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Rapport vedr. pilotprojekt:

Nyregistrereing af vand- og vindmøller
i Region Nordjylland

Ved musumsinspektør Lise Andersen og møllebygger John Jensen
Fotos: Lise Andersen

Møllepuljen, januar 2008
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Forsidebilledet viser Glombak pumpemølle ved Bygholm Vejle. I 1866 startede inddæmningen af to fjordarme til Limfjorden. Møllen stod først ved Vust i bunden af den østligste arm, men væltede i stormfloden
den 4. januar 1874, og blev transporteret over isen med slæder og heste til Bygholm, hvor den indtil
1941 trak en vandsnegl. Når pumpen ikke kunne følge med, blev den suppleret af en damppumpe.
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Nyregistrering af vand- og vindmøller i Region Nordjylland
1. Formålet med projektet:
Formålet med pilotprojektet, som Møllepuljen har taget initiativ til, er dels at etablere en fælles terminologi og at afprøve værktøjer til en landsdækkende registrering af møllernes bestående bygningsmasse og det dertil knyttede mølleinventar. Da der hele tiden sker ændringer på dette felt,
satses der på en digital registrering i programmet Mapinfo.
For at afprøve de forskellige parametre, der skal indgå i databasen, ønskede vi at lave et pilotprojekt, hvor der foretages registrering af møllerne i et afgrænset område. Af praktiske årsager valgte
vi Region Nordjylland.
På længere sigt, når registreringen er gjort landsdækkende, vil materialet dels give os en status
på de sidste 10 -15 års bevaringsarbejde siden den føste registrering, der publiceredes i ”Møllebygninger i Danmark. Redegørelse og status 1993”, dels vil det – sammen med den viden, som vi
har om de allerede forsvundne møller – kunne danne grundlag for et forslag til en national bevaringsplan.
Projektet er blevet gennemført af møllebygger John Jensen og museumsinspektør Lise Andersen
i dialog med Møllepuljens øvrige medlemmer.
John Jensen deltog også i den registrering, som puljen og Skov- og Naturstyrelsen gennemførte i
1980’erne, og som nærværende projekt ”står på skuldrene af”.
Nærværende pilotprojekt blev støttet med driftsmidler til Møllepuljen fra Kulturarvsstyrelsen. John
Jensen har fået et beskedent honorar, men har ellers i sagens interesse sponseret en god del af
sin egen indsats i projektet.
Lønudgift til museumsinspektør Lise Andersens deltagelse i pilotprojektet er afholdt af hjeminstitutionen (Nordjyllands Historiske Museum).

2. Projektets realisering:
I dagene den 31. oktober til 7. november blev møllerne i Region Nordjylland besigtiget og registreret. I alt 65 møller blev beskrevet og fotograferet med hensyn til bygning, gangtøj og maskineri.
Forud var gået flere måneders forberedelser:

2.1. etape: fremstilling af spørgeskemaer og afklaring af terminologi
Først blev der lavet lister over, hvad det var, der skulle dokumenteres, og vi diskuterede med
hvilke termer, de enkelte af møllens dele skulle beskrives.
Mht. terminologi ved vi, at der er mange dialektale træk. F.eks. har man i den sydlige del af landet
brugt at kalde den stående aksel for ”Kongevelle”, hvilket er overtaget fra tysk ”Königswelle”. I det
meste af landet blev den dog blot omtalt som ”stående aksel” eller ”hovedaksel”. Da nogle molinologer overtog det tyske/sønderjyske udtryk og brugte det i publikationer, er termen ”kongevelle”
senere blevet spredt til hele Danmark. En maskine til ved hjælp af en luftstrøm at sortere gryn
fra skaller kan alt efter lokalitet hedde en ”grynvifte”, en ”grynblæser”, en ”blæser”, en ”vejre”, en
”hveire” eller en ”vejrekiste” osv.
Vi forsøgte at vælge nogle termer, som vi mente var så beskrivende, at alle med forstand på møllers indretning skulle kunne gennemskue dem, og så bruge disse termer konsekvent uden hensyn til dialekt. Andre må så tage sig på at beskrive mølleord dialektalt.
Vi diskuterede også typologi – specielt med hensyn til de hollandske vindmøller, hvor nogle molinologer skelner mellem jordhollændere, voldhollændere, kælderhollændere etc. En typologi, der
også anvendes i ”Møllebygninger i Danmark. Redegørelse og Status 1993”
Da det altid kan diskuteres, hvor dyb en kælder skal være, før møllen kan kaldes kælderhollænder, og om volden skal være opkastet for at tale om en voldmølle osv. valgte vi at tage udgangsside 

punkt i konstruktionen. Der er ingen konstruktionsmæssige forskelle på en såkaldt jordhollænder
og en kælder- eller voldhollænder. Fundamentets højde er alene afgjort af praktiske forhold, som
hvor højt vingerne skal op for at komme i vind og hvor meget lagerplads, man har brug for.
Der er derimod afgørende forskel på konstruktionen af de førnævnte og en gallerihollænder. Vi
endte derfor op med to typer: 1) jordhollænder om alle møller, hvor betjeningen af sejl og krøjeværk sker fra jordomgang og 2) gallerihollænder om alle møller, hvor betjeningen af sejl og krøjeværk sker fra et galleri eller fra taget af en undermølle eller lagerbygning (som f.eks. Vodskov
Mølle). I praksis er der møller, der placerer sig imellem disse to typer. F.eks. står den sydlige
del af Øster Sundby mølle på en bygning, der er gravet ind i en bakke, mens den nordlige del
af møllen står direkte på bakken. Det er dog en af de undtagelser, hvor vi har anset det for mest
hensigtsmæssigt at forklare det i en note, i stedet for at opfinde nye kategorier til enhver variation
over temaet.
Listerne blev omsat til skemaer, hvor vi valgte at følge to principper:
1) Spørgsmålene skulle komme i en rækkefølge, der gjorde skemaerne nemme at bruge i møllen:
Først udvendige træk, så de indvendige; først de bygningsmæssige, så gangtøjet og endelig maskineriet loft for loft.
2) Det andet princip var, at så meget som muligt skulle kunne besvares ved afkrydsning. Ideen
hermed er, at når svarene skal digitaliseres og georefereres er det nødvendigt, at svarene er så
entydige som muligt.
I forbindelse med afprøvningen af skemaerne fandt vi ud af, at det var vigtigt, at der også blev afsat plads til oplysninger om landskabsmæssige forhold og tekniske funktionsbeskrivelser – også
selv om disse ikke lader sig digitalisere på samme måde som tilstedeværelse eller fravær af dette
eller hine bygningsmæssige træk. Sådanne oplysninger er det væsentligt at få samlet nu, ikke
mindst fordi der (især for vandmøllernes vedkommende) sker så mange landskabsmæssige forandringer i disse år, at det kan blive svært i fremtiden at gennemskue, hvordan de mølletekniske
anlæg rent faktisk har hængt sammen. Da behovet først blev erkendt undervejs i forløbet, er der
ikke lavet funktionsbeskrivelser til alle møller, og ikke alle beskrivelser er lige detaljerede, hvilket
der bør rådes bod på i forbindelse med en landsdækkende registrering.
Der blev lavet to sæt skemaer – et for vandmøller og et for vindmøller. Den del, der omhandler
maskineriet er dog ens i de to skemaer.
Skemaerne blev forelagt Møllepuljen i et førsteudkast, og de blev også lagt på Møllepuljens hjemmeside (www.molle-forum.dk, menupunktet ”Møllepuljen”). Vi fik kun få reaktioner, men blandt
disse var nogle væsentlige input, som blev indarbejdet i skemaerne (se bilag 1 og 2).
Som hjælp for fremtidige registratorer blev der udarbejdet en vejledning, hvor termerne forklares
i ord og billeder (se bilag 3). Undervejs i den praktiske registrering har vi konstateret, at der er en
del begreber, der bør uddybes i vejledningen, hvilket vil ske efterfølgende.

2.2. Etape: Forberedelser til besigtigelserne
2.2.a. Indsamling af ejeroplysninger
For at få adgang til møllerne var det nødvendigt at komme i kontakt med ejere og beboere af
møllerne. Først blev der derfor rettet henvendelse til kommunernes tekniske forvaltninger, hvor
vi bad om oplysninger fra BBR om ejere af de berørte møller. Da vi kun var i besiddelse af matrikelnumre på de fredede møller, bad vi om ejeroplysninger efter postadresse, og her brugte
vi adresserne i registranten fra 1993. Det skulle vise sig at give en del problemer, idet en del af
adresserne er forkerte (i hvert fald for Region Nordjyllands vedkommende). Det betød, at vi i
flere tilfælde fik adresser på folk, som måske nok var naboer til en mølle, men ikke havde noget
med møllen at gøre. Det gav anledning til nogen detektivvirksomhed, ikke mindst i forbindelse
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med en mølle, hvor der var forbud mod at oplyse ejerens identitet (det viste sig senere, at ejeren
ikke var bekendt med den klausul).
Efterfølgende har vi ved hjælp af værktøjer på Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside (www.kms.
dk) og Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside (www.ois.dk) fundet matrikelnumre på samtlige
møller. I det videre forløb må det anbefales, at man finder matrikelnumrene først, og indhenter
ejeroplysninger hos kommunen ud fra dem.
2.2.b. Henvendelse til ejere
I første omgang blev der sendt et brev ud til de ejere, som vi havde fået oplyst af kommunerne.
Brevet indeholdt:
a) En præsentation af Møllepuljen generelt og de to registratorer specielt.
b) Formålet med registreringen, med understregning af, at dette ikke var led i en
fredningsindsats, men at formålet var at få overblik over, hvad der overhovedet
er bevaret i Danmark af møllebygninger og -inventar.
c) Information om den sammenhæng materialet vil blive brugt i (digitalisering).
d) En anmodning om tilladelse til at komme ind i møllen på et nærmere angivet
tidspunkt (angivet med en halv times margin). Samtidig bad vi om forståelse for,
at vi havde en stram tidsplan med meget små muligheder for ændringer.
e) En anmodning om at man meldte tilbage om, hvorvidt vi var velkomne eller ej.
Kun ca. 25 % meldte tilbage! Derfor foretog vi en rundringning. Nogle havde ikke svaret, fordi de
ikke havde noget med møllen at gøre (pga. de forkert opgivne adresser). I de fleste tilfælde kunne
disse personer dog hjælpe med kontakter til rette vedkommende. Andre havde ikke svaret, fordi
de bare forventede, at vi dukkede op. Tre ejere lykkedes det ikke at komme i kontakt med, men
de to ventede alligevel på os, da vi kom. Kun i ét tilfælde lykkedes det ikke at få kontakt med ejeren (Naturfredningsfonden), men her lykkedes det alligevel at komme ind i møllen, idet den er så
utæt på tag og fag, at vi kunne kravle gennem et manglende tavl i bindingsværket!
Ved fremtidige registreringer bør det tages i betragtning, at forarbejdet med at komme i kontakt
med ejerne, er tidskrævende. Der blev i alt brugt ca. 40 arbejdstimer fordelt over 2 uger blot på at
komme i kontakt først med kommunerne, siden med ejere og beboere. En del af denne tid måtte
henlægges til aftentimerne for at komme i kontakt med folk, der var på arbejde om dagen. Når
kontakten med kommunerne også tog relativt lang tid, skyldes det nok den nyligt overståede kommunesammenlægning, der betyder, at mange medarbejdere i tekniske forvaltninger endnu ikke er
helt fortrolige med deres nye arbejdsområde. Halvdelen af kommunerne måtte rykkes telefonisk
for svar. Et sted kunne man ikke finde brevet; et andet sted fortalte de, at de overhovedet ikke
anede, at der var møller i deres kommune, et tredje sted blev vi viderestillet fra den ene til den
anden til den tredje medarbejder. En enkelt kommune var i starten ikke sikker på, at de havde lov
til at give os de ønskede oplysninger.
Når der brugtes så meget tid på at skabe en positiv kontakt med ejerne, skyldtes det bl.a. dårlige
erfaringer, som møllebygger John Jensen havde gjort ved den sidste registrering, hvor ikke alle
ejere var blevet kontaktet forud for registreringen, hvilket havde givet anledning til megen mistænksomhed og flere møller, som det var umuligt at komme ind i.
2.2.c. Forberedelse af ruter
Sideløbende med arbejdet med at komme i kontakt med ejerne, begyndte planlægningen af det
praktiske arbejde.
Region Nordjylland er nok ikke den region, der har flest møller, men afstandene er store, og infrastrukturen ikke landets bedste. Da vi ydermere var i bekneb for tid (der var ikke praktisk og
økonomisk mulighed for mere end højst 8 arbejdsdage), var det derfor vigtigt at få lavet nogle
praktiske ruter.
Til planlægningsarbejdet brugtes Googles kort. Først markeredes alle møllerne på kortet. Herefter
inddelte vi regionen i områderne:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Aalborg området og Østvendsyssel
Toppen af Vendsyssel
Vestvendsyssel
Thy
Mors
Østhimmerland
Mariager Fjord området
Vesthimmerland

Ved hjælp af Google kortets kørselsvejledningsfunktion blev ruterne og kørselstiderne fastlagt (se som eksempel bilag 4). Ved
at orientere os i registranten fra 1993 og inddrage egen viden om
møllernes nutidige tilstand afsatte vi enten 15 minutter, 30 minutter eller 60 minutter til hver mølle (se bilag 5). Herved fik vi lavet
den arbejdsplan, som var grundlaget for udmeldingen af ankomsttidspunkt til ejerne.
Da registreringen fandt sted i den mørke tid, planlagde vi at arbejde fra ca. kl. 7 til ca. kl. 17 hver dag (mens der var så meget lys,
at det var muligt at fotografere). Lørdag og søndag startede vi dog
først 8.30 aht. de mennesker, der skulle åbne døre for os.
2.2.d. Arbejdsbogen og skemabøger
Inden registreringen havde vi forberedt besøgene ved at lave en arbejdsbog, der indeholdt:
1.
2.
3.
4.

Tidsplanen (minut for minut!)
Vejledning til registreringsskemaer
Dagsplaner med Google-rutekort og kørselsvejledninger
Mølle for mølle: a) udprint af beliggenhed på KMS Kort25 (1:25 000) samt på ”de lave målebordsblade” fra ca. 1900-1960 (1: 20 000) i enkelte tilfælde også kopier af ældre kort. b)
Kopi af siden om den enkelte mølle i registranten fra 1993 c) evt. andet skriftligt materiale
om møllens indretning.

Ved siden af arbejdsbogen havde vi skemabøgerne, hvor der var lavet en for hver arbejdsdag.
Disse indeholdt:
1.
Forsiden med kort over dagens rute samt et skema med
adresser og telefonnumre på ejere
m.v., så det var muligt at komme i
kontakt med folk, hvis der opstod
uregelmæssigheder.
2.
Dagens tidsplan med angivelse af kilometerafstande samt
kørselstider
3.
Registreringsskemaer for
hver enkelt mølle i den rækkefølge,
vi kom til dem. Det var forberedt i
forvejen, så det var de rigtige skemaer (vand- eller vind-), og med
oplysninger om navne etc. påført
hjemmefra.
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Skemabøgerne var indbundet med spiralryg for at undgå at sider fra en mølle skulle kunne blive
sammenblandet med sider fra en anden mølle. Skemabøgerne blev lavet i to eksemplarer. Den
ene brugte vi som kladdebog, den anden blev brugt om aftenen til at skrive dagens notater rene i.

2.3. Etape: Registreringsarbejde i praksis
Ved registreringerne gjorde vi brug af følgende hjælpemidler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

skemabogen
kompas (aht. tegning af situationsplan)
skabelon til ottekant (til indtegning af vindmøller i situationsplan)
laser afstandsmåler (til at måle vingelængder m.v. med)
tommestok
lysstærk lommelygte (stavlygte med led-lys)
digitalt kamera (Canon EOS 20D)

Ankommet til en mølle tegnede vi først en situationsplan med verdenshjørnerne markeret.
Herefter blev taget mål på vinger/vandhjul (de eneste elementer, der blev opmålt).
Først registreredes alle udvendige træk, dernæst de indvendige. Den mest hensigtsmæssige
fremgangsmåde viste sig at være at tage en hurtig runde sammen for at få et overblik, og så ellers lade den ene diktere og den anden skrive og fotografere. Den der ”bestyrede” listen sørgede
for at tjekke, at alle spørgsmål blev besvaret. Det kan ikke undgås, at der alligevel er uklarheder,
men her kunne billederne heldigvis understøtte hukommelsen. Alle notater blev skrevet rent den
samme aften, mens vi stadig kunne huske de enkelte møller fra hinanden.
Det skulle vise sig, at anvendelsen af de mange timer på kontakten med ejerne var velanbragt.
Det lykkedes faktisk at komme ind i alle 65 møller, og alle tog vel imod os. Der var dog stadig nogen, der – trods brevet – troede, at vi ville kunne påvirke fredningsmyndigheden i den ene eller
anden retning.
Flere havde forberedt spørgsmål om restaureringsarbejde, tilskudssøgning m.v. Spørgsmål som
vi besvarede så godt vi kunne med den tid, der var afsat, eller henviste til en senere kontakt.

2.4. Etape: Revidering af skemaer og opsætning af database
Undervejs i registreringsarbejdet opdagede vi, at der var bemærkninger, der gik igen, og som der
ikke var afkrydsningsfelter til (forekomst af stenkran, faldrørssigte og spidser f.eks.). Efterfølgende blev skemaerne revideret.
Vejledningen til registreringsskemaerne vil også blive revideret, men her er det nok praktisk at
alliere sig med nogen, der ikke har været involveret i forarbejdet, for at få dem til at afprøve skemaet. Møllepuljens medlemmer blev opfordret til at reagere på skemaerne, men der kom ikke
mange reaktioner – måske fordi det først er, når man står og skal udfylde skemaet i praksis, at
problemerne melder sig?
Det er vigtigt for hele projektet, at registreringen foretages så ensartet som muligt, og at terminologien er entydig.
På baggrund af de reviderede skemaer blev der indrettet en database i Access. Databasen bygger på fire tabeller.
1. En for vandmøller, der omhandler oplysninger om geografisk placering, ejerforhold, bygningens konstruktion og gangtøj.
2. En for vindmøller, der omhandler oplysninger om geografisk placering, ejerforhold, bygningens konstruktion og gangtøj.
3. En for maskineri (både vand- og vindmøller, da maskineriet er uafhængigt af den kraft, der
anvendes).
4. En for bevaringsværdier (både vand- og vindmøller).
Fra de formularer, hvorfra indtastning i tabellerne foregår, er der link til de andre tabeller (egl. formularer).
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Indateringsskærm til
tabellen ”Maskineri”.
Som primær nøgle er i alle tabeller brugt Anders K. Jespersens DK-numre, og ved hjælp af denne
nøgle er tabellerne indbyrdes forbundne. Tre møller (Kandestederne, Mollerup og Tøving Møller)
er ikke med i Anders Jespersens liste, men er givet de ledige numre 46171 (efter vindmøllen i Jerup/Kragskov) og 46267, 46268 efter møllen i Sejerslev.
Der blev eksperimenteret en del med denne database, dels for at gøre materialet så overskueligt
som muligt, dels for at indrette det i en form, hvor det vil kunne præsenteres på nettet via dataadgangssider. Disse vil blive lagt på www.moelle-forum.dk så snart, der er læst korrektur på dem.
Også fotooptagelser fra registreringen bliver lagt ud på Møllepuljens hjemmeside.

2.5. Etape: Omsætning af data til kort
På basis af databasetabellerne skal alle data georefereres. Dette arbejde forestår, og vil blive påbegyndt i foråret 2008. Alle UTM referencer er fundet vha Kort- & Matrikelstyrelsens hjemmeside.
Formålet er at kunne fremstille udbredelseskort over forskellige mølletekniske træk, og skaffe
overblik over, hvad der er bevaret og hvor. Database såvel som kort ønskes publiceret på Internettet.

3. Møllerne i Region Nordjylland
Formålet med pilotprojektet var først og fremmest at afprøve et registreringsværktøj, men14 år
efter udgivelsen af ”Møllebygninger i Danmark, redegørelse og status” var det naturligvis også
spændende at se, hvordan bevaringstilstanden har udviklet sig siden dengang.
Skal man lave en egentlig sammenligning skal man dog have fat i grundmaterialet til registranten,
der blev publiceret i 1993, da den i sin publicerede form er meget lidt konkret mht. f.eks. bevaret
inventar. F.eks. nævnes for Højriis Vandmølles vedkommende blot, at der ikke er bevaret inventar, men det indvendige vandhjul, der stadig er intakt nu 14 år efter, er ikke nævnt. Grundmaterialet har imidlertid ikke været tilgængeligt.
En sammenligning mellem de to registreringer afdækker den bevaringsmæssige udvikling i de
seneste ca. 15 år; men registreringernes begrænsning er, at de ikke sætter os i stand til at bedømme, om det bevarede er repræsentativt for det, som var, da kundemøllerne var en almindelig
del af samfundslivet. For at kunne danne sig et indtryk heraf er det vigtigt at have et minimum af
viden om, hvad der er og har været karakteristisk for den mølleteknologiske udvikling i regionen.
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Højris Mølle har stadig sit
underfaldshjul siddene i
den lille tilbygning forrest
i billedet, men møllehuset
har sidst været brugt som
hønsehus.
Denne viden kan kun skaffes ved at inddrage de skriftlige kilder. I det følgende er registreringsdataene forsøgt sammenholdt med, hvad vi ellers ved generelt om møllebyggeriets udvikling i området.
Karakteristik af de nordjyske møller
I 1802 var der i de gamle Hjørring og Aalborg amter 111 vandmøller, 49 stubmøller og 11 hollandske vindmøller – i alt 171 kundemøller. Herefter steg antallet af hollandske møller støt, mens
stubmøllerne forsvandt. Efter vedtagelsen af loven om den frie møllernæring i 1852 eksploderede
antallet af hollandske vindmøller. Bare i det område, der indtil 2007 udgjorde Hals Kommune,
steg antallet af hollandske vindmøller fra 3 i 1802 til 30 i begyndelsen af 1900-tallet – i dag er kun
én tilbage, nemlig Ulsted mølle!
I det gamle Thisted Amt (Thy og Mors) har vindmøllen haft en helt speciel udbredelse og historie,
idet der allerede i 1802 fandtes 49 hollandske møller (altså 4 gange så mange som i Vendsyssel
og Himmerland til sammen!) foruden 31 stubmøller og 36 vandmøller - i alt 116 kundemøller. I
1920’erne fik mange hollandske møller skiftet hatten ud med en vindmotor. I dag er der kun bevaret 8 vindmøller i Thy og 4 på Mors, heraf 2 med vindmotor. Og så er det et spørgsmål, om man
overhovedet bør tælle Torup Mølle med. I 1993 stod den med intakt møllekrop og vindmotor, og
betegnedes som ”rimeligt vedligeholdt”. I dag er kun fundamentet af 8-kanten tilbage.
Til sammenligning med de 227 møller, der blev optegnet i forbindelse med indførelsen af arealskatten i 1802 i et område svarende til den nuv. Region Nordjylland, er der i 2007 registreret 65
møller fordelt på 29 vandmøller, 1 stubmølle (gårdmølle) og 32 hollandske vindmøller (heraf én
hatmølle uden stjernehjul) og 2 vindmotorer.
Møllebestand Vandmøller Stubmøller Hollandske møller Stokmøller Vindmotorer
1802

227

147

80

52

0*

0

2007

65 (28,2 %)

29 (19,7 %)

1 (1,3 %)

32 (61,5 %)

1

2

*stokmøller er gårdmøller, og ville ikke være registreret i forbindelse med arealskattens indførelse i 1802.

Sammenligner man med situationen i 1802, så er vindmøllerne i dag overrepræsenteret i forhold
til vandmøllerne. Mange af de nordjyske vandmøller er imidlertid nedlagt ret tidligt og erstattet
af vindmøller. Denne udvikling var startet før 1802. Stubmøllerne havde nok kunnet tjene som
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supplement til en vandmølle, men som selvstændige møller var deres kapacitet for ringe. Med
udviklingen af den hollandske vindmølle blev vindmøllen for første gang et brugbart alternativ til
vandkraften.
Mange møllere opførte en vindmølle og solgte deres opstemningsret til bønderne. En katalysator
for denne proces var jordskælvet i Lissabon i 1755. I indberetninger til Rentekammeret fra 1761
fremgår, at mange nordjyske vandmøller havde manglet vand siden jordskælvet. Den første hollandske mølle i Bælum blev opført i 1761 som erstatning for to små vandmøller, der således havde mistet vand. Ejeren af Tustrup vandmølle søgte også i 1761 om tilladelse til at erstatte møllen
med en vindmølle, men vi kan i dag glæde os over, at han aldrig udnyttede den tilladelse, han fik,
så vi i dag stadig kan glæde os over en stor og smuk vandmølle ved Tustrup hovedgård.
Vandmøller: Der findes ikke mange oplagte vandmøllesteder i Nordjylland, da vandløbene enten
har for lidt fald eller for lidt vandføring (eller begge dele). I det flade landskab bestod tilpasningen
derfor oftest i, at der etableredes en opstemning, så vandet blev samlet i en mølledam, hvorfra
det i reguleret mængde kunne ledes ind til møllehjulet. Der kunne også være tale om gravning af
kanaler, hævning af vandstanden i søer eller regulære omlægninger af vandløb.
I Østdanmark ligger åerne ofte i dybe dale, der danner skel mellem ejerlav. Anderledes var det i
store dele af Nordjylland, hvor vi finder de brede, flade ådale, på hvis sider kreaturer blev græsset. Her er landsbyerne mere orienteret mod engene og vandløbet. Ved de meget brede åer, som
f.eks. på Nordjyllands litorinaflader, var opstemning direkte på vandløbet umuligt. Det ville kræve
en kæmpe dæmning tværs over ådalen, og ville så resultere i at store engarealer blev oversvømmet. Til mølleanlæg udnyttede man derfor oftere tilløbene til disse åer, eller man anlagde møllen i
forbindelse med fremspringende kilder på dalsiden. Kelddal mølle får f.eks. sit vand fra en kilde i
en sidedal til den store Halkær ådal.
Det er værd at bemærke, at af de 36 vandmøller, der registreredes i Thisted Amt i 1802, er der
slet ikke bevaret nogen.
Langt de fleste af Nordjyllands vandmøller har deres rod i middelalderen (den ældst kendte er Aa
Mølle ved Mariager Fjord, der er nævnt i 1328), men er ombygget flere gange. Af den nuværende
bygningsmasse er der enkelte bygninger fra 1700-tallet, mens de fleste er opført i 1800-årene.
De første vandmøller havde strømhjul. Det vil sige, at der ikke var nogen opstemning af vandet
– vandløbets strøm var alene det, der skubbede hjulet rundt. Der er ikke bevaret strømhjul i Nordjylland.
Det næste udviklingstrin var underfaldshjulet, hvor vandet ledes ind forneden på hjulet. Dette
vandhjul kan arbejde med en ret lille faldhøjde, men skal gå tæt på bunden og er derfor sårbart
over for grøde og sand. Underfaldshjulet kan kun udnytte ca. 20 – 30 % af vandets kraft. Først
omkring 1430 brugtes egentlige opdæmninger, der gav mulighed for at bruge et brystfaldshjul, hvor vandet ledes ind lidt højere,
men dog stadig i den underste del af hjulet.
Brystfaldshjulet kan køre med faldhøjder på
ned til 1 m, og kan – afhængig af faldhøjden
– udnytte 40-70 % af vandets kraft.
Underfaldshjul og brystfaldshjul har været
brugt mange steder i Nordjylland, især på
litorinaflader og ved møller, der er placeret
ved et vandløbs udløb i stranden (Sæby
Mølle, Haslevgårde mølle og Ovegårds
møller f.eks.), hvor det var umuligt at opnå
tilstrækkeligt fald til et overfaldshjul. I Gl.
Viffertsholm mølle er bevaret resterne af et
Vandhjulet på Gl. Viffertsholm Vandmølle er det
underfaldshjul med de originale skovle.
bedst bevarede underfaldshjul i Nordjylland.
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Langt mere effektivt var det senere opfundne overfaldshjul.
Her ledes vandet op på toppen af
hjulet, og det er primært vandets
vægt på hjulets skovle, der driver
det rundt. Dette hjul drejer modsat
underfaldshjulet og brysthjulet;
og da dets omdrejningsretning er
modsat det bortflydende bagvand,
må det placeres så højt, at bagvandet ikke når op til hjulet. Overfaldshjulet kræver en faldhøjde
på mindst 2 – 3 m. Det giver gode
driftsforhold og er robust over for
grøde.
Udnyttelsen er ca. 60 – 80 % af
vandets kraft – alt efter størrelse. Overfaldshjulet på Kelddals Mølle er nyt og et af de få, der
jævnligt får lov at køre i Nordjylland.
Overfaldshjulet blev almindeligt i
Nordjylland i de mere kuperede
landskaber i slutningen af 1600-tallet. Overfaldshjulet er effektivt, men det kan ikke bruges alle
steder. Valg af vandhjulstype vil altid afhænge af naturforholdene.
Overfaldshjulet stiller støre krav til opstemning og malerender end underfaldshjulet.
Specielt for himmerlandske vandmøller er, at de - uanset om de havde under- eller overfaldshjul
- som regel havde indvendigt vandhjul, dvs. at hjulet er placeret inde i møllehuset som f.eks.
Hjerritsdal, Tustrup, Lundbæk, Højriis og Gl. Viffertsholm møller, eller i det mindste under et halvtag som Kelddal og Halkær møller.
Fælles for de nordjyske møller generelt er, at de har undertræk – dvs. at kværnen trækkes af
stjernehjul og drev, der sidder under kværnen, mens kværnen på øerne som regel har overtræk
– her sidder drev og stjernehjul over kværnen.
Med drevet siddende under kværnen, er det muligt at have kværnen stående på loftet, hvorfor de
nordjyske vandmøller ofte er en etage lavere end vandmøllerne på øerne og i de sydligere dele af
Jylland, hvor der skal være plads til et stort stjernehjul over kværnen.
I 1962 blev Ryds Mølle fra Fyn genopført på Fyrkat, hvor der indtil 1916 havde stået en typisk

Hjerritsdal Mølle er det
nærmeste man kommer
arketypen på en himmerlandsk vandmølle:
Bygningen er relativt
lav, vandhjulet sidder
indvendigt og kværnen
har undertræk.
At Hjerritsdal Mølle er
særdeles velholdt og
også hører til de møller,
der har størst landskabelig værdi, er en helt
anden sag.
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himmerlandsk vandmølle. Ryds Mølle er en typisk fynsk mølle med overtræk og deraf følgende
højde, og dens placering på Fyrkat må siges at være temmelig uheldig i kulturmiljømæssig henseende.
Hovedparten af de nordjyske møller fik i deres seneste driftsår installeret turbine, som ofte blev
udnyttet til produktion af jævnstrøm. Der findes eksempler på turbiner både med stående (det
hyppigst forekommende) og med liggende aksel. Alle registrerede turbiner er af Francis typen.
Vindmøller: Mens vandmøllerne blev lagt, hvor der var de bedste muligheder for opstemninger,
var placeringen af vindmøller mere fri. Mange vindmøller er bygget i forbindelse med en allerede
eksisterende vandmølle (Dorf, Sulbæk, Flamsted for blot at nævne nogle, hvor både vand- og
vindmølle stadig er helt eller delvist bevaret). Det eneste krav til placeringen - at der var vind nok,
- har sjældent været et problem i det område, der i dag udgør Region Nordjylland (Vendsyssel,
Himmerland, Thy og Mors), hvilket bl.a. kan aflæses af, at vi kun kan præstere to egentlige gallerihollændere, nemlig Sindal Mølle (hvor galleriet pt. er pillet ned!) og Vodskov Mølle, der er bygget ovenpå en magasinbygning. Det var normalt ikke nødvendigt at bygge møllerne så høje for at
få dem op i vind, og det er da også typisk, at de to eneste eksempler, vi har på gallerihollændere,
står i bymæssig bebyggelse.
I slutningen af 1800-tallet, da jernbanenettet var blevet udbygget, blev mange møller placeret i
nærheden af banen, hvorfra transport af f.eks. foderstoffer kunne foregå. Et fint eksempel på en
sådan placering er Sindal Mølle.
De mange vindmotorer, der tidligere prægede landskabet på Mors, er helt specielt for dette område og hænger tæt sammen med tilstedeværelsen af firmaet Heides Vindmotor- og Maskinfabrik
i Øster Jølby. Firmaet blev grundlagt af møllebygger Diderik R.M. Heide i 1887, og fremstillede
frem til 1930 ca. 1500 vindmotorer. Heide fremstillede således også de 2 tilbageblevne vindmotorer på Mors, der står i Mollerup og på hovedgården Sø.
Den ældste vindmølletype var i Nordjylland, såvel
som i resten af landet, stubmøllen, der er kendt
i Danmark siden 1200-tallet. På et kalkmaleri i
Dronninglund Kirke findes den ældste danske
afbildning af en stubmølle fra ca. 1450.
Stubmøllen har navn efter ”stubben”, den kraftige lodrette stolpe, der står i en krydsfod på et
stenfundament. Stubben bæres og støttes af et
sæt skråstivere mellem krydsfoden og en tømmerramme (sadlen) lige under møllens nederste
bjælkelag.
Stubben afsluttes foroven med en tap, der går
op i en tværgående bjælke – stenbjælken, der
igen bærer to hovedbjælker. På denne konstruktion hænger hele møllehuset.
Skråt bag Abraham og Isak ses en vindmølle,
Møllehuset er forsynet med en stjert (også kalsom en anonym kunstner opfattede den i 1400det svans), der både fungerer som trappe og
tallet. Kalkmaleri i Dronninglund kirke.
som redskab for krøjningen af møllen.
Det giver sig selv, at hvis man skal kunne dreje hele møllehuset, så er det begrænset hvor stort,
det kan gøres og hvor meget maskineri, der kan være. Maskineriet var ofte begrænset til en enkelt kværn med direkte træk. Stubmøllerne var da også oftest bygget som supplement til en vandmølle.
Hvis man ser bort fra den lille gårdmølle på Læsø, hvor kun kværnen og gangtøjet er bevaret,
mens stub, krydsfod, møllehus og vinger alle er senere rekonstruktioner, så eksisterer der ikke
længere stubmøller i Region Nordjylland.
Den hollandske mølle var en væsentlig forbedring af vindmøllerne. Dels skulle kun hatten drejes
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for at få vingerne op i vind, hvorfor møllerne kunne
bygges større og af kraftigere materialer; dels har
den hollandske mølle stjernehjul, der sammen med
kværndrevene danner et gear, der dels muliggør tilkobling af flere kværne, dels forøger hastigheden på
møllestenene.
Den ældste kendte hollandske mølle i Nordjylland
blev bygget i Himmerland i 1761 (Nørgårds Mølle i
Bælum). En lang række bevillinger blev givet både
nord og syd for Limfjorden i 1770’erne. Den del af
Nordjylland, hvor den hollandske vindmølle sidst
gjorde sin entre, var Sydhimmerland, hvor de mange
vandmøller langs Mariager Fjord blokerede for, at
der kunne gives nye bevillinger (der skulle være
mindst en mil til nærmeste nabomølle). Den første
sydhimmerlandske hollænder blev bygget i Korup i
1832.
Anderledes så det ud i Thy og på Mors, hvor hollandske vindmøller meget tidligt og i stort tal holdt deres
indtog før 1800. Bare i perioden 1773 til 1789 gav
Rentekammeret bevilling til opførelse af 6 vindmøller i det daværende Thisted Amt (Kilde: Ekstrakter af Havnø Mølle er den eneste vindmølle i
Kgl. Resolutioner 1770-1789, Rigsarkivet). ForskelNordjylland, der er opført før frigivelsen af
lene mellem landsdelene skyldes dels, at de havde
møllernæringen i 1852.
forskellige behov, idet der var stor forskel på mængden og kvaliteten af de gamle vandmøller, dels forskelle i tilstedeværelse eller fravær af entreprenante
godsejere.
Af den bevarede bygningsmasse er Havnø Mølle
(opført 1842) den eneste bevarede vindmølle i regionen, der er opført før loven om den frie møllernæring blev givet i 1852. Havnø Mølle er til gengæld et
meget typisk eksempel på de møller, der opførtes i
Nordjylland i perioden 1770 – 1850. De var alle jordhollændere, de var opført på en kælder/ undermølle
der oftest var af kampesten (enkelte dog også af
tegl) og var ottekantede trækonstruktioner, tækket
med strå. Vingerne havde lærredssejl og blev manuelt krøjet vha. krøjevogn. Havnø Mølles maskineri er
også typisk for denne periodes møller, hvor grynværker var ved at vinde indpas ved siden af melkværnen.
Tilladelser til brug af grynværker var blevet lettere at
opnå efter en kgl. resolution af 1825.
I flere egne af Danmark har man kendt en hybridform mellem stubmøllen og den hollandske mølle.
Nemlig møllen med hat men uden stjernehjul. Møllen
krøjes (vendes) altså som en hollandsk mølle, mens
gangtøjet er uden stjernehjul og altså identisk med
Den lille Grønnestrand Mølle har hat som
stubmøllens. Denne hatmølle var oftest bygget som en hollænder, men gangtøj (direkte træk),
gårdmølle i egne, hvor der var langt til nærmeste
som en stubmølle.
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Klostergaards Mølle i Bierstedmalerens streg. Bemærk den dobbelte vindrose, der skimtes bag
på hatten. I dag er den erstattet af en attrap uden forbindelse med resten af hatten.
privilegerede mølle. Der er i dag kun bevaret to møller af denne type i Danmark - den ene er den
lille lyngtækkede vindmølle ved Grønnestrand. Der vides dog at have stået en tilsvarende hatmølle ved Dalsgård i Vive sogn i midten af 1800-tallet.
I slutningen af 1800-årene blev den automatiske krøjning (vha. vindrose) udbredt, ligesom automatisk svikning af vingerne blev almindelig. Vindroser er i dag bevaret på Stenvad Mølle, Mariendals Mølle og Bælum Mølle. Klostergaards mølle, hvis vindrose i dag blot er en attrap, var speciel
ved at være dobbelt.
Vindroser var dyre. En billigere form for krøjning var kædekrøjeren, hvor krøjningen foregik manuelt vha. en kæde lagt over et
kranshjul. I forhold til det manuelle krøjeværk havde kædekrøjeren
b.a. den fordel, at man lettere kunne dreje møllen uden at standse
vingerne, og i forhold til den svanskrøjede mølle, var den mindre
udsat for at dreje utilsigtet i stærk vind. Møller, der i første omgang
fik kædekrøjer, har ofte senere fået vindrose.
I Thy er der stadig bevaret kædekøjning på Snejstrup og Refsbøl
møller. I Snejstrup ligger kranshjulet dog på jorden og i Refsbøl
har kædekrøjeværket i dag mest karakter af attrap.
Automatisk svikning foregår normalt vha. ”edderkop” og trækstænger på vingerne, hvis bevægelse styres af en ladestok gennem vingeakslen. Denne type af svikning er bevaret på bl.a. Bælum Mølle og Mariendals Mølle.
En anden type af automatisk svikning er fjedersvikningen, som i Danmark dels er kendt som ”ren” fjedersvikning (fjedersvikning på alle 4 vinger) og som ”hybridsejl”
(fjedersvikning på 2 vinger og lærredssejl på 2). Hybridsejl var i Nordjylland bl.a. brugt på Hasseris Mølle, Rubjerg Mølle og Gandrup Mølle, men de eksisterer ikke
længere på nogen dansk mølle.
Fjedersvikning på alle fire vinger har været kendt på et
mindre antal danske møller, men kendes i dag udelukØster Sundby er den eneste danske
mølle, der har bevaret fjedersvikning af kende på Øster Sundby Mølle, der i den forstand er helt
unik i den danske møllebestand.
vingerne.
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Blandt de 37 bevarede vindmøller i Region Nordjylland, findes møller i alle størrelser lige fra den
lille hatmølle ved Grønnestrand med et vingefang på 8,8 m og til den gigantiske pumpemølle på
Bygholm Vejle med et vingefang på ca. 22 m. Karakteristisk for området er dog 8-kantede jordhollændere med vingefang på 14-16 m.
Generelt har de hollandske møller i Nordjylland et særskilt stjernehjulsloft og kværnene drives
ved overtræk. I nyere møller som f.eks. Mariendals Mølle i Aalborg (opført ca. 1890), hvor kværnene har kunnet køre både ved vind- og ved motorkraft, har kværnene (aht. til remtrækket fra motoren) undertræk. Der er dog også møller, hvor motoren er koblet til stjernehjulet, og hvor kværnen derfor har bevaret sit overtræk.
Mens de hollandske møller i Vendsyssel og Himmerland oftest har gulv på de øverste lofter, står
de fleste hollandske møller i Thy med lofter, hvor der ikke er lagt gulv på bjælkelaget.

Vingefanget på Bygholm Vejle pumpemølle er mere end
dobbelt så stort som på Grønnestrand.
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4. Forandringer i den nordjyske møllebestand i forhold til registreringen publiceret i 1993
I forhold til registreringen, som blev lavet i 1980’erne, er der sket mange forandringer mht. møllebestanden i Nordjylland.
Et af formålene med en nyregistrering udført som digital registrering var at få samlet op på nogle
af de møller, der ikke kom med i den første registrering. I Nordjylland var det bl.a. Karls Mølle og
Maren Mølle på hhv. nord- og sydsiden af Mariager Fjord, der manglede.
Det er så skæbnens ironi, at vi mindre end 2 måneder efter at nyregistreringen blev gennemført,
er blevet opmærksomme på endnu en ”glemt” mølle, nemlig Klæstrup Mølle ved Nibe – en gammel kornmølle på Binderup Å, der i 1800-tallet blev ombygget til kartemølle (underleverandør til
Nibe Kradsuldsfabrik), og senere igen til savværk og maskinsnedkeri. Møllen fungerede som maskinsnedkeri indtil for mindre end et år siden. At Klæstrup Møllen (kaldet ”Kradsen”) ikke tidligere
er blevet registreret er i virkeligheden endnu et argument for at en mølleregistrant bør være digital, så den let lader sig opdatere.
De tidligere glemte møllers antal er imidlertid ikke så stort som antallet af forsvundne møller.
Ved registreringen i 1980’erne var Mors kendetegnet af en ”skov” af møller trukket af vindmotorer,
der for de flestes vedkommende var bygget i 1920’erne af firmaet Heide i Øster Jølby. Af disse er
møllerne ved Torup, Fredsø, Frøslev, Tødsø og Hestbakgård nu taget ned efter 1993 og i Sejerslev står kun møllekroppen af den gamle hollænder tilbage, mens vindmotoren er nedtaget. Tilbage er kun vindmotorerne på Sø og i Mollerup.
Også en enkelt hollandsk mølle er forsvundet. Møllen på Oxholm brændte i oktober 2004. Den er ganske vist blevet genopført, men står som en kulisse, hvor hatten er boltet fast på kroppen og vingerne
ikke kan dreje (fordi de rammer ind i møllekroppen). Der er således ikke længere tale om en historisk
mølle, men om et landskabselement og et mindesmærke over en forsvunden mølle.

Klæstrup mølle, der ligger ved en optemning direkte på den vandrige Binderup Å kun ca. 1 km
oven for Huul Mølle. Indtil efteråret 2007 var den i brug som el- og turbinedrevet maskinsnedkeri.
Alligevel kom den heller ikke med i registreringen denne gang!
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I Oxholm mølle er det ikke svært at erkende de få dele, der har gjort branden med. Her er det det
sortsvedne stjernehjul, der som en anden skulptur er hængt op i den nye mølle.
For vandmøllernes vedkommende
behandles der i øjeblikket en ansøgning om nedrivningstilladelse
for Lundby Mølle, hvis forfald (jvf.
registreringen) er så fremskredet,
at det ikke vil være formålstjenligt
at fastholde dens beståen.
Der er dog også lyspunkter. Havnø
Vindmølle, der i 1980’erne stod
som ruin, er blevet gennemgribende restaureret og er i dag en
velfungerende museumsmølle,
hvor der males mel om sommeren.
Og mens ejerne af Lundby Vandmølle ønsker deres mølle nedrevet,
har ejerne af Huul Mølle allieret sig
med borgerforeningen og kommu- De sørgelige rester af Lundby Mølle. Møllebygningen er
nen, der i fællesskab forbereder en skredet sammen, og boligen fugtskadet.
restaurering af vandmøllen.
Ud over at møller er helt forsvundet, er der også møller, der er blevet ombygget til ukendelighed
og udnyttes på mere eller mindre fantasifulde måder. En himmerlandsk vindmølle er f.eks. blevet ombygget til sommerhus, og den gamle hejsestol gør det i dag ud for bar, mens den franske
kværnsten er blevet fjernsynsbord. En møllesten i en vendsysselsk mølle, der er blevet omdannet
til spejderhytte, har fået samme funktion. I en vindmølle i Thy er hele undermøllen indrettet som
bar, og i Vesthimmerland har en vandmølle, der i dag er uden funktion, sidst tjent som hønsehus.
Selv et løbehjul fra en turbine omskabt til lampe har vi set!
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Alternative måder at genanvende
mølleinventar på.

Vi fik også set attrapper af snart sagt hvad som helst: ”Vindroser” uden forbindelse til resten af
krøjeværket, ”vingeaksler” uden forbindelse til vingerne, ”vinger”, der ikke kan dreje, vandhjul, der
snurrer lystigt uden nogen som helst forbindelse med gangtøjet osv.
I retfærdighedens navn skal siges, at vi også har set mange møller, hvor man har arbejdet meget
seriøst med restaurering, vedligeholdelse og formidling. Men tendensen synes at gå imod, at møllerne udskilles i tre grupper:
•

•

•

møller, der med stor seriøsitet søges bevaret så autentisk som muligt. Det er forskelligt,
hvor godt det lykkes, og det står helt klart, at Møllepuljen har en opgave i at formidle viden
om principperne for god vedligeholdelse og restaurering. I denne gruppe er driften af de
fleste af møllerne lagt i hænderne på møllelaug eller foreninger, hvor frivillige gør et stort
arbejde.
møller, der bare får lov at stå, indtil de falder ned af sig selv, og som i mellemtiden udnyttes
som pulterkammer. Flere af disse møller havde et rigt og autentisk maskineri, der gør dem
til vigtige kilder til mølleriets teknologihistorie, selv om det er tvivlsomt, om de vil kunne bevares for eftertiden.
møller, der har fået helt nye funktioner, og hvor man har boltret sig med sjov og ballade,
hvorved møllen har mistet sin autensitet og værdi som historisk dokument. Man kan diskutere om alle møllerne i denne gruppe stadig kan betegnes som ”historiske møller”, og om
de stadig skal optræde i en mølleregistrant.

Af de 65 registrerede møller, fungerer 7 vandmøller og 20 vindmøller i dag som museum eller har
museumslignende funktion. For 18 møllers vedkommende er der et møllelaug eller en forening,
der tager sig af møllens vedligeholdelse og formidling. Deres fremtid synes at være nogenlunde
sikret, mens flere af de øvrige synes at gå en usikker fremtid i møde.
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Emner, der skal afklares inden en evt. landsdækkende registrering:
Ud over redigeringen af skemaer samt vejledning, er der en række mere principielle spørgsmål,
som bør afklares inden en database over bevarede danske vand- og vindmøller kan opbygges.
Det skal derfor lægges op til Møllepuljen at diskutere:
•
•
•

hvor autentisk skal en mølle fremstå for at kunne klassificeres som en ”historisk vand- eller
vindmølle”?
kan og skal møller, der er genopført f.eks. efter brand, opfattes som historiske møller? – og
skal de optræde i en database? Og i bekræftende fald på hvilken måde?
hvordan opstilles der klare kriterier for, hvilke bygningsanlæg der medtages, og hvilke der
udelades?

Ved registreringen, der fandt sted i 1980’erne, er medtaget et antal møller, hvor der også dengang var bevaret meget lidt – f.eks. hvor møllehuset stadig stod, men hvor vandføring, hjul og
inventar var væk. Men der var andre møller i samme forfatning, som man afstod fra at tage med. I
Nordjylland medtog man således Boel, men ikke Trend, Røverstedbro eller Maren møller. Udvælgelsen af de møller, der kom med, foregik reelt hos de museer, der meldte ind hvilke møller, der
eksisterede i deres område, og de enkelte museer har tilsyneladende haft forskellige anskuelser
af hvor meget, der skal være bevaret, for at man stadig kan tale om bevarede møller. Med henblik på en fremtidig nyregistrering er det vigtigt at opstille ensartede kriterier for, hvilke anlæg, der
medtages.
Siden registreringen i 1980’erne har vi vænnet os til begrebet ”kulturmiljø”, som introduceredes
i Svend Aukens tid som miljøminister, og i museumsverdenen har man taget begrebet til sig.
Mange møller er elementer, der er med til at give et miljø fortælleværdi. F.eks. er Sindal Mølles
beliggenhed over for stationen en del af fortællingen om de ”nye byers” funktion som nye centre
for handel i landområder.
Som noget af det sidste man nåede at lave, inden Nordjyllands Amt lukkede ned, var udpegningen af en række mølleanlæg som dele af bevaringsværdige kulturmiljøer.
Værdien som element i et kulturmiljø bør ikke underkendes, og selv om f.eks. Sindal Mølle i dag
er en tom skal, har den en væsentlig kulturmiljømæssig betydning (ikke at forveksle med de mere
æstetiske landskabsværdier). Denne betydning kommer ikke særlig tydeligt til udtryk i den gamle
registrant, men bør indarbejdes i en nyregistrering.

Huul Mølle udgør sammen med Klæstrup
Mølle og Vokslev
Kalkgrav og et spændene kulturmiljø ved
Binderup Å.
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Ved nyregistreringen af møller i Region Nordjylland valgte vi at tegne en situationsplan over alle
møller med indtegning af f.eks. mølledam, sluser, stigbord etc. Denne information kan ikke umiddelbart digitaliseres, men den kan måske udnyttes i andre sammenhænge.

5. De indsamlede data og den videre behandling af dem.
Oplysningerne fra de 65 udfyldte skemaer er overført til databasen. I øjeblikket arbejdes der på at
gøre dataene tilgængelig på dataadgangsider, der kan lægges på Internettet.
Efterfølgende skal dataene eksporteres til Mapinfo, hvorefter de 1) kan udnyttes til at tegne udbredelseskort og analysere sammenhænge mellem forekomster af forskellige bygningsmæssige
og teknologiske træk 2) kan analyseres nærmere for sammenhænge med f.eks. geologiske forhold (vandløbsforhold, vindkort m.v.) 3) kan sammenholdes med historiske kort som f.eks. Videnskabernes Selskabs kort, hvor møllerne er indtegnet, og hvor jordbundstyper er angivet (findes
også i digitaliseret form).
Det er planen at bruge 2008 til at eksperimentere med de muligheder digitaliseringen giver. Det
vil evt. også inspirere til at revidere vores registreringsværktøj endnu engang, før der søges om
støtte til en landsdækkende nyregistrering.
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6. Lidt statistik på baggrund af de indsamlede data

Møllernes funktionsdygtighed
Hel

Delvis

Ingen

5%
35%

60%

Møller fordelt efter bygningens bevaringstilstand
god

7%

rimelig

6%

dårlig

faldefærdig

forsvundet siden 1993

7%

55%

25%
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Vandmøller efter hjultyper
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Vindmøller efter vingetype
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