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Lindved Vandmølle
gennem tiderne

Af: Paul Georg Pedersen, formand for Højby Lokalhistoriske Arkiv

Som det nok er nogle bekendt, er
det den 2.500 meter lange, håndgravede kanal, med udspring fra
Lindved Å vest for Højby skov,
der forsyner mølledammen ved
Lindved Vandmølle med vand
og som ifølge Nationalmuseet
er mindst 350 år gammel. Deraf
kan vi udlede, at i mindst lige
så mange år har der også været en vandmølle på Lindved
Gård. Ved udarbejdelsen af en
større plan for hele området
Lindved Hovedgård, -Mølle og
Kanal blev det i 1966 overdraget
Nationalmuseets Mølleudvalg
at udarbejde et projekt til forbedring af forholdene langs det
offentlige vandløb Lindved Å.
Det kom der en fin bog ud af:
”Report on Watermills, Volume
15: Lindved Gård og Mølle” af
Anders Jespersen. – Man havde
dengang intensioner om at lave
et rekreativt naturlandskab for
hele området Lindvedgård,
vandmølle og kanal (et Munke
Mose II). Vandmøllen skulle
sættes i stand med alt hvad dette indebærer, så den kunne male
korn på udvalgte tidspunkter
i løbet af året. Man havde ligeledes planer om at bygge et
Motel med overnatningsmuligheder. Af den ovenfor omtalte
bog fremgår det, at man ifølge
et gammelt kort fra 1775 kan se
en lille vandmølle med 2 underfaldshjul, beliggende ved den

gamle Lindved Å, øst/sydøst
for gården, og man kan jo fristes
til at formode, at vi her måske

har det forhistoriske møllested,
der altså ikke har fået vand fra
den 2.500 meter lange, gravede

kanal, men fra selve Lindved Å.
Hvornår man så har gravet ka-

Tegning af J.C. Varming 1966: Lindved Hovedgård med begge møller set fra syd, ca.1850. Bemærk de gamle
indkørsler fra Svendborgvej til hhv. avlsbygningerne gennem smøgen mellem bygningerne, og herskabets, den
nordlige indgang gennem kastaniealleen.
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nalen og efterfølgende bygget
den første store møllegård, der
hvor møllen er beliggende i dag,
er uvist.
Den ældst kendte møller i Lindved får vi kendskab til, via
Odense Herreds Tingbog hvori
der står, at Madz Søffrens, møller i Lindved den 29.10.1661 er
tingsvidne i en gældssag. Samme møller i Lindved blev begravet på Stenløse kirkegård den
20.12.1682, 70 år gammel. Om
han så har været møller på den
lille mølle ved den gamle Lindved Å, eller på den store, nybyggede møllegård, der fik sit vand
fra kanalen, er der som sagt ingen i dag, der kan svare på.
Men det ældst kendte materiale
på den nuværende beliggenhed er to fæstebreve fra hhv.
20.12.1756 til fæster Christopher Nielsen og hustru Maren
Pedersdatter, der får Lindved
Mølle i fæste som tak for lang
og tro tjeneste for begges vedkommende: Fri græsning for 2
heste og 2 køer, dog ingen Klaphingste. De må nyde frugterne
af haven. Skal holde møllens
bygninger og vejen i stand. Kun
de, der skal til mølle, må bruge
vejen. Derfor skal bommen
være lukket. Der sker imidlertid
det, at Christopher Nielsen dør
21.3.1764 kun 49 år gammel og
hans efterfølger, Jens Christian
Korup, gifter sig med Christophers enke 26.7.1764 og overtager fæstet, hvor vi får et indblik
i fæsterens pligter og hvad der
i øvrigt forventes af ham, men
hvis Maren Pedersdatter dør og
enkemanden gifter sig igen, skal
han betale en årlig afgift på 30
rdl. Selve fæstningen af møllen
er på 200 rdl.
Vi får også nogle nøjagtige
oplysninger om den tidligere
Lindved Mølles udseende gennem to brandtaxationer i hhv.
1802 og 1812, hvor fæsteren af
møllen hedder Rasmus Hansen,
som blev gift 30.1.1789 med førnævnte Jens Christian Korups
datter, Maren Jensdatter Korup.
De overtog fæstet i 1798, da Jens
Korup døde. Disse taxationer er
stort set enslydende vedrørende
størrelsen af bygningerne samt
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Sammentegnet kort (målebordsblad, matrikelkort, vejplan og luftfoto) fra 1966, af Anders Jespersen, forfatter til
bogen Lindved Gård og Mølle fra samme år.
inventaret af maskiner, kværne
og det øvrige materiel. Her er
bygningen vist som værende
hesteskoformet med åbningen
ud mod nuværende Svendborgvej. Mod syd: stuehus og mølleri: 18 fag. Mod vest: bryghus
med loft, rullestue, ølkælder,
esse og skorsten, dernæst tørvehus og vognport: 9 fag. Mod øst:
stald, foderlo og vognremisse:
11 fag. Værdien af taxationen
fra 1802 er 1800 rdl. Og fra 1812
er den 9520 rdl. Den store forskel i værdien dækker over den
inflation, der endte med Statsbankerotten i 1813. I denne, den
gamle mølle, var der ikke noget
hejseværk, man måtte bære kornet på nakken op til kværnene.
I 1847 stod man overfor en komplet fornyelse af vandmøllen,
og i sin opbygning anno 1847
står Lindved Mølle som en af de
mest avancerede vandmøller i
landet på den tid. På alle felter
bærer møllen i sin nuværende
form vidnesbyrd om en fremragende planlægger og arkitekt. I
selve møllebygningen var der
indrettet en lejlighed til mølleren og værelser til hans svende,
ialt 44 m2 fordelt på 4 rum! Og
i modsætning til den gamle
møllebygning har den nye en

gennemkørsel, hvor man kørte
ind og holdt i tørvejr og hejste
sækkene direkte fra vognen op
i møllen. Lindved Mølle, der
således gennem generationer
har malet korn for omegnens
landmænd, indstillede driften i
1952, og ca. samtidigt udfærdiges der en deklaration til sikring
af den kulturhistoriske værdi,
som Lindved Mølle repræsenterer, så derfor endte det op med,
at Lindvedgård og -Mølle samt
store dele af området blev fredet
og endeligt tinglyst i 1962.
Til orientering skal det oplyses, at alle avlsbygningerne til
Lindvedgård brændte ned til
grunden den 11. juni 1967, dog
var den sydlige længe delvist
væltet forinden under en storm
i februar samme år.

