
Vand== og Vindmøller 
i Svendborg Amt. 

Af afdøde Museumsinspektør Joh s. Olsen , Svendborg. 

I Oldtiden malede man Kornet meUem tvende Sten ved 
Haandkraft, idet man knuste, malede det, ved med Hann
den at føre en mindre St·en fr·em og tilbage hen over 
Komet, der var anbragt paa 'en støne flad Sten, de kald
tes henholdsvis Ov·er- og Underligg.er; men man kender 
ogsaa runde Kværnst·en til deUe Brug, hvor den øverste 
Sten dr·ej·es paa den underste og v.ed sin Vægt knuser 
Komet til M·el. Kornkværne af denne Art findes i det 
hek·endte udgravede Pompej i, hvor Bagerne selv malede 
der-es Korn, her staar Kværnene endnu, som de forledes, 
da Byen dækkedes af Sten- og Aslwregnen, som ledsagede 
Vesuvs Udbrud i August Maaned i Aaæt 79 cf. Chr., og 
her i Landet har Haandkværne været i Brug meget langt 
op mod vor eg·en Tid, de kan ses paa vore Museer. 

I Middelalderen naaede imidlertid en ny Opfindelse 
til Danmark, nemlig Kornkværne dr.ev·en af Vandkraft 
altsaa VandmøUer. De ældste Ber·etninger, man har om 
V.andmøUer paa Fyn, findes i d Mølleprivilegium for 
Munkene i St. Knuds Klosber i Odense, det er fra 117 5. 
Muligvis har Benediktinerordenen indført Vandmølleriet 
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i Danmark paa Kong Knud den Stores Tid, og er det 
rigtigt, har vore V andmøller altsaa været kendt i c 900 
Aar. En VandmøUe nemlig Svansag-er paa Langeland er 
den ældste omtalte i Svendborg Amt; thi den næv1ws 
i Kong Valdemar II Jordebog i Aare t 1231, og den ('l' 

rimeligvis Forløberen for den nuværende Tranekær Slots
mølle; men det behøver ikke derfor at være den ældste, 
andre kan godt være anlagt for den, mon ikke Vandmøl
len ved BrahetroUeborg f. Eks. godt kunde være ældre, 
det gamle Klosteranlæg her er jo fra c 1172, og det er 
jo ogsaa anlagt af Cistercienserne, som var uclgaacde af 
Benediktine rorden en. 

I Middelalder,en og Jm1gt senere hen fandtes en ::\læng
de smaa Møller overalt i Danmark, de kaldLes for Sb ·at
møller, der skal have være t saa mange, at hver Bonde 
havde sin, selv om det nu er en Orc rdrivelse. var d2r 
nok mange allige"el. 

Til 'en Skvatmølle borte, som ~avnet angiv,er, kun lidt 
Vand, ·en kvat Vand var nok til at drive den: mc11 de 
maatte kun ma1e Korn fra Mikkdsdag til Pinse . og for 
at Naboernes Markm· ikke skulde lide Skade ved Ov:.>r
svømmelse, toges deres Stigbord op i Som nwrhalvaaret. 

Men til de størr·e Møller, der maatlc mal e hdc Aaret 
rundt, hørte betydeligt mere Vand, derfor havde de sto1•c 
Dæmninger og store Møllodammc. hvor Vandet kunde 
holdes tilbage i Hesel'\'e især i de mere tørre .\arslidcr 
om Sommeren, hvor Nedbøren i H~gl rn et· mindre end 
om Vinteren. 

I Svendborg Amt har der Yæret c 90 Va11dmollcr gell
nem Tiderne; men mange er i nyere Tid nedlag k. Maa 
kan Yist roligt gaa ud fra , at da Vandmøllen indfortes, 
var det et betydeligt Fremskridt, der skete. :\.t adskillige 
er nedlagt i nyere Tid, skyMes Yel nok for en Del, at 
Sænkning af Vandstanden i Moser, Vandløb og Enge samt 
Udtørring af mangen Indsø har formindsket Vanclmæng-
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den, saa der bl,ev for lidt Vand til at (lriv·e en Vandmølle 
med, og i allerseneste Tid, har andr·e Kræfter afløst 
Vandkraften, i ·enkd te Tilfælde er dog Vandkraften laget 
i Brug for at fr.embring·e ELektricitet, saal.edes ved Kongs
høj gamle VandmøHe i Øksendrup Sogn. 

Vandmøllerne har sikkert haft stor Betydning for dt• 

Skovmøllen i "Christiansminde" ved Svendborg ~ 

omboende Folk ; men der er dog 24 Sogne i Svendborg 
Amt, hvor man ikk·e kender noget 1il Vandmøller, især 
er de mindr·e Øer fattige paa Vandmøller, det kan hm··E' 
sin Am·sag i, at der her er færre Vandløb end paa Fyll. 
maaske fordi den Overflade, som •er nødvendig for at 
opsamle :Nedbø11en, ikke •er stor nok hertil. 

I Kong Valdemar Atterdags Tid opr·ettedes mangE' 
VandmøHer i Danmark ; man ved, at Kongen aJl.erede før 
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1356 intcress·ered c sig meget for saadann e Anlæg, og lod 
[mlæggc Diger og Dæmningm samt sørgede for, at Møl
lcdamme udgravedes. AUeredc i hans Tid nævnes Tang
aamøUc 1361 og Ur temoUe ved Hvidkild e 1372, og mu
ligvis kan Skaarup Skovmølle datere Eig ligesaa ga mm ::-l. 
Gundestrup Mølle i Hundstrup findm nævnt 1418, Ly
dingo i Krarup 1438. Deu 26. J!Iarts 1597 brændte den 
anden af Hundstrup VandmøUer en Paaskeaften, nemlig 
EUeskovsmøllen. I Aarct 1610 forekommer følgeude Mol-

K aleko Mølle, Diernisse Sogn 

ler 11ævnt i Srendborg Amt, Lindevad i Vest er .\aby, Dals
mølle i Vanting•e, Grubbe- og Nørremøl1e i Svaninge. 
Knarrcb01·g i Ourc, Grø nne- og Grøftemølle i Skellerup. 
Kildemølle i Eliinge og LiHcmøl1e samt Aamølle i Hofs
vindinge; men der er in bet i Vejen for, at flere af dem 
er meg,ct ældre, ·end de Aarstal i hvi lke de nævnes første 
Gang. 

En anden gammel VandmøUe ·er Kaleko ved Faaborg, 
der kønt beliggende nu er fredet og indrettet som )1u
seum, den omtal.es 1643, da den kom uneler Holstcn s-
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hus. Endvideæ Nyb org SlotsmøUe, der allerede 1Gf:i4 over
gik til Privatej@dom, og 1551 Hospitalets Vandmølle i 
Faaborg. For godt og vel 100 Aar siden havde Snncl
borg ikke ntimlr.e 'end ni Vandmoller, der var først to 
fr u. Bor-o-en Ørkil hidrørende m·erste oo· nederste Ørkils-o u 
tnøller , der maler endnu den Dag i Dag, seh e B_yen s 
ældste Vandmølle var sikkert, den n u nedlagte Bymolle. 
saa var der Pj entemølle, Grubbemølle, Ramemølle, Graaes 
VandmølJ e, Oliemollen tidligere kaldt Slibemalle og Bil

delig StampemolLen i Christiansminde, denne og Ravr:e
møllen var dog hm Stalllpemoller , deT benyttedes i lange 
Tider af Byens Garrere og Fclbereder e der dengang var 
lalrigere end nu: men pan cl e fleste Vandmoller i Svend
borg har i Tidemes Løb vætet stampet baade H uder, 
Skind og Vadmel for F arverne, sam t endelig ogsaa bræk
ket Bark. Pjentmnollen ble,- anlagt af Præslen I-Ians Gaa s 
ved Vor Frue Kirke lo±G, senere fik hall en Retssag 
paa Halsen i den _\nkdning. for·di han havde a tLlagt 
Vandmølleu uden .Samtykke af Borgmester og Randet, 
den laa ved Bagergade ved en Gaard, haus Jloder hm-de 
købt, her forbi lob en Bæk. kaldet Sprin gsbæk, og denne 
f'ort::;alle herfra ovet· til Byrnollc11 . og B:molle 11 ,; Ejer , 
Hans Peterse n, klagede t il Øvrigheden over, at Hans 
Gaas 's Møll e tog Vanelet fra ham, og Øvrigh ecle1 1 dømte 
i Sagen. at Hans Gaas's _\følle .ingeu Fremgang skulde 
have·, uden hvis han kunde herefter have det med Kon
gens samt Borgmester og Raads Tilladelse og Samtykke" . 
Den 28. November 15Mi kom Sagen for paa det kongc
lige Heltertin g i Od e11 se, og her kendtes for Ret, .,at 
efterdi. Hans Pdcrsens B_ymølle findes at have været MoHe 
ud af Arilds Tid, da bør den ved sin Magt at h live, og 
Frants Brockenhuus Embedsmand paa ~yborg Slot med 
flm·{j gode Dannemænd at granske og forhwe om Hr. Hans 
Gaas's Mølle er saa lovligt byg t, at den hor ved Mag t at 
blive dier ,ej, og der gaa om saa meget som r et er.' ' 

Derpaa fik i Følge kongelig Bcfalin_g, , \ d clsmændenf;l 
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Ejler Røuno\\' , l-Ividkilde, Busk Skunk, Yistnok: Hrudug,er
gaun] , men i alt Fald Ejer af Hugaarcl, Aksel Fikkesen, 
BroholUJ, Axel Nicls·cn Krucko11 , Aurslcvgaurd, Henrik 
Glob, Stensguard pau Langdand, Ha11s Berildsc11, Nak
kegaard, Tanderup Sogn i Baag Herr-ed. :\id,; He nrikse 11 
Saudberg Tøjstrup Ordrr· Iil at gnmske og forFare om en 
Mølle, som " Hr. Hans haver i Bag·ergadcn i Srcndborg. 
hvad heller kuu staar Sv·endborg By til Skade eller ej" . 
Udfaldet kendes ikke; m en det kan umuligt haYe gaacl 
H. G. imod ; thi Mollen har malet lige t il d w i 189\J 
blev nedbrudt. Dette ' ar J'm ikkl' den eneste Sl r.id J-L G. 
Yar ttcle for om en :\1'ølle, korl pfter hm·cle han igen :> n 

Strid angaaende cl Mageskiftt· ;d: cl StYldw Jord Yed 
ltan~ ;\'[ølle i Yejslrup, m ed 011 af Kronens Bonder ; der 
r ar uccllagt Forbud mod deuue \[olie og,;aa, Sl'nere ]\ Oill 

<.log cl Forlig i S tand; mcH LandsrlonLmerei L Yen1er 
Srale og Prior Chri sten P oulsen i Odense 11 ægtedc kun 
Ret Iil at male, saalecle3 aL han s:zu1de t række l"i11C Slig
bord op, for at Yandet i l<ke skulde " slovc'· iml paa Kro
Heus Bondcrs Jorder, for han havde f.wet konf-!·clig Ti l
ladelse h ertil. Ved Dommen i Kongeus '\ærværelse i Kj ~ ~ 

beuhavn den 3. D ecember 16-±7 kenelles Jor Bet, at M:l 

g·eskifLct skulde staa heu til l\onge 11 kom Lil F.)n. og 

Stigbordene kulde være optrukne saala~n ge. og saa horer 
man ikke mere til Sagen. 

D e tvende Ørkilsmoller, som havde hor! Lil Borgt'll 
Ørkil, der bJ,cv brændt i .Juli 1534 af de oprorske SvcnJ 
borger·e, m- paa en Maade alt, hvad e r levnet af saa\Tl 
Borg·cn som Bym1 Ørkii, der besLod af 20 Gaarclc og JLtsL'. 
de h ar om 'cud ombyg@eclc malet til Dato, deres Al 
der kcudes ikke; men de giver maasl-.c ikk·e Borgen saa 
meget dLer i saa Henseende, og denne var Jra omkrin3· 
c 1200- 40. Grubbcmøl1en v·ed Sv.endborg var ogsaa a [ 
Dato en gammel Møllre, den fik sit Vand f ra Kilder vetl 
Bakhus Fod, deu u, saavidt, det kan ses, anlagt om-
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hiog c. 1300 dlor saa. "\11'0 de ved Sv,endborg værende 
. Vandmøller er ned lagte nu, en Skæbne flere af deres 

<>-am1e Kammerater ude paa Landet har delt mod dem. 
I mange af vore B_yer træffes Stednavne, der minder 

Venteposemølle, Bregninge Sogn, Taasinge . 

.orn de gamle VandmøHor, saalodes forekommor Mølle cl
ler Møllergader og· Møllcdamme selv paa Steder, hvor 
VanclmøUen forlængst er borte, saa kun l\avnet mineler 
.om, hvad her en Gang var. Selv i Hovedstaden var ticl
ligere e t Vanclmøllestræcle, for dette ændredes til H.aad
huss træde, ogsaa det mind ede om Byens ældgamle 11ocl-
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lag te Vandmølle. Ude i Landsiwbet forekommer nlangB
Stednavne, i Forbindelse med Sfavdserne "Molle", vi ken
der dem fra Enge, Mose r, Marker, Skove, Gaarde og 
Huse, de synes ligefrem af fortælle os, hvilken Betydning 
Møllerne har haft i Tidens Løb. 

Vi keud er ing·on middelalderlige Gilder eller Lav for 
Møllere. derimod træffes :Møllere som Medlemmer af de 
almindelige Gilder, ,\ arsagen hertil er maaske den , at 
de boede spredt, det var jo sjældent at træffe dem saa 
læt beliggende som de to Ørkils MøUer eller Vm1tepose 
og Rødemøll e paa Taasinge. 

1GJ8 udstedt·es de første Artikler for Møllere her i 
Lande!, 168J kom de sidste: men de Møllere, der rar 
her i Byen Svendborg, vides aldrig at have været ind
meldt i noget .\IøUerlav. 

Mange Vandmoller vnr indr·etbede saaledes, at de hav
de stor Staldplads til Møllegæstern es Heste, i enk·elte Til
fælcle <?P til c 100 Stykker kunde o_pstaldes ved •en Va m1-
møllc; thi Bønderne kom ofte langvejs fra for at [aa 
de res Korn malet, der var jo ikke VandmølJer i etln ert 
Sogn, og desudeu var der .\1olJetvang, saa det h111de 
knibe med at •ekspedere .Mollegæsterne. og derfra stam
mer vel det gamle Ordsprog om, at den, der kolll først 
Iil .\Jolle, fik først mal e!. 

Et Vandhjul kan være rneg•et stort, det s tørste kendte 
var Pj enternøUens i Srendborg, dets Diamet•er var 171/~ 

Fod ; meu alle S tørrelser forekommer herfra og ned til 
l) a 7 Fod. Endelig ler der Forskel paa Over- og Under
faldshj ul, selvfølgelig var 01'erfalcl og et højt Fald det 
bedste. Mange :VIøller havde mere end eet Hjul , det stør
sle Antal har vist nok Kongshøj haft, ikke mindre end 8. 
Hjulet var altid af Træ, dog forekommer enkelte af J ern: 
men de er af nyere Dato. 

l Kong Christian V Danske Lov af 1683 findes en 
Del Bestem melser om VandmøHer, saaledes siger den, at 
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ingen ny Mølle maatle 011rettes, uden at man havde Dam 
og DamsLed. Vandet maaUe ikke flyde ind orer andea 
~1ands Jord, Ager eUer Eng, ejheller maat1e Bagvandet 
fra nogens Vanelmolle spildes paa lignende Jiaade. 

Anlagdes endelig en ny ~Joll e, uden at nogen gjorde 
Indsig·else ·elle r nedlagde Forbud mod den, og den n::w.rtlr 
20 Aars Hævd, og ingen ha\'de klaget over den, maatlc 
den fr.emdeles benytte Flod og Flodstcd. Alle som ejede 
en Skvatmølle ogsna kaldet Vinter- dler Græsmolle skul
de tag·e deres Stigbord op den l s te ~Iaj. CJg fors t ~ællc 

det ned igen. JJaar alt Korn og Ho r ar i Lade. YaHcL·L 
fra Møllerne maatte ikke genere Lander ~j cne . cjhellcr 
.\aboerues Skor- og· Kirk·e,·eje, merl mindre Samtykke k·r-
til var gi ve t. ' 

Kongens Tjwc rc skulde søge Kongens :\Iollcr. ,\n it

mændene maatt•c passe paa, at :Wollernc holdlc3 ordenl
lig ved Magt, og paase at Mølkren lH·ugte iVIaal og Told
kar paa ærlig Vis. Yed Toldkar forslaas de saakcJdtc Told
kopper af Kobber, paa Mmeet i Srendborg opbeva re;; t :> 

a r disse fra ~1oll er uneler Broholm, :Koppern e var jush·
rede, og Molloren hm·de Het til ,;om Betaling, at lage~ 

bestemt·e Portioner a r h r er Sæk Kom. SCil•erc Letaltes .i 
rede Pe nge. 

Endvidere ~iger Lmen , at alle Skvaltuoller, indenfor 
en Mils Afstand fra de rette Laudgilclemoller, der hold
tes· ved Magt, og· som kunde overkomme Bondernc3 ~'la

ling af Kom, skulde uccllægges, med miudrc at Skva!
møUen fra Arilds af havde srareL Lauclg.ilde. Samtidig 
forbødes det Bøndemo at opretlc Vejr- og Ueslemoller 
paa de Steder, hvor der var Landg.ildcmøl1er, . som kunde 
overkomme Malingen, det .er alt, hvad den ne Lov har · 
om Vindmøller. 

Vand maatte ikke fældes fra dets sædvanlige Lob . ej- · 
heller fra anden Mands Fisk·edam elLer Jord. Døden her
for var 3 Lod Sølv til samtlige Ej·er·c. Spildte en eller 
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anden Vandet fra en Mølle elier Fisk·edam, maatte Syn
-deren ikke alene ·erstatte Skaden, men ydermere bøde 60 
Lod Sølv, stemmede en MøHer Vandet saa højt op, at 
det skadede andre, maatte han betale Skaden. MøUerrH:' 
fik altsaa baade Privilegier og Ansvar. 

Fir·e Aar senere udsendt·e Km?gen Brev til Amtmæn
dene om, at hvis Vandmøllerne ikk·e var sat til videre Hart
korn end Ej·endommens, og ikke var paalignet "Man1e
værket", da skulde limTedsfogden og to af de trovæl'
digste Bønder i hvert Sogn udnævnes til, at udforske om 
Mølle!! manglede Vand paa nogen Aarstid, om Vandet 
kon1 fra Kilder, Aaer eller Søer, om det var let eller 
svært at vedligeholde og lave Dæmninger, om det imod 
stor Regn ej paaholdtes, om det var •en SkvatmøUe, om 
der var Mangel paa Søgning, elle r den havde nok at be
stille. hvem der søgte Møll·en , om der var godt Fiskeri 
eller ej, om Hjulet dreves af Over- eller Underfaldsvand, 
samt hvormange 1\:værne hver MøUe havde m. m. ~aar 

alt dette forelaa oplyst, skulde de valgte Mænd give 1\'Iøde, 
og .\.mtsskriv·er.en maatte derdter udfærdig·e nøjagtig Be
retning om hver Mølle, hvorefter Resultatet skulde ind
sendes til H.entekammeret, det lignede og udr·egnedc der
efter MøUens rette Hartkornsligning. 1687 indførles Mol
leskylden paa Vandmøllerne, den holdt sig til vore Dage 
ligesom MøUetvangen, der først afskaffedes helt den 1. 
Januar 1862. 

Med Hensyn til Flodmaal, altsaa ·et Maal for , hvor 
_højt en Møl1er n1aatte stemme Vandet op, har der vist 
ikke saa sjældent været Uenighed. Et Flodrnaal Lestocl i 
Hrgl•en af en nedrammet Pæl, paa denne var anbragt et 
Mærke, der angav, hvor højt Vandet maaUe opstemmes, 
Flodmaa!.et var anbragt af Øvrigheden og skulde r·espek
tm.··es. I Svm1dborg k·endes et ganske pudsigt Tilfælde, 
hvor Flodmaa!.et ikke bl·ev r·es_pekteæt, det ~or.efaldt i 
1842 meddeler ·den davær>ende Pjoenternøl1er Morten Jor-
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gensen i sin Dagbog saaJ,edes: m1 skønne Dag udeble;1· 
Vandet fra Springsbækken fuldstæ11digt, baade for ham 
og Bymølleren var det jo uheldigt. Ved at efterse, hvad 
Grunden var, viste det sig, at en Farver egenmægtigt hav
de spærret for Vandet i Gaasestræde, hvorigennem Bæl.:
ken løb, han havde nen1.lig ogsaa Brug for Vand til at 

Hvidkilde Mølle, Egense Sogn 

,;kyUe sit Tøj i. De to forurettede ..\Iollcre modte derfor 
om Morgenen den 13. Juni Kl. 8 hos By fogden, Kam
merjunlær Moltke, og besværede sig over, at de var blevd 
forulempet af Farv1er>en , Byfogden anede selvfølgdig in
tet og bad dem spørge Farveren, om han havde stoppet 
for Vandet, hvad han indrømmede, saa gik de atter til 
Byfogclen , denne lod saa alle Parter tilsige samt Brand
inspektøren, der havde Opsyn med Byens Vandforsyning,. 
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hvortil Bækkeu hørle, til al mode Kl. 12 ved Flodmaalet 
Her erklærede Brandinspektøren, at det var pinende galt 
og beordr.ede straks de spærrende Brædder fj·er11ede, Far
veren begreb ikke el Muk af det Hele, og rørte sig ikke 
a f Pletten, og først Kl. 3 fjernedes omsider Hindringen, 

. saa at Møllerne atter fik de t nødv·endige Malevand igen, 
som det kaldtes. 

Vand møUerne ligger for det meste smukt, der er en 
. egen Idyl over dem og he1e Landskabet. MøUeren var 

hyppigt m t mere velstillet ~~and i Samfundet end man-
. gen anden, ikk·e alene i Kraft af hans Prof·ession, ogsaa 

som Følge af hans hele Stilling og de Beting·elEer og For
hold, som fulgte med at være Mølleejer, han drev i Reg
len desuden Landbrug, J agt og Fisk·eri ,gav ham Ly.jlig
hed til at nyde Fordele, ikke alle kunde opnaa. Det er 
derfor ikke saa underlig t, at han ogsaa kunde naa at blive 
misundt, Folk skulde jo mg·e hans MøUe, og naar han 
passede paa, at han ikke toldede for stærkt af Bønder
Il es Korn, var hans Stilling ikk·e daarlig. De mang·e Folk, 
der havde Ærinde her, liv·ede op i Tilvær.elsen, og at 
ikke al1e MøUer·e var slette, som man næst•en skulde tro, 
ved at læ~e i C. V .Dansk·e Lov, hvor et Møllehus lignes 
ved d Krohus eHer Smedehus i 21. Kapitel ; thi her 
førtes ofte meg·en løs TaJ.e, derom vidner f. Eks. Ind-

• skriften ov•er Døren paa RødemøUe i Svindinge Sog;1, 
der ·er anbragt 1738, " Herre v.end Dig dog igen til os 

· og . vær Dine Tj·ener·e naadig, opfyld os aarJ.e med Din 
Naade, saa viUe vi prise Dig og være glade i aUe vore 
Dage", ligesom •en Indskrift i øv·erste Ørkil Mølle har 

. en lignende Bøn, den ·er taget fra Kongernes 1. Bog, 8. 
Kapitels 28. Vers og anbragt 17 44 og lyder, " Herre 
min Gud, hør paa Dine Børn som Dine Tj·enere beder, 
at Dioe ~j ne maa altid vær·e aabne ov•er dette Hus, Nat 

. og- Dag", Bjælken, hvori det er indskaaret, viser paa Bag-
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siden, at Hans Ander~eu Skytte lod Huset bygge 1701 
til sin Søn Corfits og deunes Hustru Lishel Margrethe. 

Medens •en VanclmøUe har den Vane og tillig·e ynder 
at kravle saa dybt ned i Terrænet som muligt, gør en 
Vindmølle akkurat det modsatte, .den kan aldrig komme 
højt nok op, den skal hav·e al den Plads og Frihed for . 
at Ving•eme kan faa saam~gen Vind som muligt, af dcu 
Grund findes ogsaa VinclmøUerne som Regel paa Hojde
drag.ene, paa Høj·e og Bakker, selv de gamle Oldtidsgrav
høje •er tag·et i Brug, saaledes staar f. Eks. Staus Mølle 
paa Taasinge paa en gammel Gravhøj fra Hedenold, efter 
Sagnet skulde Gravkammer-et, der endnu i :Møllens un
derste Etag.e har bevaret sine Sidesten, have været Kong 
Staus Grav, og det er næppe det •eneste Tilfælde af den 
Art. 

Vind -- •eHer , som de ogsaa kaldes, Vejrmøller er 
for Danmarks Vedkommende meget yngæ end Vandmøl
l-er, og man forstaar, at da VinelmoHer kom hertil, var 
det en Lettelse, især for dem som havde langt til V and
møllen, navnligt rwar ·en Egn var fattig paa disse sidsl:c', 
kunde Vej•en blive lang nok. 

Ingen v-ed nog•et bestemt om, fra hvad Tid man kan 
regne VindmoUens Fr-emkomst, nogl•e mener, at de er op
funden c. 1040-50 ef. Chr., men det er dog sikkert 
kun •en Gisning. En hollanelsk K·ender af Møller mener, 
at Opfindel~en taher sig i Oldtidsmørke, men mener dog, 
at Korsfar·erne har rnedbragt Opfindelsen fra Lilleasien 
til Europa, andre anser Grækerne for at være Opfinderne. 
Hvem der har R-et, er ikk·e til at afgøre; men .efter
haanden, som den 11)' Form for •en MøUe blev k·endt, 
steg de stærkt i Antal, selv om det maask.e vaPede læn
ge ,før de naaede til Danmark, især til vor Egn, saale
des fik Sv.endborg først sin førsbe hollandske Vindmølle 
for godt og vd 100 Aar siden. Den første Art Vind
møller var Stubmøll-er, de var tidliger.e meg.et almindelige, 
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men er snart forsvundne i Landskabet, de faa, som er 
bevar·ede, er saa at sige Museumsgenstande, enkelte ·er 
fr.edede. Ved en Stubmølle forstaa r man en mindre ofte 
ret primitiv Mølle rned Vinger, den er indrettet saalelles, 
at den v·ed Hjælp af en fra Møllens underste Del skraat 
udstaaende· Bjælke, kan dreje sig orn en Pæl, hvorpaa 
selve Møllen hviler. Den skraa Bjælke kaldes ,. ~Iøll esYo-

Stubmøllen paa Lyø 

ben", herom er Vindtavlet vundet, dertil hører saa €11 

"Vindvogn", der drej•er hele Møllehuset om Pælen eller 
Stubben. Heraf komn1<er sehr,e Betegnelsen "StuhmøHe", 
idet Ordet Stub •er oldnordisk, det stavedes den Gang 
"stubbr", og betød en over Jorden oprag·ende Pæl, . og 
Ordet MøHe •er kommet fra Latin, det gamie latinske Ord 
for en Mølle er "molina". Stubmøller •er naaede til Dan-
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mark ancrede i ~\lidd eJaJdcrc n. ~\lan SC L' paa de ælds te 
Billede r og Prospek ter fra vor gamle Hovedslad, a l de 
stod uden fO L' Byens Y ol de i Rækl,er: men op pua Y ol

cl en rovede sig dog, som den J'orste Voldmølle Jorst " Go
trrsmøllen" J 69::?. Paa YOr Egn ktr der ogsaa Yæret 
Stnbmoller, nd S1clld!Jorg lrar der ti dLigere været mi11dst 
lo rnaaske J! er c; men dlerhaandeL L fortræng les de a f de 
hollandske :\Ioller , og Stubmolleme nducere<:les til ho
vedsagel ig at anvendes, hYor man malede Yancl bo rt· fra 
Yaade, side eller OYersvommedc .\rcaler . 

. \t de maatle Yige for (len hollandske :\Jolle er rel 
Lialurlig t: thi. den h ar en anden J\ onslruktion , den er 
LILdrettet snalccles, aL selve ::\Iollen er ubevægelig fastslaa
(' nclc, og ku11 del mer:-,lP Parti :\Tollehattcn ],an dr-ejes 
LI LCd Jioll cakslcn , sph r Bj gningen er slorrc og rummo
l ige re, h vad de r j O er ,C il V orde l paa lllange _M a a dm·. 
Den ne Mall eform skal være opfundet i Holland l1 cn m od 
c 1500, og Hollænde rne selv mener, at Formen for en 
saadan ~foli e er fremkommel paa den Mande, at man 
har forsagt at hæve Cll Stubmone saa meget som muligt, 
og tilsidst har anbrag t en Stubmølle opp e paa gamle ude 
af Brug værc:ndc By- og Fæstnings tanrnc, derred skal 
<l en holla ndske )fnllc h ave faaet omtrent dens JILlværende 
Form, og naaedr al faa V[ngerne hojt Lilvcjr,; for at fan
ge m est mulig Vind. 

Omsider naaedc de YOr Egn , .i. Srcntlborg hyggccles 
J c' n fors te n f disse., (le u n uYærcnd e Christiansmølle p an 
Kongehukken c 1809 l!aa Foran lednin_g af. elarærende 
Byfoged .J. UldaJJ , (ler maall c den GaHg cndda forst inel
hentes Hentekamm erels Tillad else 1il nt bygge dell , senere 
kom Vestergades .\Ioll e samt Grane's og Grubbemollens 
Vindmølle, den &.icl slc er helt forsmncle~, de to andre har 
fornylig mistet deres skonnesle Pr_yd. Vingerne, som saa 
nLangc af clcæs Kammerat er ude paa Landet, og de sid
-; tc og kull ede \follPr staar og ser ml. ,;mn om de sorger 
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over, at de har lidt den triste Skæbne, at maattc vige for 
Motorer og EJ.cktricit·elen, kun Christiansmøllen drejer
endnu rundt_, og pryder Landskabet, hvad saa at s!ge en
hver Vindmølle gør. 

Bjærgby Mølle, Tullebølle Sogn 

I vendborg Amt har ialt været c 120 Vindmøller, 
Lang·eland har forholdsvis fl e3l. l gamle Dage, fortælles 
der, brugte VindmoUorne Mikkelsaften at stille Vingerne 
i Saks, saa at de dannede et Andreaskors, Skikken menes 
at hidrøre fra den katholske Tid, da Erkeenglen St. Mi
kael var MøHer.ens særlige Helgen og Skytspatron. 
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I Kong Christians V Danske Lov omtales de kw1 gan
ske flygtigt; men 1688 udstedtes gennem Kommerciekol..:. 
legiet Bestemmelsen om Møll eskyld for Vindmollcr, den
ne Afgift kende3 for Resten meget tidligere; thi i I\ ong 

Brudager Mølle, Brudager Sogn 

Hans's Dronning Christines Hofregnskaber findes , at den 
25. Marts 1521 modtog Dronningen 24 Mark af Jep 
J ep sen i Ribe for MøUeskyld, Afgiften maa vel saa se
ner•e vææ fornyet ,eUer reguJ,eret i Kong Christian · V Tid, 
.J.en ophævedes, som før nævnt, ved Lov hevom i 1852; 
men helt fri blev dog- Næringen ikke ligestraks, der hen-
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gik •en liaarig Overgangslid til 1862, før den var ude af 
Vflrden. 

I Aard 1825 nedsattos •en Kommission angaaendc 
. fremtidig Oprettelse af ny MøUer, denne kom til det Re
:mltat, at hvor der ingen Mølle fandtes i eu Omkreds af 
en Mil, og ~ahomoHerne gav der·es Samtykke Lil den ny 
Mølles Opfordse, og det dqs uden skønnedes, at der paa 
Egnen var Trang til >011 Mølle, var der ingen Hindring 
for at bygge >Cll ny. Efter den Tid tog Vindmøllorne 
stærkt til her i Landet, 1m tager de nærmest af igen, 
dog har de fle3te Sogne deres Mølle, somme endog flere , 
det er omtr·en t som Ho)ger Drach man n S,Ynger i "Der 
var en Gang", at Iwer By har sin Heks. hvert Sogn sine 
Trolde", saadaH kan man 11æsten s ige om vore ?llølJ.er, 
er end mange gaaet fra Vand og Yind over til Damp og 
Elektricitet . 

. \ lmindeligvis vil de flesle mene, al alle Vindmøller 
er ens at se til : men heri tages grundigt Fejl, der 'er 
endda meget stor Forskel paa dem endogsaa blot i (let 
Ydre, det Indæ ligesaa; men det sidste overlades til Fag
folk at fortælle om. Betragter man Møllerne lidt Hærmere 
opdager man hurtigt Forskellen, nogle er svajede i For
men, andr·e lig.e, men alk bliv·er de smaHere op e f ter mod 
Hatten, og nogle er kantede <utdre glatte, men runde er 
de alle. 

Ogsaa rlet Materiale, (le ·er bygge t af, e r ikke •ens, de 
ældre er .af Træ tækket med Straa andre med Træspa:rn 
eller Tagpap, andre er bygge t af Teglsten helt op til Hat
ten; men fl.ere har kun 'f·egl i de nedr.c Dele, hvorimod 
Hatten altid m af Træ . .Møllernes Hatte er ogsaa forskel
lige, ,paa nogl·e dannes Hatten af en skæv og nqget flad 
" Kaskjet", paa andre er Hatteu pyntelig formet som et 
lille Spir. I Hatten sidder Akskn, der paa de ældre er 
af Træ paa de yng1·e af Jem. , 

De ældre Møller maa Møllereli lireje til Vinden ude 

Svendborg Amt 1937



VAND- OG VINDMØLLER 2l 

Jra Svikstillingen ved Hj ælp af et Haandsv.ing, der igen 
virker paa den store Bom, der naar helt op til Hatten , 
Bommen hedder i Møllesproget "Svansen", og det sige r 
sig selv, at det -er ulige besværli,sere_. navnlig naar ViH-

Tranekær Mølle, Langeland 

den, hvad den hyppigt gor, faar i Sinde at vende s!.g·. 
saa har Mølleren meget Arbejde med at hold.e Vingerne 
til Vinden,, og det sinker ham betydeligt; derfor har e f
terhaanden en Mængde VindmøUer faaet anbragt en saa
kaldt "Selvkrøj·er", derved forstaas den lille Vindrose, der 
et· anbragt oppe ved Hatten modsat Vingerne, den ligner 
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11 æsten eu lille MØlle og er saa prakti sk in·drettet, a l 

deu ved Vindens Hj ælp stadig drejer Hatten , hver Gang 
Vinden l'aar .det Lun e at vende sig, og det er for Møl
leren en stor Lettelse, fr emfor at han s tadig scly s kuldq 
bcsørg·e dette. 

I ældre Tid havde alle Møllevinger Sejl , de var spændte 
paa Vingerne og kunde rebes alt e fter Vindens Styrke, 
for at Møllen ikke skulde løbe løbs], og ri sikere at blive 

Christiansmøllen paa "Kongebakken' v. Svendborg 

varm og komme i Braud . Det .er nu blev·et ret alminde
ligt, at anbringe J alousier i Stedet for Sejl paa Vinge1'ne. 
de Iwldes "Selvsvikk·ere", er af Træ og de regu1crer . sig 
~elv ; men i ham·d Blæst ell er Storm 1;naa MøHeren dog 
r egulere dem med Lodder, der hænger paa modsat Side 
af, Vingerne, og disse br.emscr da Farten. 

Mange VindmøUer er bygget paa mindr.e Højniuger, 
Hore var tidlig·ere. indrettede saaclan, at man kunde · køre 
tværs ig·ennem deres underste Stokværk, det var en Let
telse for Af- og Paalæsning·en, der desuden kunde fore
gaa tørt i fug tigt Vejr. 
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.\'æsten alle Yinelmøller har CJJ Svikstilling . det er den 
Bro. der løber t'llndt om ~\Iøllcn: llH'JJ den er anbrog t i 
megel forskellig Højde m-er J orden, og m ange Steder 
nelgør ~ ~~ .Tordm~d Svikstillingen, enkelte har dog ingen 
Svikstilling: men er saa laYe, at selve J ordsmonnet tj e
ner som S vikstilling ; m en da omgærdes Mollen i Reglen 
a f et Hæk1ærk, som tj ener som Hegn og Advarsel om 
ikke at komme :\Iøl!en for nær . af Fare for Yingem e. 

Cd til Svikstidin g·en fo rer altid mindst to Dore fra :\Io! -
~. 

len, en i Øs t og en i Y es l: men der kan ogsaa rorc-
komme li ere. 

De allerfl este ~Ioll ere~ væ";entligste Arbejde Yar og er 
Formaling af Korn en ten llet Yar Vand- eller Vindm:Jl
ler. Kun faa har været ind rettede til anclet Arl1ejde som 
L Eks. til a t t r~k k c Save. l b vle. BarkiJrækker, Stamp t~

eller Slibe- og Hamtn en ærker; i Holland derimod har 
Mollernc Yæret anvendt i større Maalcstok, som DriYlo·aH 
for Indus trien , end her i Landet. 

\'aar man taler om og tænker paa. at en Molle hnr 
fire Vinger, ja, ' nogle har haft seks, saa t aler Møllere Jt 
og .Mollebyg·geren kun om to . fordi t o Vinger teknisk se t 
knn er en. id et de lo Vinger der sidder modsal hinmi
den eller i hinanclens F orlængelse kun udgør en Viuge. 

1\Ian maa haabe, at de pyntelige Møller , det Ymre sig 
nu Vand- eller Vindmøller , maa kunne leYe videre trod5 
1\ onkurrcn cen ; thi de pynter i det danske Landskab. 

[ H olland er der elannet en stor Forening med sl0r 
Tilslutning fra :\ationen , der arb ejder med Held for nt 
bevare saa mange gaml e Vand- og VinelmoHer .som mu
ligt. Bør der ikke i Tide tænkes paa nog·et lignende ·i 
Danmark, hvor disse Bygninger og Virksomheder gennem 
.\m·hunclreder har Yi rket og prydet i Landskabet. 
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