
 

 

 

 

 

MØLLEHISTORISK FORÅRSDAG 
 
 

 
 

Lørdag den 7. maj 2022 kl. 10-16 på 
 

ULDUM MØLLE 
 
 
 
 
 



MØLLEHISTORISK FORÅRSDAG 
 

Dansk Teknologihistorisk Selskab holder i 2022 årsmøde i september. I år har vi dog 
også fornøjelsen af at indbyde til et forårsarrangement på Uldum Mølle vest for 
Horsens, arrangeret i samarbejde med mølleren Jacob Hanquist Pedersen. Vi skal se 
den spændende mølle fra 1895, der nu er museum, men også årligt fremstiller ca. 12 
tons økologisk mel på stenkværne. I en række oplæg sætter møllehistorikere spot på 
tendenser i møllehistorien. Cand.mag. Lasse Hauberg Jessen fortæller om 
vandmøllen, og Ole Jeppesen om nye vilkår for møllere omkring 1900. Lise 
Andersen, Dansk Mølleforum, taler om bevaringsarbejdet med de danske møller. Til 
sidst runder Ole Jeppesen af med et diskussionsoplæg om møllehistorisk forskning – 
hvad er nået og hvor skal den bevæge sig hen?  Møllebutikken er åben, så der kan 
købes økologisk mel i pose og sæk. Velkommen til en spændende dag under 
vingerne på Uldum Mølle! 
 
 

PROGRAM 

10.00 – 10.30: Velkomst – kaffe og møllebolle med ost/marmelade 

10.30 – 11.00: Lasse Hauberg Jessen: Vandmøllens opbrudstid 

11.00 – 11.30: Ole Jeppesen: Nye tider - nye skikke.  

           Møllernes reaktion på ændrede vilkår og forventninger 

11.30 – 12.00: Diskussion 

12.00 – 12.30: Frokost – smørrebrød fra Uldum Kro 

12.30 – 14.00: Rundvisning på Uldum Mølle ved møller Jacob Hanquist Pedersen 

14.00 – 14.30: Lise Andersen: Bevaring af de historiske møller  

– og møllebyggerfaget aktuelt 

14.30 – 15.00: Kaffe og møllekringle 

15.00 – 15.30: Ole Jeppesen: Til kernen. Nye veje i møllehistorisk forskning 

15.30 – 16.00: Afsluttende diskussion 

Ændringer forbeholdes. 

 



 

 

PRAKTISK 

Tid og sted: Uldum Mølle lørdag 7. maj 2022 kl. 10-16. Uldum Mølle ligger på 

Skolegade 25 i den vestlige del af Uldum, ca. 20 km. vest for Horsens og ca. 15 km. 

nord for Vejle.  

Transport: Samkørsel i biler fra større byer, evt. fra stationerne i Vejle eller Horsens. 

Ved tilmelding bedes du oplyse, om du kører i bil og kan have andre med – eller om 

du ønsker et lift. Skriv sted. 

Tilmelding: Skriv til Kenn Tarbensen på mailadressen: tarbensen@adslhome.dk. 

Arrangementet er for medlemmer af Dansk Teknologihistorisk Selskab. Deltagelse af 

ikke-medlemmer kun efter nærmere aftale. Tilmeldingsfrist senest 30. april. 

Betaling: Deltagelse koster 140 kr. Beløbet inkluderer mad/drikke, foredrag, entré 

og rundvisning. Beløbet indbetales til selskabets bankkonto i Danske Bank: 3386- 

0978817. Husk at angive navn og teksten ”Uldum”. 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Teknologihistorisk Selskab Dansk Teknologihistorisk Selskab har til formål at fremme 

teknologihistorisk forskning, undervisning og formidling i Danmark. Selskabet arrangerer typisk et 

årsmøde/seminar i september og deler viden og nyheder gennem hjemmesiden og et nyhedsbrev. 

Fælles for medlemmerne er, at vi er interesserede i teknologihistorie, uanset om vi arbejder på et 

universitet, HTX, arkiv, museum eller et helt andet sted. Har du lyst til at blive medlem, koster det 

150 kr. om året (50 kr. for studerende). Se mere på www.teknologihistorie.dk 


