, der kunne leveres af mennesker og dyr. I dag har vi mistet fornemmelsen for, hvor meget
energi vi bruger. En molle, der far var helt central i det lokale samfunds kraftproduktion, leverer
mindre kraft end en almindelig bil gar i dag. Det energiforbrug, vi har i dug, er stort, men ikke til at
have et forhold til. At vrere pi en historiske molle i funktion, giver en unik oplevelse af kraft og
energi".

Viden om bygninger, maskiner og hindvrerk

"Ved at bevare en historisk mslle i funktion, sikrer vi, at sivel bygningen som msllevrrk, kvrerne
og andre maskiner samt de forskellige hindvrerk, der er knltet til molleriet, bliver bevaret for
eftertiden. Dermed fir vi vedligeholdt erfaringer og viden om en rrekke gamle hindvrerk, og bragt
dem videre til nreste generation."

"Dertil kommer viden om msllerens arbejde pi mollen. Det arbejde krrever viden om msllens
teknologi, drift og pasning. Desuden viden om korn og formaling, herunder viden om kornsorter,
opbevaring og b*g, samt praktisk erfaring i at passe mollens teknik og maskineri."

"I Dansk Msllerforening arbejder vi for at age forstielsen og betydningen af vores gamle moller. Vi
vil gerne v&re en ststte til de mange frivillige, som yder en uvurderlig indsats for at bevare de
historiske msller. Vi vil formidle teori og faglige viden, der kan give de friville de frrdigheder, der
krreves for at bevare og holde de historiske moller korende," siger Susanne Jervelund.

Dansk Mslledag gennemfores i 6r med stotte fra Augustinusfonden, Mollerens Fond og Fabrikant
Mads Clausens Fond.

Oplysninger om aktiviteterne pi den enkelte mslle pi molledagen findes p6:

http ://www. danskmolledag. dk/


