Mols i juni 2017

Vistoft Mølle – Værd at bevare!
Møllen med den tilstødende bygningsmasse er en kulturarv, som vi bør bestræbe os
på at bevare for eftertiden. Bygningerne skal ikke kunstigt holdes i live som museumsgenstande,
men skal fungere og anvendes af nutidige mennesker.
Vistoft Mølle, som er den sidste af en hel stribe møller på Mols – og nu eneste mølle i Syddjurs kommune, er
fredet ved tinglysning af 2. april 1959 og igen ved fornyet
deklaration 3. november 1976 for at sikre den
kulturhistoriske og landskabelige værdi, som Vistoft mølle
repræsenterer.
Fredningen dekreterer beskyttelse af møllen mod såvel
nedrivning som stærkt foranderlige indgreb. De
påtaleberettigede er Nationalmuseet, (Kulturarvstyrelsen)
Naturfredningsnævnet og Ebeltoft (nu Syddjurs) kommune.
Møllen blev brandforsikret af Ebeltoft kommune, men ikke
forsikret mod skader som følge af storm.
Siden midten af forrige århundrede har der været en stærk
lokal folkelig vilje og opbakning, som nærede håb om at
samle midler til vedligeholdelse af møllen.

Vistoft Mølle

Møllen har gennem tiden tiltrukket sig stor opmærksomhed. Mange turister standser op for at tage billeder af
den flotte bygning, og møllen har været brugt til optagelse af filmen ”Den Gamle Mølle på Mols”.
I år 2000 fik møllen ny ejer, som har tegnet medlemskab i ”Bygnings Frednings Foreningen”. De nye ejere
har selv bekostet reparation i forbindelse med stormskade i 2005 og foretaget løbende vedligeholdelse.
Ejernes ønske er at bevare møllen som et flot vartegn på Mols og fortsat at kunne tilbyde rundvisninger på
møllen for interesserede. De vil endvidere gerne anvende møllen til udstillinger og forskellige kulturelle
aktiviteter.
Vistoft mølle bør/skal efter Borgerforeningens opfattelse fremtræde i god vedligeholdelsestilstand,
fordi bygningen er bevaringsværdig, turistattraktiv og beliggende tæt op til Nationalpark Mols Bjerge.
Møllen - med den tilstødende bygningsmasse - er en kulturarv, som vi bør bestræbe os på at bevare for
eftertiden. Bygningerne skal ikke kunstigt holdes i live som museumsgenstande, men skal fungere og
anvendes af nutidige mennesker. Med de klausuler, der hviler på møllen, kan ingen privat ejer med
rimelighed bære en ordentlig vedligeholdelse uden stærk økonomisk støtte.
Bestyrelsen nærer håb om, at et fornuftigt samarbejde om denne opgave vil optimere muligheden for, at
Vistoft mølle kan bevares som det kulturklenodie, den er, og håber på, at denne ansøgning må nyde fremme.
På vegne af Borgerforeningen Mols
Jørgen Ørgård
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