
Lidt om Brøndbyvester Mølles historie. 
 
I 1886 blev der købt ½ tønde land af Gildhøjgård. Det var Thomas Nielsen der købte dette 
stykke jord for kr.1.000,- kontant. Han ville bygge en mølle på arealet. 
 
Møllen blev bygget i 1888, og er af typen ’Den Hollandske Mølle’. Ved købet af jorden var 
der en klausul herpå, at der skulle betales et meget beskedent tiende på ¾ fjerdingkar 
byg. Et rummål svarende til ca. 4,35 liter, hvilket igen svarer til 1/32 tønde korn. 1 tønde er 
139,10 liter korn. 
 
I 1894 afhændede Thomas Nielsen møllen til gårdejer Villum Villumsen, der kom fra 
Farum. Nu var købesummen kr. 14.000,-. idet der også var opført et møllehus og et 
bageri. I beløbet var alt inventar ligeledes med. Ligeledes fulgte besætningen på 2 heste, 
4 fedesvin samt en so med 10 smågrise. Yderligere fulgte også 1 åben fjedervogn og 2 
lukkede bagervogne med i handlen. 
 
Villumsen ejede møllen frem til sin død i 1896, hvor der kom en nye ejer, C. Schultze. Han 
afhænder dog møllen allerede i 1898 hvor den bliver købt af Søren, der også driver lidt 
krovirksomhed til møllens kunder. 
 
I 1908 sælges møllen til Nicolai O. Nielsen, der driver møllen frem til 1943. 
 
Herefter ejedes møllen i et års tid af Christian Larsen fra Glostrup. 
 
I 1944 købte købmand Holger Nielsen møllen for at kunne forsyne Brøndbyvester gamle 
købmandsgårds kunder med grovvarer. Samme købmand Holger Nielsen startede senere 
VVS virksomhed med navnet ’Brøndbyvester Mølle’ 
 
I 1969 købte Brøndby Kommune møllen og fik den restaureret. 
Møllehuset blev indrettet til pensionisthus for de af kommunens borgere, der havde lyst 
eller behov herfor. 
 
Der har igennem årene været flere tiltag til bevarelse af møllen ved flere forskellige 
møllelaug. I november 2015 blev der igen stiftet et møllelaug blandt andet med det formål 
at få etableret en mindre skare af frivillige, der igen ville deltage i bevarelsen af møllen. 
 
Brøndby Kommune har igennem årene haft afholdt bryllupper i møllen på særlige datoer, 
som f.eks 06062006 og 07072007 og lignende. 
Brøndby kommune har tilbud til borgere om, at der køres 100 omgange med møllens 
vinger i festklædt stand, når en borger i kommunen fylder 100 år. 
Denne tradition består fortsat. Det tilstræbes at holde møllen åben såvel ved den 
årlige danske mølledag den 3. søndag i juni måned, som ved Brøndby Kommunes 
årlige ’kulturnat’, ’Møllehusets’ årlige julemarked, og andre mærkedage. 
 
Brøndby kommune er stadig ejer af møllen. 
 


