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Møllerne i Mogenstrup.
Der findes oplysninger om 3 møller i Mogenstrup, nemlig:


Mogenstrup/Borup Vandmølle

fra før 1277 - ?



Mogenstrup Vandmølle

? -1932



Mogenstrup Vindmølle

1860-1932

Mogenstrup/Borup Vandmølle var placeret, hvor Præstø Landevej i dag går over Fladsåen,
mens Mogenstrup Vandmølle formodes at have ligget ved Fladsåen lidt længere mod
nordøst. Mogenstrup Vindmølle lå oppe over ”Pusterbakken” mellem Præstø Landevej nr.
32 og 34, hvor der i dag er et ”hul”, formodentlig efter grusgravning.

1. Mogenstrup/Borup Vandmølle
Denne mølle blev bygget før 1277 og var en vandmølle og/eller ”græsmølle”. Møllen blev i
1287 overdraget til Næstved St. Peders Kloster (Skovkloster) sammen med jordegodset i
Borup, og hørte under klostret gennem hele middelalderen.
Vi har fundet følgende oplysninger om mølleejeren Sigvart Thomasøn Neergaard,
1675 - Maj 1724 (~ 49 år):

ca.

Han var forpagter af Sæbygaard (ved Tissø), ejer af Askov Mølle, ejer af Mogenstrup Mølle. Ved hans død
blev der afholdt samfrændeskifte, og i skrivelse til amtmanden over Vordingborg amt meddeler broderen
Johan, at han og Michel Johansen er udvalgt til at foretage skiftet. Skiftet benævner ham "forrige forpagter på
Sæby Gaard" og oplyser at han døde der. At dømme efter dåben af en del af hans børn, nævnt i SæbyHallenslev kirkebog, må man slutte, at han er kommet til Sæbygaard ca. 1718. Hans tidligere færd er ukendt.
Hans
enke
benævnes
Karen
Niels
Datter,
nu
boende
i
Aschous
Mølle.
P. Jensen oplyser, at mølleren Kristen Berthelsen var gift 1. gang med formandens datter Kirsten Nielsdatter
Sebastian, og at deres første barn, Berthel blev døbt 27. juni 1725, "baaren til Daaben af Hr. Johan Thomsen
Neergaards Kiereste paa Grefuens Venge", samt at Askov mølle fra 1713 - 21 ejedes af Niels Sebastian.
Disse oplysninger førte til en undersøgelse af skiftet efter Sebastian (C. J. Tidemand-Dal), som viste sig at
hedde Sebbesen, og nævnte datter Kirsten at hedde Karen. I skiftet nævnes, at hans første hustru Kirsten
Bodersdatter (Broderdtr.?) med hvem han havde børnene Sebbe Nielsen, 25 år gl., Gundel Nielsdatter, som
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til ægte haver velfornemme Sr. Mikel Jacobsen, forp. på Brorupgaard og Karen Nielsdatter, som haver til
ægte velfornemme Sr. Sivert Thommesen, forpagter på Sæbygaard.
Familien Sebbesen synes således at have stået på et ret højt socialt niveau, hvilket var almindeligt for
datidens møllere.
Efter møller Sebbesens død købte Sivert møllen på auktion og har antagelig drevet denne sammen med sin
forpagtning af Sæbygaard. Efter hans død er enken flyttet til møllen, hvor skiftet afholdes, og hvori de da
levende børn opføres.

-----------Møllen lå som angivet som nr. 1 på kortet ovenfor, idet (stiftsdame ved Vallø Stift) frk.
Birgitte Sophie Christiane Kaas til Grevensvænge i 1829 besluttede at flytte (Fladsaa-)
kroen fra Fladsaagaard hen på hendes jordlod ved Mogenstrup Mølle, som lå lige op til
Næstved-Præstø Landevejen - hvor de vejfarende færdedes efter flytning af vejen i 1824.
Rester af mølledæmningen er bevaret ved Mogenstrup Kro.
I Møllebogen 1689 omtales underfaldshjul og 2 kværne. Vandet kom fra en lille sø, som var
meget tilgroet. På en underfaldsmølle løber vandet under møllehjulet og ikke som ved de
fleste vandmøller over. Underfaldsmøller ligger som oftest på steder, hvor der ikke er det
store fald på vandløbet, men med et dæmningssystem kunne man stemme vandet op, så
det kunne drive hjulet, når der ellers var vand nok. Dette kunne være et problem i
tørketiden.

Underfaldsmølle
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Mulige rester af dæmning nedenfor Mogenstrup Kro, lige før Fladsaa løber under
Præstø Landevej. Det vides dog ikke, hvor originale skråningerne og terrasserne er.
En græsmølle er betegnelse for en vandmølle, som kun blev anvendt i vinterperioden.
Derfor anvendes i visse områder betegnelsen vintermølle om disse græsmøller.
I ældre tid var landet oversået med små lokale græsmøller, der ofte lå på steder, hvor der
var bakker til begge sider og et blot jævnt fald nedad strømmen og ikke en tilstrækkelig
vandmængde til at forsyne både jordbrug og mølledrift. De blev betegnet græsmøller, fordi
vandet i dyrkningssæsonen ikke blev opstemmet, men i stedet blev anvendt til vanding. Om
foråret og i sommerperioden var mølledammen og møllervænget tørlagt, og der voksede
græs på arealet indtil høslæt, dvs. til alt korn og hø var høstet.
Mølleperioden i de gamle fæstebreve var som oftest indskrænket til de 6 måneder fra 28.
september – 25. marts. Så kørte vandmøllen om efteråret og lidt hen på vinteren.
Møllernes brugere og kunder indfandt sig efter høst i den takt de blev færdige med at slå
kornene af negene hjemme på loens lerstampede gulv.
Græsmølleriet var begrænset til en bestemt tid på året i henhold til lokale retningslinjer, og
generelt blev driften standset den 25. marts for at undgå skader og ulemper for op- eller
nedstrøms lodsejere. Såfremt der var behov for at få malet kort i forårs- og sommerhalvåret
måtte det foregå på håndkværn eller på hestemøller, og det begrænsede ofte arbejdet til
maling af mindre portioner.
Næsten samtlige græsmøller er i dag nedlagt, ofret for senere tiders krav om en større
produktionskapacitet, som kom med vindmøllerne, men mølledæmninger og gamle
historiske udskiftningskort viser ofte, hvor de har ligget.
Mange græsmøller var underfalds- eller strømmøller, som kunne løbe selv for en lille
bækkegang ved opstemning af vand. Ofte kunne der ligge indtil flere møller ved en sådan
bæk.
Efter Kong Christian den 5.'s Danske Lov af 1683 (DL) kunne driftsperioden udstrækkes
helt indtil den 1. maj, for så vidt vandet (ikke) kunne gøre skade. DL 1683 5-11-2: ”Hvo som
haver Vinter- eller Græs Mølle, hand skal optage stigbord den første Maji, og ej sette det
neder igjen, før end alt Høe og Korn er inde af den Stæd eller derhos, så vit Vandet kand
skade gjøre.”
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Opstemningen af vandet var i øvrigt forbundet med ansvar over for nedenstrøms eller
opstrøms lodsejere (afgrødeskader). Nogle møller fik handlet opstemningsrettighederne af,
således at lodsejerne betalte dem for at slippe for opstemningen af vandet, hvorefter
møllerne lukkede. I dag er enhver opstemning af vand uden vandløbsmyndighedens
godkendelse forbudt efter Vandløbsloven.

2. Mogenstrup Vandmølle
Vandmøllen menes at have ligget
lidt længere oppe ad Fladsåen end
den tidligere Mogenstrup/ Borup
vandmølle (nr. 1) - måske der,
hvor den tidligere landevej gik over
åen eller længere oppe mod
Fladsaa Borupgaard.
Møllen blev nedlagt i 1932, og der
er i dag ingen synlige spor efter
den.

(tekst under ovenstående kort fra 1829)

Den gamle bro over Fladsaa lidt
øst for kroens ’nye’ gæstebygninger (foto juni 2014)
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3. Mogenstrup Vindmølle
Mogenstrup Vindmølle var en hollandsk vindmølle, som
lå på en bakke syd for ”Pusterbakken”, hvor adressen i
dag ville være mellem Præstø Landevej 32 og 34. Her er
der nu et ”hul”, formodentlig efter grusgravning ved det
senere etablerede cement-støberi – men ellers ingen
synlige spor efter møllen.
Cementstøberiet støbte massive ’mursten’ af beton, de
var billige og blev fortrinsvis anvendt til landbrugsbygninger. Dog måtte man pudse sådanne vægge for at
undgå, at de tog fugt.

Vindmøllen blev bygget ca. 1860 til
erstatning for vandmøllen (nr. 2) ved
kroen og nedlagt i 1932.

På Præstø Landevej 41 – overfor ”hullet” – ligger ”Møllestedet”, hvor mølleren en tid boede. Ved
indkørslen står en gammel møllesten, men den stammer ikke fra Mogenstrup Vindmølle.

L. A. Ring, 1889:
Tåget landskab ved Mogenstrup Møllen

Postkort, gengivet i ukendt (uge-/)avis
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Udklip fra ukendt avis

