Vistoft Mølle
Vistoft Mølle ligger frit og højt i det bakkede Mols-landskab og ses viden om. Møllen er derfor blevet lidt af
et vartegn for Mols.
Vistoft Mølle blev opført efter en tidligere mølles brand formodentlig i 1857. Af type er den en såkaldt
”gallerihollænder”. I ”Møllebygninger i Danmark” beskrives den sådan: ”Mølleskroget er ottekantet.
Undermøllen er grundmuret og bærer et galleri, mens overmøllen er opført i træ og beklædt med spån.
Hatten er løgformet, og den er ligeledes beklædt med spån. Vingerne er monteret med klapper og
vingefanget er 30 alen”.

Vistoft Mølle var oprindelig en kornmølle, og der blev desuden drevet handel med korn og foderstoffer fra
den. Mølleriet ophørte omkring 1970, og siden har møllen stået uden anvendelse og inventaret er væk.
Møllen blev fredet i 1959 og 1976 ”for at sikre den kulturhistoriske og landskabelige værdi”. Møllen kan
derfor hverken nedrives eller væsentligt ombygges. Påtaleberettiget er Nationalmuseet ved
Kulturarvstyrelsen, Naturfredningsnævnet og Syddjurs Kommune.
Den daværende Ebeltoft Kommune nedsatte i 1970´erne i samarbejde med den daværende ejer Rasmus
Pallesen et mølleudvalg og spenderede selv 450.000 kr. på en restaurering af møllen. Fra forskellige andre
skaffedes yderligere godt 200.000 kr. Nationalmuseet stod for vejledning og tilsyn, Ebeltoft Kommune
administrationen. På denne måde lykkedes det at redde møllen og gennemføre en total fornyelse.
Siden har møllen i år 2000 fået nye ejere, Karen Bjerg Petersen og Ib Jespersgaard fra Åbyhøj. Ejerne
samarbejder med Borgerforeningen Mols om at skaffe midler til en ny tiltrængt restaurering og sikre
muligheden for rundvisninger og udstillinger i møllen. Projektet er beregnet til at koste godt 1,8 mill. kr.
Lidt pudsigt er det, at afgrænsningen af Nationalpark Mols Bjerge lige akkurat på dette sted går uden om
møllen – der altså lidt naturstridigt ikke indgår i Nationalparken.
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