Til Kommunen
Hermed en ansøgning om tilskud til restaurering af Løve Mølle.
Vedhæftet ansøgning, projektbeskrivelse og finansiering.
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Venlig hilsen
Henning Vingborg

Løve Møllelaug
Høng den 7.juni 2021

Kalundborg Kommune
Holbækvej 50
Postbox 50
4400 Kalundborg
Att. Jane Hald

Ansøgning om tilskud til renovering af Løve Mølle
I forbindelse med den store renovering af Løve Mølle med ny beklædning af møllehatten, en ny
vinge og udskiftning af fugerne i underbygningen til i alt 2.105.000 kr. har vi fået stillet stillads op
omkring møllen. Vi har derfor haft mulighed for at komme op og se beklædningen under udhænget
på hatten. Brædderne er dårligere end forventet.
Når vi nu har stillads stillet op omkring møllen, ville det være klogt også at skifte brædderne
samtidig. Opsætningen vil, når det laves, mens stilladset er opstillet i forvejen, koste 45.000,- kr.
incl. moms. En ny opstilling af stillads vil koste ca. 130.000 kr. incl. moms.
I 2020 måtte vi på grund af Corona aflyse vores julemarked i Løve Mølle. Julemarkedet har de
senere år givet ca. 40.000 kr. i overskud pr. år. Vi mangler overskuddet fra julemarkedet i 2020 til
at betale opsætningen af beklædningen under møllehatten.
Vi søger derfor Kalundborg Kommune om et tilskud på 45.000,- kr. til opsætning af nye brædder
under udhænget på møllehatten.
Vi håber på et hurtigt positivt svar, så vi kan få opsat brædderne, mens stilladset er opstillet
omkring møllen.
Vedhæftet projektbeskrivelse for hele projektet.

Med venlig hilsen

Henning Vingborg

Henning Vingborg (sekretær), Rugvænget 8, 4270 Høng. Telefon 2489 8490.
Møllens hjemmeside: www.loevemoelle.dk.

Projektbeskrivelse

Restaurering af møllehat, murværk,
trappe, sliske og ny vinge
på
Løve Mølle
2020 - 2021

Løve Mølle
Knudstrupvej 6 A, Løve
4270 Høng
www.loevemoelle.dk
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Møllens nuværende tilstand
Møllehatten blev beklædt med spåner i 1978. Indtil 1978 var hatten beklædt med tagpap. Spånerne
på hatten er mørnede, og det er tid til, at der skal lægges nye spåner på hatten.
Underbeklædningen er også mørnet, hvorfor den skal udskiftes. Der skal lægges tagpap under de
nye spåner.
Vi har konstateret et angreb af murbier i murværket på møllens østside. Ved et nærmere eftersyn
har vi også konstateret et lille angreb på møllens sydside. Efter en besigtigelse af møllen sammen
med arkitekt Asger Bergo Friis og murermester Orla Poulsen er konklusionen, at den rigtige løsning
vil være, at fugerne kradses ud i murværket på hele møllen og der etableres nye fuger.
Soklen har et fremspring ved jorden, som er dækket med en skrå kant af beton. Vandet trænger ind
mellem murværk og beton, så betonen har løsnet sig. Kanten skal pudset op med nyt sokkelpuds.
I sydmuren er der under krigen etableret en sliske. Den trænger til en udskiftning.
Trappen fra kværnloftet og op til hejsloftet har været brækket og er nødtørftigt repareret. Trappen er
meget slidt og trænger til en udskiftning.
Den ene møllevinge er noget mørnet. Vingen er fra 1983 og trænger til en udskiftning. Den anden
vinge, som var fra 1988 blev udskiftet i 2013.
I 2013 fik vi udskiftet 7 store bjælker i møllehatten og renoveret krøjeværket. Møllen fik en ny
vinge og begge vinger fik nyt hækværk. Projektet kostede 1,2 million kroner.
I 2015 fik vi lavet nyt galleri (omgang). Projektet var budgetteret til 961.000 kr. Den samlede
regning blev på 971.087 kr.
I 2017 og 2018 fik vi udskiftet spånbeklædningen på hele møllekroppen og fik samtidig udskiftet 2
vinduer samt 2 dørkarnapper med døre. Projektet var budgetteret til 1.971.200,- kr. Den samlede
regning blev på 1.766.080,- kr.
De 3 projekter blev støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, EU og Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter, A.P. Møller Fonden, Augustinusfonden , Trelleborg Fonden, Velux Fonden og
Brand af 1848 Fond. Hvilket vi er meget taknemlige for.
Med dette projekt er møllen renoveret fra kælder og til hatten og er i god stand og fuldt
funktionsdygtig og bliver brugt til at male korn til mel. Loftet på første stok og trappen fra kælderen
til første stok skal nok skiftes om måske ti år.
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Restaurering etape 1:
Ny beklædning af møllehatten med spåner. Der skal rejses stillads. De gamle spåner skal pilles af.
Underbeklædningen skal skiftes helt eller delvis. Der skal laves ny inddækning ved krøjestativet.
Møllehatten skal beklædes med nye spåner
Ny trappe til hejsloftet. Der skal fremstilles en ny trappe. Den gamle trappe skal tages ned og den
nye trappe monteres.
Møllebygger Jørn Nielsson har lavet et overslag over de samlede udgifter til 1.438.125,- kr. incl.
moms. Se bilag 2.

Restaurering etape 2:
Fugning af underbygningen. Der skal rejses stillads. De gamle fuger skal kradses ud og der skal
laves nye fuger. Betonkanten skal pudses op med sokkelpuds.
Ny sliske. Den gamle sliske skal pilles ned og en ny sliske skal opbygges.
Ny vinge. Der skal fremstilles en ny vinge. Den gamle vinge skal tages ned og den nye vinge skal
monteres.
Møllebygger Jørn Nielsson har lavet et overslag over udgifterne til murværk, sokkelpuds og sliske
på tilsammen 329.375,- kr. incl. moms. Se bilag 2. Desuden et overslag over prisen for udskiftning
af en vinge på 337.500,- kr. Se bilag 3.

Finansieringsplan etape 1:
Egne midler
Søges hos Slots- og Kulturstyrelsen og hos fonde
I alt etape 1

50.000,- kr.
1.388.125,- kr.
1.438.125,- kr.

Finansieringsplan etape 2:
Egne midler
Eget træ
Søges hos Slots- og kulturstyrelsen og hos fonde
I alt etape 2

50.937,- kr.
84.063,- kr.
531.875,- kr.
666.875,- kr.

Tidsplan:
Restaureringen planlægges gennemført efter følgende tidsplan:
Etape 1:
Beklædning af møllehatten og ny trappe
Start på projektet 1. august 2020.
Arbejdet forventes afsluttet 1. december 2020.

Alternativt: 1. august 2021.
Alternativt: 1. december 2021.

Etape 2:
Fugning af underbygningen, sokkelpuds, ny sliske og ny vinge
Start på projektet 15. april 2021.
Arbejdet forventes færdigt 15. juli 2021.
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Løve Mølles historie
Den første mølle blev bygget i Løve i 1860. Den brændte natten mellem den 20. og 21. januar 1881.
Den nuværende mølle blev opført og var klar til at male korn i november måned i 1881. En
møllebygger havde en færdig mølle liggende, som skulle have været opført i Mullerup. Den blev så
opført i Løve i stedet for. Den var beregnet til en firkantet underbygning, og den måtte man først
etablere her i Løve.

Tegning af den gamle mølle, som brændte.
Den nye mølle:
Den nye mølle blev stor. Den måler 19 m. fra jorden til spidsen af hatten. Vingerne består af 2
gennemgående arme på hver ca. 22 m. og med en vægt på ca. 1½ ton. Vinger og hat vejer
tilsammen 10 tons.
På grund af sin højde og høje beliggenhed i terrænet (41 m. over havet) kan møllen ses ude fra
Storebælt og har været brugt som pejlemærke for fiskere og andre søfarende.
Christian den Tiende og Løve Mølle:
Prins Christian, den senere Chr. X. var i sine unge dage officer sammen med Carl Emil Appeldorns
sønner på Løvegård. Derfor har prinsen flere gange været på besøg i møllen for at nyde udsigten
derfra. Af en håndskreven notits over det vestre vindue på kværnloftet fremgår det, at: ”Fredagen
den 23. December 1898 havde vi besøg af Prins Kristian og Hr. Appeldorns Sønner”.
Den ny generation overtager:
I 1902 overtog enkens søn Oluf Jørgensen kro og mølle. Han lod i 1910 installere petroleums motor
i eget motorhus ved siden af møllen. I 1913 fik han lavet møllen selvsvikkende.
I 1917 solgte han virksomheden til ”Brugsforeningen for Gierslev Sogn og Omegn”. I den gamle
kro blev der indrettet udsalg for brugsen. I 1966 lukkede brugsforeningen og bygningerne er i dag i
privat eje.
Møllen blev drevet af Brugsforeningen ved hjælp af forpagtere. I 1921 hed forpagteren Jacob Bay.
Han ansøgte om at blive løst fra forpagtningen. Det blev bevilget på betingelse, at han kunne skaffe
en afløser, der ville overtage forpagtningen for 1300 kr. om året. Bay fandt en afløser, det blev Ole
Pedersen, som da arbejdede i Kalundborg. Han overtog pr. 1/3 1921.
To år senere ønskede Ole Pedersen at købe møllen. Det blev på en ekstraordinær generalforsamling
i brugsen besluttet at sælge ham møllen for 14.000 kroner.
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I 1927 lod mølleren installere dieselmotorer i møllen, så arbejdet blev ikke sinket væsentligt, da et
lynnedslag i møllevingen i 1930 satte vindkraften ud af spillet. Lynet havde fulgt vingeakslen ind på
loftet, hvor det havde splintret en bjælke. Herfra sprang det over i el-installationen, som det fulgte
over til stuehuset, hvor mølleren og hans familie sov på 1. sal. Heldigvis blev ingen ramt, og lynet
tændte heller ikke. Skaderne beløb sig til 875 kr. – Mange penge dengang!
Nye tider for møllen - den bliver folkeeje:
Efterhånden som mølleren blev ældre, og de ny tider gjorde mølleriet overflødigt, ønskede han at få
møllen fredet. Der blev forhandlet med sognerådet om en overtagelses-sum på 10.000 kr. Nu skulle
befolkningen høres, hvorvidt der var stemning for en bevarelse af møllen.
Et forslag om, at Ole Pedersen skulle sælge beboelsen og skænke møllen vederlagsfrit til eventuelle
interesserede var han ikke meget for i starten, men det endte alligevel med, at han skænkede møllen
til egnens befolkning, repræsenteret ved det nystartede møllelaug, hvis opgave det skulle blive at
sørge for fredning og bevarelse af møllen fremover.
I 1961 skete så den formelle overdragelse.
Løve Mølle 1961 og derefter:
Det har ikke altid været lige let for møllelauget at leve op til opgaven med at vedligeholde møllen,
men de skiftende bestyrelser har hele tiden formået at bygge videre på det arbejde, forgængerne har
udrettet.
Indtil nu har møllen fået ny vinge opsat 5 gange: i 1963, 1972, 1983, 1988 og 2013. En vinge er en
meget stor, når den ligger på jorden, men virker ikke så stor, når den sider på møllen. Vingen er
21,67 m. lang og vejer 1½ ton. Træet skal tørre og lagre før det kan bruges. Det sker hos
møllebygger Jørn Nilsson, Løve, som også er med i møllelauget. Han har i sin tid lært møllebyggeri
af Falck Christensen, der var 3. generation af møllebyggere i sin slægt. Vingeopsætningen i 1988
var den første, som Jørn Nilsson selv stod for efter at være udlært.

Løve Mølle i dag:
Møllen er i dag fuldt funktionsdygtig og bliver brugt til at male korn til mel, som sælges til de
besøgende i møllen. Møllen har åbent for publikum hver tirsdag og torsdag i perioden 15. juni til
31. august samt på mølledagen den 3. søndag i juni. Møllen bliver desuden åbnet for selskaber,
skoleklasser, børnehaver og andre grupper, når de melder deres ankomst. Møllevingerne kører, når
der er gæster i møllen, og møllen arbejder, hvis der er vind nok og behov for det. Møllen besøges
årligt af ca. 2000 gæster.
Møllen ejes og drives af Løve Møllelaug, som består af egnens befolkning. Møllelauget har i dag
ca. 80 medlemmer. Selve møllen drives af 7 frivillige møllere, som arbejder ulønnet. Den løbende
vedligeholdelse udføres af frivillige fra møllelauget og af møllerne.
Løve mølle blev fredet den 23. februar 1978 og har dermed selvfølgelig historisk betydning på
landsplan. Desuden er møllen et vartegn for hele egnen omkring møllen. Møllen står stolt på sin
bakke og kan ses af forbipasserende på lang afstand. Møllen kan ses fra Storebælt og har tidligere
været brugt som sømærke for fiskere og andre søfarende. Det er derfor vigtigt, at møllen bliver
restaureret, så den fortsat kan bevare sin nationale og lokale værdi, og stadig være en arbejdende
mølle, som kan vise befolkningen i dag, hvordan man udnyttede vindens energi til formaling af
korn. Møllen virker som et arbejdende museum.
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Finansiering af restaurering af Løve Mølle 2021
Slots og Kulturstyrelsen
Real Dania

500.000,- kr.
1.000.000,- kr.

Augustinus Fonden

300.000,- kr.

Trelleborg Fonden

60.000,- kr.

Brand af 1848 Fond

60.000,- kr.

Eget træ til møllevinge

85.000,- kr.

Egne Midler
I alt

100.000,- kr.
2.105.000,- kr.

Til

kalundborg@kalundborg.dk

CC

olehedelund@mail.dk

Fra

henning.vingborg@gmail.com
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