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Knebel, den 05. april 2006

Til Pressen

Molsvinen 2005 gav 5000 kr. til restaurering af Molbostøtten
Borgerforeningen Mols indgik sidste år en
samarbejdsaftale med SPAR i Knebel om salg af
Molsvinen 2005. Af hver solgt flaske modtog
Borgerforeningen 5 kroner som hjælp til
restaurering af Molbostøtten. Hele partiet er nu
udsolgt og Jens Karl Andersen, SPAR i Knebel
overrakte i dag en check på 5000 kr. til
Borgerforeningen Mols.

Molsvinen blev godt modtaget
På borgerforeningens hjemmeside
www.borgerforeningen-mols.dk har der løbende
været mulighed for at bedømme vinen. Det
Jens Karl Andersen overrækker 5000 kr. til molbostøtten
fremgår af afstemningen p.t., at 86% bedømmer
vinen som god eller meget god, medens 5%
mener, at vinen er ringe eller meget ringe. 9% har blot været nysgerrige efter at se, hvordan andre
bedømte vinen. Molsvinen har med andre ord fået en meget fin modtagelse og den er i høj grad
blevet anvendt som gave, samlerobjekt og hjembragt af turister som souvenir med det lokale motiv
på etiketten fra besøget i ferielandet.

Målet i sigte
Som sagt går pengene til restaurering af Molbostøtten og Borgerforeningen Mols kan nu glæde sig
over, at indsamlingen snart runder 35.000 kr. Der er kommet rigtig mange bidrag fra private og fem
lokale virksomheder i størrelsesordenen fra 25 - til 5000 kr. To pengeinstitutter - Vistoft Sparekasse
og Danske Bank i Knebel har doneret henholdsvis 5000 og 1000 kroner. Det er Borgerforeningens
håb, at det resterende beløb i restaureringsbudgettet på en snes tusinde kroner snart vil indfinde sig
på kontoen i Vistoft Sparekasse (reg. nr. 9358 konto 0000027485), så reliefferne om
molbohistorierne på Molbostøtten kan blive bevaret for eftertiden. Ethvert beløb er meget
velkomment.

Reliefferne på Molbostøtten
Obelisken er beklædt med fire relieffer fra de landskendte molbohistorier: Storken i rugmarken,
Kirkeklokken, Stokken og Pølsen.
Originaludkastet fra 1938 er lavet af en M. A. Fisker fra Agri og er en gave fra Hans Evar
Petersen´s enke, ”Strøgets The” Århus. Disse oplysninger fremgår af velbevarede tegninger af de
fire relieffer, som ses nedenfor.
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Med venlig hilsen
På vegne af Borgerforeningen Mols
Jørgen Ørgård
Fmd
Gl. Kirkevej 7
8420 Knebel
86 35 12 25 el. 40 28 99 18
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