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%.affer
ttrdr noffen fen trenger ti[vinf, ainf, ainf
at fen Fgn futmme ras?-omf ing
'I(orn 6kver tif mef og mef tif 6ro[
sd har d fet, ai [iferej nof
ltfdr msfferen lianfdr vinf, r.'in[, vinf
Ardr msfkren fianfdr vinf, rlinf, r,inf
fian 6[i'r s,i gfadi sin[, lian 6[i'r sd g[a[i sinf.

Sidan lyder en sang, som vi altid
har sunget i min lanilie til jul,
samtidig mcd vi lober hurtigere
og hufiigere rundt om juletreet.
Jeg ved ikke, hvor den stammer
fra, muligvis lia min farmors
s1€egt pa Fyn. Men den fofiilller
om msllens funktion

Dcr er kun fA steder, man i dag
har bevaret noller.
PA Amager forsvandt den sidste
molle i 1960'eme uden dog at ha-
vc vae.et brugt til sit oprindelige
fbrmil gennem 50 ar. Men for
200-300 ar siden var molleme pA
Amager pejlonrerker i landskabet.

fiimfu:Molle
Den aldste molle i vores kommu-
ne er Ternby mslle, der kan spo-
res tilbage til 1577. Det var mu-
ligvis pa dette tidspunl<t, mollen
blev opfort, for i et regnskab fra
Timby kirke fra dette er, cI dcr ct
par udgiffer, der peger herp6. Man
mi samtidig slutte, at mollen mA
have tilhr'rt kirken.
Der var blevet kobt jcm fra Stral-
sund til molleakslen, en mullesten
fra Landskrona, og en Peder Mal-
ler havde leveret vindfangct.
PA et kort fta 1758 er indtegnet
"Mollebacken" omtrent ved det
vestlige hjsrne afnuvarende Eog-
landsvej og Lojtegerdsvcj. Dot cr
notop det hojeste punlt i kommu-
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Mollehakkei iTn h). Kortfa 1758.

ncn, si vinden pi dcn flade o
bedst kunne givc luft til mollevin-
geme. Mollcgi|dcn har sandsyn-
ligvis liggct lidt nord og vest her-
for, pe det sammc kort fra 1758 er
der angivct cn "Mollehave" pA
dette stcd. Mcn om mollen stadig
eksisteredc pa dette tidspunkt er
lvlvlsomt.
Omkring 1900 landtes der en
mollesten i pr:cstegardens have,
der blcv brugt som bord. Orn dcn
stammede fra Timby molle, ved
vi dog ikke.
Der er desvarrc ikke kilder til lle-
re oplysninger om denne molle,
men man kan ud fra udgiften til

vindlanget i dct gamle regnskab
fra 1577 slutte, at det har veeret en
vindmollc.
Dc forste vindmoller i Danmark
er fra l l00 tal let. Dct var stub-
moller, der fungcrede ved, at hele
mollehuset clrejes over en stubfod
af tommer 1-or at holde vingcmc i
vlnden, .
De eldste stubrnsllcr havde som
regel kun en kvem med en bcskc-
den malccvne, samtidig var de
skobeligc bygninger, det viste en
eksplosion ved ct krudttem ved
@sterport i 1779. Ved denne ulyk-
kc blev to stubmoller ved voldcn i
nerheden sprecngt i luften og l l
mennesker ornkom heriblandt
mollcsvcnde vcd de to moller.
Denne eksplosion medvirkede tiL,
at krudtmagasineme blev fl),ttct
uden{br Kobenhavns voldc til
Amager ved Oresund. Vcd den
lcjlighed blev Amager Strandvej -
dengang Krudttimsvcj - anlagt.

Kastrup 9/tol:[e
Mollcn menes at have eksistcrct
sidcn begyndelsen af 1700{a11ct.
Men det er lorst i midten af det
nevnte arhundfcdc, at der lindes
en beskrivelse af mollen. Det sker
i en brandtaksation fia 1768. Hans
Lafrontzen var bygherre, og 1ik
mollen byggot i 1764 pi hjomet
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afAllcen og Amager Strandvej pA
den sydostlige del. Mollen var cn
bollandsk gryn- og melmolle og
var 5 etager hoj .
Pd de hollandske vindmoller er
dct kun hatten og vingerne, der
drcjes op mod vinden, de knuste
kornet i kvecmcn mellem to mol-
lesten.
Med en skalkvacm blov de grove-
re skaller og spidser fra komet
lcmct. Skalkv.emen havde kun
en mollesten soln gned komels
skajler af mod en rasperpladc af
gcnnomhullet jemblik. Elter for-
ste bchandling blev de groft a1--
skallcdc kom s16et pi kvernen
igen. Herved fir man "bankc-
gryn". Hvis disse gryn igen lik en
tur genncm kviemen, lik man per-
legryn som lct kunnc sigtets fri
lbr skallcmc. Malede malt til slut
pcrlcgrynene pA en almindeliS
mclkvem med to mollesten, fik
man fint mel. Mcd tiden blev def
te udviklet mcd ct sakaldt stjeme-
hjul, der bevirkcdc, at mollen
kuue trekke flcrc kvcme pi
sanme tid. Ved donnc mctode
kunne molleme lcvcrc fint rugnel
og hvedemel.
Ved siden af Kastrup Molle blcv
endvidere byggct et hus til molle-
ren af egebindingsvaek og en lade
lil kom og kreaturer. Dct var byg-
gct pa 'hollandsk mAde", det vil

Kastrup M.tlle pi ,lnaser Landrej l96t)
Fott) PoulBnhalnl

sigc cn ret bred bygning. Huset
var opfort i rnur - og bindings-
vierk. Det var da ogsi cn udken-
ding der anlagdc mo11cn.
Hans Lalientzen var cjcr af den
nye oplofte hollanclskc grym og
nelmolle, men boede pA Fch
1l1em, hvor han var kobmand.
Haurs bror, Claus LaJicntzen, be-
st''rede mollen. Senere ser det ud
til Hans Laficntzcns svoger, Ilans
Macke prang, havde overtaget
Iorpagtningen indtil sin dod i
1782.
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Nicolaj Sally bler.gi i i  mecl enkcn
e f te r  mo l l e lb rpag le r  f l ans
Macke-prang, Emerence Lalient-
zen, sA mollen fbrblev i l'amilicns
eje. Nicola.j  Chr. Sa111, r 'ar cndvi-
dere ogsi lia Fehmem
I l7ll9 solgtc Hans Lati-cntscns
enke A[na Mackepr'ang si cndo-
l ig mollen t i l  Nicolaj Sally.
Sonl dct scs af gcngivclscn aj'
lblkctlcl l ingcn ha 17t37 var Nico-
lai Sally al lerede i 1787 luld-
rn&gtig ved mollen. Den Irng-
sonrmcJigc ovcrdragclsc skyldcs
mAskc, at skodct i forstc omgang
blcv t inglcst pA Fehmern i l7u9
og dcmcst vcd Amagcr Bir'k inct
elter.

Mollehuset \af i  1787 belloct al '
folgende:

\ icolai Christ ian Sally,28 Ar,
gili. husbond. r,ict til Emcrencc
Mackeprang 26.09. 1782-
iuldrna-gtig pi Vollcn,
Emerenc€ I\Iackeprang l0 i tr,
2. irgtcskab, lnadmoder.
Anc N{rrgrethe Nlackeprang,
9 ir, dattcr af Emcrcncc Mackc-
prrng ()8'atdode Hans Mackc
pr'rng, moller i  Kastrup,
l lans Hcnrich Sally,2 6r, son af
Nicolai Christ iarl  Sally og Drne-
rcncc Mackq)rang.
IIans Brrurman, 20 dr, ugift ,
l jcneslekarl.
I tathias Haag,26 Ar. ugift .
tjcnest(jkarl.
Claus Krohn,24 ar. ugift .
t jcnestekarl.
Erich Kroks, 54 ar- ugili,
tJcnestekarl,
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Jorgcn Kukke,24 ar, ugift,
tjenestekarl.
Bodil Nielsdatter,20 rir, ugift,
tjenestepige ved Mollen,
Anders Olsen, 20 er, ugili,
tjencstekarl, arbejder ved mollen,
Beathe Poulsdatter, 15 6r, ugift
rJenesreplge.

I l80l solgte Nic. Sally mollcn tiJ
Frederich Vilhelm Sally. Dcnnc
var muligvis bror til Nicolaj.
Mollen var samme 5r beboet a1':
Friderich Vilhelm Sally, 45 Ar,
husfader, jordbrugcr, gift , mollcr.
Dorthea Sally, 22 ir, gifl, hustru,
Christjan Vilhelm Sally,2 dr,
son,
Cicrtrud Christjanc SallyDattcr
I er, datter,
Pcdcr Rudtberg,24 dr, ugilr
mestersvend pd mollen,
Pcder Mogcnscn, 21 ir, ugift
tjenestekarl,
Fridcrich Rudtberg, 18 ir, ugift
tjenestekarl,
Andrea Margrethe Lind, I 8 Ar,
ugift, tjcnestepige,
Margrethe Redees,23 er, ugili,
tJenesteplge.

I Ullerup ligger gerden Dortheas-
minde. Det nuv&rende stuehus er
bygget i 1839 efter, at Peter Jacob
Sally havde overtaget garden Aret
for. Girden er opkaldt efter hans

mor Dofthea Lalientzen, der var
gift med rnoller Frederik Sally,
Kashup Molle. Familien var ind-
vandret til Danmark fra Femem.
Slegtcn Sally cjedc Dorthcasmin-
de i 134 6r.

I 1807 brandte mollen, mcn mol-
legirdcn b{ev reddct. I stcdct lbr
at genopfore mollen pi sin gamlc
plads blev den flyttet til Amager
Landevej 289, " 'l mil f'ra KDben-
havn og % mil fra Kastrup" mcl-
lcm nuverende Adriansvej og
Wil lumsvej. Mollen var stadig en
hollandsk vindmslle.
Pi mollen blev der malet 600 tdr.
sed om eret- Det mcncs at havc
v&ret den storste og fomemstc
molle udenfor volden. Til mollen
var der 20 tdr. agerland og 5 tdr.
eng.
I modsietning til Maglebylillc
Mollc og St. Magleby Mo11c hav-
de ejeren ret til at male 1or
"Kjobcnhar,ns Indvancrc og at ta-
ge samme Betaling som Koben-
havns Moller". Der var desuden et
bagcri i tilknyning til mollcn.
Mollegirden bestod af et stuehus
af grundmur, og der var en smuk
anlagt have.
Mollcmcs antal faldt i lobct af
1800-ta11ct, udviklingcn var lobct
fra dcm, og i begyndelsen af
1900-tal let ophofie mollcdri l lcn
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Kostntp M6lk pA Amager Landel,ej pfer ondannplsca til naski,\tnedken.

ogse pA Kastrup Mdle. Den sidste
msller hed N.P. Nielse0.

I 19ll indgik Kastrup Molle og
Maglebylille i et Aktieselskab
A/S Amagermolleme. Moller A.
P. Thorsen var forpagter afbegge
mslleme
Msllen blev solgt til fimaet No-
!!s i 1924. Fimaet var stiffet i
1919 af V. Thomsen og S. Svens-
son og det staftede sin virksom-
hed i lejede lokaler i Kastup
Mslle. Her blev der fabrikeret bl.
a. dsre og vinduer, og der var i

ovrigt maskinsnedkeri og txelast-
handel. I 1950 dade V. Thomsen
og erct efter S. Svensson. Firmaet
blev derefter omdannet til aktic
selskab. A,/S Novus udfsrte bl.a.
snedkerarbejde ved boligkom-
plekset Skottegerden.
I 1961 ville Nor.us af med mollen,
og det skabte debat i aviserne.
Luftkaprajn Venningbo ville red-
de molle4 og fik den tilbudt af
finmet hvis han ville terne den.
Men det lykkedes ikke, og msllen
blev revet ned. Amagers sidst€
mslle foNvandt hermed.
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%agb,Jfrlb:Motb
Mollen blev opfort i 1720 ost for
landsbyen pd overdrevet. I 1767
ejedes mollen af Henrich Rajer-
sen, der matte betale en erlig
grundskat til landsbycns gdrd-
mend. Denne aftale blev ogse
overholdt af efterfolgeren Asmus
Grell og dennes enke i hvert fald
indti l  1831.
I 1834 havde Hendrich Buvh
overtaget mgllen og fik den vur-
deret til brandforsikring€n i 1834.
Her fir vi den aldste beskrivelsc
afmollen:
Mollen le ost for msllegdrden og
var en stubvindmolle. Den var 3
etager hsj og havde et "hatte-
Ioft". FoNte etage var 16 kantet
og afgrundmur i alt 40 alen (-ca.
25 meter) eller i omkreds 12 alen

(=ca.7,5 meter) fta flade til flade
undcr lofiet, det or,rigc af mollen
var byggct af tommer og bfted-
der. Forste etage var indrcttet
med 4 indgange til et magasin,
hvori ogsd mollens fundament
var anLagt. Endvidere en udven-
dig opgang til 2. etage med
kvlcm. I 3retage var den liggen-
de aksel med et udvendigt vind-
1'ang og segl, den stiende aksel
mcd kamhjul og kvlcm samt cn
opgang til hatteloftet, dcr var ind-
rettet til magasin.
I 1840 blev mollen vurderet pa
ny, her ffif man bl-a. at vide at
mollcns hat er 8 alen (:ca. 5 me-
tcr) hoj,
Mollen var fors).net med en
skalkva:m (sc tidligere afsnit), og
en melkv:rm.

nir

Kort orct MaglebiilleI,a 1787. h1llsdt konpu\
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MsllcgArden blev vurderet samti-
dig, stuehuset var opfsrt i mur- og
bindingsverk og havde strdtag.
Mod ost var der en l2enge indret-
1et til bageri, mod vest eI1 lzenge
til t@rskelo og lade, og en lenge
mod syd til stald for 12 kreaturer,
skarelo og karlckammer.
I midtcn af 1800{allet blev Mag-
lebylille Molle flyttet til Amagct
Landevej. I 1873 blev denne mdl-
lcbygning erstattet af Gothersga-
de Molle i Kzbenhavn.
I 1900 overtog Christian Fedder-
sen mollen. Har var fodt 1865 i
Flensborg og kom hertil i 1900
med sin kone og 3 bsm. Vcd mol-
lcn var der dcsuden to mollcr-
svende, en brodkusk og en mslle-
kusk samt 2 tjenestepiger
I 1911 blev mollen til ct aktiesel-
skab A/S Amagermollerne hvori,
som neevnt, Kastrup Molle var
den anden part.
I oktober 1915 udbrsd der brand
pA msllen og hermed var dens
skebne beseglet
Branden blev beskrevet i t'olgende
avisartikel:

Maglebylile Molle nedbrandl
[n af de gamle Yoldmoller forsvunden.
Yed Midnatslid bemerkede en
Soldat, der et indkrarteret i en
Villa t@t op til Maglebylille Molle

ved Nylcro paa Amager Landevej,
at Mollen stod i brand.
Beboerne i Mollehwet blev vak-
lcede, ligesom Brandvrzsenet blev
tilkaldt.
Det m@gtige Flammesker fra
Mollen kunde ses videnom.
Molleforpagter Thorsen ringede
slrax til .Brartddkektor Syend
Hansen, Oslergaard. Det lokale
Brandvesen blev purret ud - men
Ienge for det var kommet paa
Benene, var en a,f de kobenhaw-
ske Sprojter madt og i Gang med
Slukningen. Denne frembad iov-
tigt store Vanskeligheder.
Det kneb med at skaffe Vand. Den
kabenhavnske Sprojte tomte hur-
tig Br6nden, og det virkede paro-
disk at se Amaget-vognene komme
rumlende t Nattens Lab med de
smad Ottitrgkar tued Vand.

h Yilh md 50 Solhter i fuc
Mallens Skzbne var hurtig beseg-
let. Ved L-Tiden stod kun Murene
og Underbyghihgen tilbdge.
lovrigt .frembod Branden et sj@l-
den smukt Syn. Gnisterne regnede
over Pladsen, som ved et Tivoli-
Fyrvzrkeri.
h Ajeblikvar der Fare for en Vil-
Ia, der ligger t@t op til Msllen og
hvori 50 Soldatet ,ar indklartere-
de. Men ved 2-Tiden mente matl
dogat have reddet Villae -
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Niir Odeleggelsen yed Bla den
ikke blev starre end I'ilJieldet er,
slqtldes det i ikke ringe Grad
MolleJbrpagterens Koldblodig-
hed. Saa snart han var vekket og
havde hidkaldt Brandvesenet,
styrtede han ud, hahtnagen, og
aJbrod Broen, der Jbrbandt den
brendende Molle med Magasi-
net-
Om Brandens Opkomst vidstes
intet i Nat. Der havde va:ret ar-
bejdet sidst paa Mollen Sandag
Middag kl. 12 - sda sejlede Ser-
linge af.
Den nedbrcendte Molle vil were
lrendt aJ alle de Kobenhavnere,
sou er kommet paa Cykle paa
Amaget Serlig gamle Koben-
havnere v[l endidere kunne erin

Maglebylille Molte, | 900.
Fob: Ca Flenshorg

dre Mollen Ji'a den Tid, da den
laa paa den nu nedbrudte Vold
ud for Gothersgade. Det var
nemlig den Jbrhenverende Go
thersgades Malle, som i 1872
fl!ftedes Iil AmageL
Mallen tilhorte de kobenhavnske
Brodfabrikker, der drev den,
sammen med den, et Stykke er-
mere vecl Byen, liggende Molle
under Aktieselskabsbetegnelsen
"AmagerMollerne '.

Maglebylille Molle yar nu meget
moderne indrettet mecl Sugegas
indleg og representercde e11
Verdi aJ o|er 50.00A Kr.
Den nuva:rende Forpagter har
\1eret knyttet til Mollen ifem Aar.
F'or ham betyder Branden et me-
get stort Drilistab.
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