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S/I SILLERUP MØLLE MISSION, 

VISION OG ORGANISATION  

ET LEVENDE OG ARBEJDENDE MUSEUM 

S/I Sillerup Mølle blev stiftet 1. oktober 1984 og har nu eksisteret i 

30 år. Siden 6. juni 1985, har støtteforeningen Sillerup Mølles 

venner vedligeholdt, kørt med, lavet kulturelle arrangementer og 
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formidlet vores fælles kulturarv til mange tusinde børn i 

børnehaver, skoler, plejehjem, foreninger og turister og andre 

mølle interesserede. En stor TAK til de aktive Mølle Venner. 

Vores primære opgaver i fremtiden bliver at tilbyde at vedligeholde 

og køre med Sillerup Mølle, således som der skrevet i vedtægterne 

til Den selvejende Institution Sillerup Mølle. 

§ 3 

 

Institutionens formål er, til gavn og glæde for almenheden, at erhverve Sillerup Mølle, som et kulturmindesmærke. 

Institutionen vil alene, samme med andre, eller om nødvendigt ved overdragelse i videst muligt omfang sikre møllens 

restaurering og vedligeholdelse. 

Det er institutionens hensigt, at holde Sillerup Mølle driftsklar, og gennem aktiviteter omkring den, at styrke interessen 

for vindmøller og for møllerhåndværket. 

 

At vedligeholde Sillerup Mølle og holde den driftsklar gennem 

levende og arbejdende aktiviteter og formidle en kulturarv for de 

mange grupper af børn og voksne, så de får læring og forståelse for 

møllehåndværket, historien, kulturen, grøn energi, bæredygtigt 

landbrug og fødevare produktion og fremover er med til at passe på 

vores jord, er et meget vigtigt læring og pædagogisk formål for 

Sillerup Mølle. 

Jeg er som repræsentant for S/I Sillerup Mølle medlem af 

Destination Sønderjylland og Haderslev Erhvervsråd i samarbejde 

med Visit Haderslev turistforeningen, omkring en samlet 

markedsføring af alle de seværdigheder vi har i Sønderjylland og 

Haderslev Kommune. 

Vi står over for en meget vigtig opgave: 

1. Hvordan rekrutterer vi fortsat nye aktive mølle venner til at 

løfte opgaverne, som de er skrevet i vedtægterne? 

2. Kan vi fremover skaffe de nødvendige penge til at 

vedligeholde og køre med Sillerup Mølle som en forening? 

3. Hvad forventer den fremtidige turist af oplevelser, og vil de 

komme forbi Sillerup Mølle og ligge nogle penge? 
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4. Hvilke forventninger har vi givet Kulturstyrelsen, 

Augustinusfonden og A. P. Møler Fonden, som har bevilliget de 

første 2,9 millioner til fase 1? se bilag 1 fondsansøgning 

5. Hvad siger du som mølleven og bestyrelsesmedlem af SMV og 

SISM til disse visioner og tanker om møllens fremtidige virke? 

 

Dette dokument er et oplæg til diskussion i bestyrelserne og 

mølleforeningen, og jeg vil foreslå, at det bliver præsenteret til 

Sillerup Mølles Venners generealforsamling tirsdag den 13. 

maj kl. 19.30 på Sillerup Mølle. 

Lad bare os få en åben snak om mit oplæg allerede nu og kom 

med dine tilbagemeldinger til mig om Sillerup Mølles fremtid 

og overlevelses muligheder! 

De bedste mølle hilsner 

Formand for S/I Sillerup Mølle 

Willy Freese 

Naffet 46 

6100 Haderslev 

Mobil: 20445374 

Mail: b.w.freese@mail.tele.dk 

Hjemmeside: www.sillerupmoelle.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1. 

mailto:b.w.freese@mail.tele.dk
http://www.sillerupmoelle.dk/
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S/I Sillerup Mølle 

Sillerup Møllevej 35 

6100 Haderslev 

 

 
 
 

Haderslev den 10.april 2014 

Ansøgning om økonomisk støtte til renovering af 

Den Selvejende Institution Sillerup Mølle ved Haderslev i Sønderjylland 
 

 

Sillerup Mølle ansøger hermed om støtte til realiseringen af udviklingsplanen for Sillerup Mølle fase 2 og 3. 

Realiseringen af alle udviklingsplanens faser beløber sig til ialt kr. 5.699.079, heraf har vi på nuværende 

tidspunkt indsamlet kr.2.900.000. 

 

Møllemuseets formål er at fungere som et aktivt og levende arbejdende museum i lokalområdet og at 

formidle den sønderjyske møllehistorie og den møllehistoriske kulturarv i hele landsdelen. Møllemuseet er 

et værdifuldt bæredygtigt kulturmiljø, der samarbejder med Museum Sønderjylland, Haderslev Arkiv og 

Museumsforening, Skolemuseum i Over Lerte og Historisk Arkiv Haderslev. Det er et aktiv i lokalsamfundet 

til glæde for både lokale og landsdelen. Årligt kommer der ca. 4000 besøgende.  

  

 

 

Udviklingsprojektet er opdelt i 3 faser: 

 

Fase 1. Den planlagte renovering omfatter bl.a vinger og krøjbjælke 

Møllen fik i september 2011 en skade på ”bjørnen” som støtter mølleakslen. Resultatet er, at møllen ikke 

fungerer og skal repareres. I den forbindelse skal møllevingerne også udskiftes. 

  

Fase 2. Derudover ønsker Den Selvejende Institution at renovere de fredede bygninger i anlægget, så  

enkelte uoriginale bygningsdele bliver ført tilbage til original stand år 1859. Et ønske er at etablere et 
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opvarmet helårs rum, et multihus, i møllens stald, lade og lofter til både undervisning, foredrag, kulturelle 

arrangementer og permanente udstillinger i forbindelse med kulturarvsformidling af den Danske og 

Sønderjyske møllehistorie. 

Sillerup Mølle har Danmarks bedste bevarede dokument- og mølleværktøjssamling, der pt. ikke er mulighed 

for at vise frem. Dette ønsker vi løst ved indvendige termoglas facader, jord og gulvvarme og brandsikring, 

så det ikke griber ind i de mange fine originale bygningsdele. 

  

Fase 3. At etablerer den gamle møllehave fra 1920 til 1940 i samarbejde med Dansk Haveselskab med fokus 

på Sønderjysk havekultur i denne periode. Se møllebogen s. 88 til 91 

 

 

Vedlagt denne skrivelse er: 

- Et notat til ansøgning fra Den selvejende Institution Sillerup Mølle, 

  

- Et” udviklings og projekthæfte”, der beskriver de nødvendige og ønskede tiltag der er tænkt for Sillerup 

Mølle.  

  

- Vedtægter og en bog om møllen og mølleslægtens historie som Den Selvejende Institution fik udgivet i 

samarbejde med Historisk Arkiv for Haderslev Kommune i anledning af møllens 150 års jubilæum i 2009. 

  

- Regnskab 2013 for Den Selvejende Institution, samt Sillerup Mølles Venner – Den ”praktiske” forening ,der 

med mange aktive medlemmer sørger for møllens drift, vedligehold og formidlingen til de mange gæster, 

der kommer til møllen hvert år. Formidlingen omfatter både historien om møllerhåndværket, 

møllebygningernes teknik og funktion, de danske kornsorter og deres anvendelse, kulturhistorien om de 

danske møller samt møllerslægtens historie. ”Skoletjenesten” har hvert år besøg af ca. 2000 børn og unge 

fra børnehaver og skoler i hele Sønderjylland og de nærmeste kommuner mod nord. Derudover er der de 

”almindelige” turister, foreninger og plejehjem, der kommer i hele sommerperioden. 

  

Kulturstyrelsen har på baggrund af dette materiale den 9. juli 2012 godkendt og givet tilsagn om tilskud på 

500.000 kr. til renovering af vinger, krøjbjælke og møllen indvendig.   

Augustinus Fonden har 11. marts 2013 givet kr. 200.000 i støtte til renovering af vinger. 

A. P. Møller Fonden har 10. marts 2014 bevilliget kr. 2.200.000 til renovering af møllen. 
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Restbeløbet som vi mangler for at kunne realisere udviklingsprojektet beløber sig på nuværende tidspunkt 

til kr. 2.799.079  

  

Vi håber xxxxxxxxxxx  vil se velvilligt på denne ansøgning. 

 

Med venlig hilsen 

 

Willy Freese 

Formand for Den selvejende Institution Sillerup Mølle  CVR-nr. 33126980 

Naffet 46 

6100 Haderslev 

Mobil: 20445374 

Mail: b.w.freese@mail.tele.dk 

Bilag til ansøgningen 

1. Notat til ansøgning fra Den selvejende Institution Sillerup Mølle 

2. Udviklings og projekt hæfte for Sillerup Mølle 

3. Vedtægter for Den selvejende Institution Sillerup Mølle og Sillerup Mølles Venner 

4. Bogen om Sillerup Mølle 150 år 

5. Regnskab 2013 for Den selvejende Institution Sillerup Mølle og Sillerup Mølles venner 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:b.w.freese@mail.tele.dk
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Notat til ansøgning fra Den selvejende Institution Sillerup Mølle 

 

Sillerup Mølle arbejder med formidling af den danske og sønderjyske møllehistorie. Udgangspunktet for 

denne formidling er den historiske ramme Sillerup Mølle, hvis bevarelse og restaurering er forudsætningen 

for formidlingen.  

Sillerup Møllemuseum startede i 1985 med erhvervelsen af den gamle mølle og etableringen af fonden Den 

selvejende Institution Sillerup Mølle og støtteforeningen Sillerup Mølles Venner. Møllebygningen har siden 

1985 været et levende og arbejdende møllemuseum i fuld drift med bagehus anvendt til 

kulturarvsformidling for børnehaver, skoler og turister, der ser korn blive til mel og brød som aktivt 

deltagende.  

Bygningen, Sillerup Mølle indgår i et unikt fælles kulturmiljø med Gram Slot, Skole Museum i Over Lerte, 

Tørning Mølle og Haderslev Museum om et fælles samarbejde om at formidle denne kulturarv.  

 

Den selvejende Institution Sillerup Mølles tanker og mål for de kommende år er beskrevet i museets 

renoverings og udviklingsplan.  Se bilag 2 

Den selvejende Institution Sillerup Mølle har et formaliseret samarbejde med Museum Sønderjylland – og 

Museum Sønderjylland har en repræsentant i bestyrelsen direktør Orla Madsen. Haderslev 

Bygningsbevarings Forening har også en repræsentant arkitekt Stephen Valentin Jensen. Arkiv og Museums 

forening Haderslevs formand Hans Åge From sidder i Sillerup Mølle Venners bestyrelse. Samarbejdet skal 

blandt andet være med til at sikre en høj faglig kvalitet i det arbejde der udføres. 

 

Vores primære indsats – efter restaureringen af møllebygningen - går i de kommende år ud på, at renovere 

den oprindelige stald lade bygning fra 1859 med et multihus i bygningerne til udstillinger og arrangementer 

hele året, og genskabelsen af mølleboligens skorsten, paptag og mølleboligens oprindelig indretning med 

møbler og inventar– og vi har valgt at prioritere en tilbageføring til 1859, hvor Sillerup Mølle blev indviet 1. 

oktober.  

Den selvejende Institution Sillerup Mølle og støtteforeningen Sillerup Mølles Venner har siden 1985 ydet en 

meget stor frivillig arbejdsindsats til bevarelse af Sillerup Mølle, holde den i driftsklar stand og lavet et flot 

stykke kulturarvs- og formidlingsarbejde. 

Mht. indretningen af den gamle møllebolig vil det ud fra anvendelsesmulighederne og formidlingen være 

hensigtsmæssigt at koncentrere indretningen, så den svarer til anvendelsen i 1920erne og frem til 30. juli 

1983, hvor den sidste møller Thomas Freese døde– dels fordi vi kan verificere den periode, og dels fordi vi 

undervisningsmæssigt stiler efter at formidle denne periode til museets gæster – både voksne og 

skoleelever. Det er vores oplevelse, at der ved valget af denne periode er særlige muligheder for at skabe 

bro mellem fortid og nutid – især med den særlige indgangsvinkel, der er i Sønderjylland. 
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Sammenlagt udgør den økonomiske udfordring for udviklingsplanen følgende: 

 

Fase 1. 1859 møllebygningen inkl. vinger            kr. 2.978.640   

Fase 2. 1859 mølleboligen, stald, lade og multihus kr. 2.472.579 

Fase 3. 1920 til 1940 møllehaven                                   kr.    247.860 

I alt     kr. 5.699.079   

Se budget s.9 i bilag 2 

 

Den selvejende Institution Sillerup Mølle kan i fremtiden sikre driftsomkostningerne gennem helårs 

aktiviteter som en moms registreret virksomhed med indtægter fra salg fra vores, cafe, museumsbutik, 

udlejning af møllebolig til ferie formål, udlejning af multihuset til foredrag, musik, virksomheds konferencer 

og kurser. Undervisning og læring gennem særlige aktivitetsdage for skolebørn omkring bygning og 

konstruktion med genbrugsmaterialer og LEGO og turister– f.eks i tilknytning til udvidet skole tjenste, 

Dansk Mølledag, Høstmølledage, julearrangement og gennem støtten fra museets Vennekreds. Museets 

udvikling og aktivitetsniveau vil også i fremtiden være båret af alle de frivilliges indsats og engagement.  

Museets virke vil heller ikke i fremtiden kræve lønnede medarbejdere – men medarbejdere der er rundet af 

den store kreds af frivillige medarbejdere. Vi har her et meget stort potentiale, som ikke er udnyttet til 

fulde. Der kunne også være en mulighed i at få en drifts overenskomst med Haderslev Kommune og hjælp 

til at holde møllehaven og slå græs. Samtidig kunne der søges om at S/I Sillerup Mølle får status efter 

paragraf 8a i skatte lovgivningen, der gør det muligt at skatteydere kan donerer op til kr. 14500 til Sillerup 

Mølle om året og trække det fra på deres selvangivelse. 

 

Den selvejende Institution Sillerup Mølle indgår derudover meget gerne i sikringen af den danske 

møllehistorie på landsplan. 

 

Der er konstant over 200 medlemmer i Sillerup Mølles Venner, heraf ca. 30 personer, der arbejder som 

kustoder, som arkiv- og registreringsmedarbejdere, som reparationsmedarbejdere og vedligehold, med PR, 

hjemmeside. På forskellig vis udfører de frivillige arbejde der svarer til 3 fuldtidsansatte på årsbasis. 

Besøgstallet ligger nu på godt 4000 personer – målet er i løbet af de kommende år at øge besøgstallet til 

6000 – først og fremmest ved en forøgelse af antallet af besøg af børnehaver, skoleelever, foreninger og 

turister. 
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