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Vindmøllerne på Gamskærgaard og Holbrogaard. 

På bakken ved Gamskærgaard i Aastrup blev der opført en vindmølle i 1891.Den 

blev første gang taget i brug d. 27.-1.-1892. Den havde et vingefang på 14 alen og 

malede korn, den var i brug indtil nyere teknik konkurrerede den ud i 1950-erne.    

Den blev opført af Søren Andersen der havde overtaget Gamskærgaard i 1887. 

Oprindelig var den spåntækket, men senere blev den beklædt med metalplader. 

Under 2. verdenskrig fandt der en luftkamp sted den 1. oktober 1944 da en engelsk 

maskine blev forfulgt af et par tyske. Møllen blev ramt af 24 projektiler mest i den 

østlige side fra tungt maskingeværer. De ramte også skorstenen på det nærliggende 

forsamlingshus og i skolen måtte førstelærerfamilien i hast forlade kaffebordet og 

søge tilflugt under bordet.  

Da møllen ikke blev brugt mere blev den i juni 1956 flyttet til Marslev og i 1968 kom 

den til Marius Pedersen, Ferritslev, hvor han opførte den ved sit firma. Han opførte 

et Møllehus under møllen og forsynede den med en svigstilling (mølleomgang under 

vingerne) så den kom til af fremstå noget højere. 



På møllen malede han grahamsmel til eget brug Han var meget interesseret i møller 

og inden sin død i 1985 oprettede han en fond der havde til formål at vedligeholde 

gamle møller. Det gjaldt også hans egen mølle der fik nye vinger i 1993. Møllen stod 

der til 2006 hvor den blev revet ned. Han havde også en vandmølle i sin have. 

 

Der har også stået en vindmølle på Holbrogaard, 

Nabgyden 10, Den var opført i et fællesskab mellem 

Strandly og Holbrogaard omkring 1900. Den var placeret 

vest for Holbrogaard, i skellet mellem de to gårde. Den 

havde et vingefang på 18 alen og skulle fungere som 

trækkraft for en kværn, som var det eneste den kunne 

bruges til. Den var i brug til omkring 1920 hvor der blev 

indlagt elektricitet til ejendommene. Den blev revet ned 

1922. Fundamentet der var af kampesten lå der i 50 år 

indtil markerne mellem de to gårde blev lagt sammen. 

zDer har været 2 vandmøller i sognet. En ved Gl. Mølle 

hvor Blødes bæk løber forbi. Den blev nedlagt i 1771. 

Huset er her endnu.  

 

 

Den anden var ved Nakkebølle Gods. Den gamle stråtækte 

vandmølle nedbrændte i maj 1937, men en ny blev opført. 

Den blev nedbrudt i juni 2005.  

Samt Aastrup mølle der står her endnu, men uden vinger.  

Kilde: Beretninger, billeder og avisudklip i arkivet. 

 

 


