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Denne rapport er udarbejdet i januar-februar 2010 for Kulturarvsstyrelsen af  
arkitekt  maa. Niels-Holger Larsen. 
 
Der er anvendt materiale fra Bornholms Museums arkiver, samt forskellig litteratur. 
Farvefotos: Niels-Holger Larsen. 
 
Jørn Uffe Hansen, opvokset og boende i Rutsker, har givet mange værdifulde oplysninger til historien.  
Jørn Uffe Hansen har i mange år, som medlem af Foreningen Bornholm, ført tilsyn med Vang 
vandmølle. 
Desuden har Hans Kapel, havnefoged i Vang, bidraget med oplysninger. 

 
I en særskilt rapport ” Bevaring af vandmøllen” gøres der rede for selve møllebygningens bevaring, 
herunder også en analyse af de tidligere restaureringers ”fejltrin”, og i yderligere en rapport beskrives 
den nødvendig restaurering.  
 
I en tredje rapport ” Planer for fremtiden” er angivet en handlingsplan for genopretning og fremtidige 
tiltag.
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Vang vandmølle – i Rutsker, på Bornholm  
 

 
 
Vang vandmølle 2009 – slidt, men dog tæt på tag og fag.  

 

 
Indledning 
I den følgende historiske beskrivelse gøres der rede for møllens beliggenhed og historie og dens 
istandsættelser i løbet af de sidste 100 år.  
For hundrede år siden lå møllen nærmest i ruin, men det lykkedes at få den istandsat i 1928. Senere i 
1940erne så det igen ringe ud, møllen blev fredet i 1959, og en ny indsats i slutningen af 1960erne 
gjorde den igen funktionsdygtig. 
Foreningen Bornholm overtog vandmøllen i 1969. Sidenhen er møllen holdt tæt på tag og fag, der er 
foretaget forskellige reparationer og i 2003 blev det forsøgt at rydde bevoksning og lede vand til møllen. 
Det var planen at istandsætte møllen, når vandtilførslen kunne reguleres. Men naturens kræfter med 
tæmning og regulering af bækken var for stærke, og udtynding af bevoksningen blev ikke fulgt op - af 
resursemæssige grunde - og projektet for selve møllen blev udskudt. Nu skal møllen imidlertid 
nødvendigvis istandsættes på tag og fag. En fornyet udtynding af bevoksning og regulering af bækken 
med damme og stigborde må så komme – når resurserne kan skaffes.  
 
I en særskilt rapport gøres der nærmere rede for en nødvendig kommende restaurering af møllen. 
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Ringedalen  og mølledammene - i dag 
 
Nederst i Ringedalen, hvor Ringebækken har sit udløb lige før skrænten ned mod kysten, ligger den lille 
vandmølle, delvis gravet ind i bakken. Øverst i Store Ringe Bakke ligger en stor mølledam, og herfra 
løber bækken ned gennem dalen til Lille Ringe Bakke. Mellem den store mølledam og vandmøllen viser 
gamle kort mindre mølledamme. Ved hver mølledam har der været en dæmning og et ”stigbord”, et 
”hul” i dæmningen, som kunne regulere vandtilstrømningen. Man kunne på den måde stemme vand op 
til møllens periodevise drift. I tørre somre har der dog næppe været meget vand i mølledammene. 
 

Kortudsnit med Vang, der viser mølledam og 
bækken med vandmøllen, hvor den gamle vej, 
Ringebækken og redningsstien krydser hinanden. 
Kortudsnit fra Kulturmiljøatlas 2002. 

Luftfoto ca. 2000. Her ses hvor tæt bevoksningen 
er ned gennem dalen med Ringebækken. Øverst, 
næsten midt i kortet ses vandmøllen markeret med 
rødt tæt ved skovkanten mod havet.  

 
Så sent som i 1930erne havde bakkerne i Ringedalen ikke den tætte og høje bevoksning som i dag. Man 
havde græssende dyr på skrænterne, og træerne blev taget til brænde inden de blev store.  
Mellem træerne ser man i dag flere steder dæmningerne, men der er andre ”kulturspor” i dalen som ikke 
har noget med vandmøllen at gøre. Der lå en lille kartoffelmark, en dæmning til tipvognsspor - som 
aldrig blev lagt - til stenbruddet ses skråt ned gennem den nederste del af dalen, og der er fundamenter 
fra en kiosk, alt sammen efter at møllen gik ud af drift i slutningen af 1800-tallet. 
Vejen ned gennem dalen er nyere; de ældre hulveje anes endnu på nordsiden af dalen. 
 
Grundstykkerne i ådalen er dels i offentlig, dels i privat eje, og vandmøllen med tilhørende jordstykke 
ejes af Foreningen Bornholm, der købte møllen i 1969. Møllen blev bygningsfredet i 1959. 
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 Vandmøllen ved Ringebækken -  historie og bevaring.    
 

Vang vandmølle i omkring 1900. Det ældst kendte foto af vandmøllen. Bemærk hvor åbent landskabet er 
nord for møllen. Taget synes nytækket og gavlen forholdsvis nylig beklædt. 
Der ses ikke en vandrende til vandhjulet – det er derfor tvivlsomt om møllen har været i brug. Desuden 
ses et lille vindue ved siden af døren – vinduet ses ikke på opmålinger og andre fotos fra omkring 1928. 
Den lille vandmølle med 1 kværn formodes at være etableret i 1811, idet samme årstal har været 
indskåret på døren i møllen (årstallet 1811 på en bræddestump er bevaret). Etableringen på dette 
tidspunkt af vandmøllen og mølledammene bekræftes desuden af arkiv-, litteratur- og kortstudier.  
 
I Rutsker sogn og omegnen af Vang har der gennem tiden været flere vand- og vindmøller – i dag er kun 
vandmøllen i Vang bevaret.  
På Hammers kort fra 1750, der er meget nøjagtigt, er der to vandmøller – en lige syd for Ringebakken 
ved Blåhusbækken (Blaaehus Bekken i Blåskinsdalen) vest for Almegård, og en nord for ved 
Møllebækken ved Borre (14.s.gård). På samme kort ses – en stubmølle Bakkemølle lige nord for 
Hullegård, samt en stubmølle ved Dyngegård, og endu en i Kaas Bye – ikke navngivet, men det er 
Kuremøllen, som blev flyttet hertil fra Hammershus – måske den første af Sweder Ketting opførte 
stubmølle på Bornholm. Der er ingen vandmølle til Ringebækken. 
 
På et senere kort, Videnskabernes Selskabs kort 1805 (opmålt 1801) ses endnu ingen vandmølle ved 
Ringebækken, men stadig vandmøllen ved Borregård nord for Vang. Bakkemøllen ses ikke mere, men 
derimod to stubmøller tæt ved Dyndegård. Den ene af disse møller er senere erstattet af Bymøllen – en 
hollandsk vindmølle opført 1874 - nu nedrevet.   
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Hammers Kort 175, (Kopi 1796) Her ses de to 
vandmøller – en nord for Vand og en syd for 
Ringebakken. Længere inde i landet de to 
stubmøller.(Kortet kan ses i farve på Statens 
Arkiver: www.sa.dk ) 
 

Videnskabernes Selskabs kort 1805. Her ses kun 
en vandmølle nord for Vang, Borrregård, to 
stubmøller inde i landet ved Dyngegård, samt 
Kuremøllen noget syd for Ringebjerg. 

 
Frem til midten af 1800-tallet har Rutskers bønder, husmænd og Vangboerne fået malet mel på 
vandmøllerne, når der ikke var vind, og omvendt på vindmøllerne, når der var vind. Hverken vind- eller 
vandmøllerne har haft stor kapacitet. Kværnstenene har været af nogenlunde samme størrelse i begge 
mølletyper, men stubmøllerne har været mere effektive end vandmøllerne. Man har malet byg til foder 
og bygmalt til øl, samt rugmel til brød. Hvede dyrkedes ikke meget, og malede man hvede på møllerne 
havde det karakter af fuldkornsmel, som selv efter sigtning gav brunligt brød.  
 
På de fleste gårde har man desuden haft en mindre hånddrevet ”hjemkværn”, som mange har brugt til 
husbehov. Bornholm har altid haft frit mølleri – enhver kunne opføre og drive en mølle, som tillige var 
afgiftsfri. Mange mølleejere har dog måttet have supplerende indtægt. Det betød også at møller ”kom og 
gik”. Det var meget almindeligt at stubmøller blev handlet og flyttet, og den dyreste og vigtigste del i en 
mølle – kværnstenene kunne genbruges – kværnsten fra en vandmølle kunne som regel bruges i en 
vindmølle, og omvendt. Omløbsretning og de deraf følgende bilning kunne være et problem, som dog 
kunne løses med lidt kreativitet og arbejde. En møllesten vejer omkring 1000 kg, og med datidens 
transportmuligheder var alene dette besværligt. Også de store indvendige ”hathjul” i en stubmølle, og et 
”gravhjul” i en vandmølle – begge placeret på mølleakslerne, har ofte kunne genbruges i de to 
mølletyper, ligeledes ”med god vilje”, som for kværnstenes vedkommende.  
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At bygge en stubmølle krævede noget mere viden og håndværksmæssig kunnen indenfor tømrer og 
møllebyggerhåndværk, end bygning af en vandmølle, som kun krævede en delvis møllebyggermæssig 
bistand med selve mølleværket. 
 
Vandmøllerne har været udsat for anderledes naturkræfter – vand i bække og åer, som især ved forårets 
tøbrud var meget udsatte, og krævede stadig vedligehold og opsyn. Til vandmøllerne skulle der 
etableres opdæmninger med vandregulerende ”stigborde”, og der skulle anlægges omløb ved møllen, så 
vandet kunne ledes uden om vandmøllen, når den ikke var i brug. 
Etablering af en vandmølle betød først og fremmest en del hårdt og tungt arbejde, som ikke 
nødvendigvis skulle købes – det var gerne tilfældet ved stubmøller. 
 
Fiskerlejet Vang – omkring 1800 
 
Der er nogle få beskrivelser og kort, som mere detaljeret giver et billede af Vang og befolkningen. 
Går man tæt på Hammers kort fra 1750, som måske har været kilde til de efterfølgende år frem til 
omkring 1819.  
 
Videnskabernes Selskabs kort fra 1805 – se forrige side - er ikke så detaljeret som Hammers kort. 
 

 
Vang fiskerleje - Udsnit af Hammers kort 1750.(se også næste side). Omkring den lille havn kan der 
tælles 5-7 huse med små haver. Vejen inde fra land grener sig i tre retninger. I forhold til Ringebækken 
er det bemærkelsesværdigt, at vejen ned til Vang den gang gik tæt ved bækken og altså også tæt forbi 
den senere vandmølle – ca. 60 år senere, hvor vejen endnu lå på dette sted indtil midt i 1800-tallet. 
På kortet ses tydeligt to opstemninger Mølle Bekken til vandmøllen på Borre, den har hørt til 14. 
selvejergård Borregård. 
Kopi fra Statens Arkiver www.sa.dk.  
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Hammers Kort 1750 (1796 )– udsnit med Vang og Ringebjerget. Her ses de to vandmøller. 
Den søndre ved Almegård synes ikke at have haft meget vand bag sig til at drive den. 
Vandmøllen på Borre ved Mølle Bekken har tydeligt haft godt med vand inde fra land 
Ringebækken synes også at have haft mere vand til den senere Vang vandmølle.  
Kopi fra Statens Arkiver www.sa.dk. 



 

NIELS-HOLGER LARSEN, ARK.MAA, VIMMELSKAFTET 2, 3700 RØNNE, TLF. 21463977 
E-MAIL: NIELSHOLGERLARSEN@GMAIL.COM - WWW.KULTURARVBORNHOLM.DK 

9 

9 

Beskrivelser af Vang, bækkene og bakkerne. 
Til supplement til kortene findes der flere beskrivelser.  
En samtidig med Vang vandmølles opførelse i 1811 er U. Salchow’s Militærbeskrivelse over Øen 
Bornholm - udarbejdet vinteren 1813-1814, ved slutningen af Englænderkrigen 1807-1814. 
Kort fortalt var det Salchows opgave at beskrive Bornholms resurser, havne og kystforhold i relation til 
en krigsførelse. Det blev en meget spændende fortælling om Bornholms terrænforhold og befolkning 
med mange mængdeangivelser. Salchow indsamlede oplysninger fra amtmanden, men meget har 
Salchow selv registreret og oplevet under sit ophold på Bornholm – beretningen betragtes derfor at være 
ret troværdig. Beretningen er udgivet i 1954, som et skrift fra Bornholms Historiske Samfund. 
 
I et afsnit om Aaer og Bekker i Nørre Herred omtales Wang på side 97: 
 

 

 
 Der må være tale om vandmøllen ved Borregård og Vang vandmølle. 
 
På side 35 angives der at være:  
7 huse, en liden løkke, ingen avlsbrug, ingen heste, kun en ko og nogle får.  
 
På side 73 angives der at være:  
9 fiskerbåde, hvoraf en er en Ege (en større bornholmsk fiskerbåd). 
  
I en rejsebeskrivelse fra 1815 ved Rawert og Garlieb angives det, at der i Vang er 16 huse og familier – 
altså væsentlige flere end det Salchow angiver på nogenlunde tidspunkt. Tæller man husene på kortet fra 
1805 er der syv ned i Vang og tre lidt oppe ved Ringebakken. 
 
En rimelig formodning, med baggrund i både kort og beskrivelser, har der formentlig været 7-10 
husstande med i alt 30-50 personer. 
I betragtning af, at der kun fandtes to stubmøller og en vandmølle i sognet omkring 1810 – så har det 
nok givet grundlag for en vandmølle tæt ved fiskerlejet, som tilsyneladende var i vækst. Og flere 
husmænd har sikkert slået sig ned på de fattige jorder. 
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Ringebækken og mølledamme. 
For at anlægge vandmøllen har der skullet opbygges stigborde til et par mølledamme og et omløb ved 
møllen. Det har uden tvivl været et større arbejde, men man skal huske, at terrænet på Ringebakken og i 
dalen har været uden de mange træer, som det er i dag. Bakkerne har været helt åbne og fri for 
bevoksning, bortset fra lyng og krat, og måske nogle små træer. 
Det har derfor været lidt nemmere end i dag. 
 
 

Et matrikelkort fra midten af 1800-tallet med det 
nyeste matrikelkort indkopieret (der er lidt 
unøjagtighed i sammenpasningen). 
På kortet er der to opstemmede mølledamme. 
Det gamle kort er måske lidt unøjagtigt. Den 
nederste nordre del af bækken ligger i dag lidt 
nordligere end vist. 

Nutidigt luftfoto med indlagte matrikelskel. På 
fotoet ses den store mørke mølledam, som må 
svare til den nordligste på det ældre kort til 
venstre herfor. Der er længere nede af bækken 
flere opstemninger, som ikke kan ses på luftfotoet. 
Vandmøllen ses som en lille rød plet øverst tæt ved 
skovkanten ud mod havet. 

 
Flere ældre kort giver flere detaljerede oplysninger. 
Det synes som om bækken forløb vestpå i den nederste del er tegnet forkert, måske er det gentaget fra 
ældre kort. Det samme gælder vejene sydpå i Ringebakkerne. 
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Kort over Vang Fiskerleje 
1854.  
Der er kun vist de huse, som 
kortet omhandler. 
Der kan tælles 9-10 
matrikler, hvor der uden tvivl 
har ligget et hus på hver af 
dem. 
Vandmøllen er markeret, dog 
liggende lidt fra bækken, men 
samtideige kort viser et 
tættere løb. 
Det bemærkes også at vejen 
sydligst er 12 alen, medens 
den nord-sydgående er 6 
alen.  Det er altså den brede 
søndre vej, der er 
”hovedvejen” ned til Vang. 
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Matrikelkort 1828-1854. Her er vist et lille sideløb, eller omlægning af Ringebek, så den kommer tæt 
ved den lille vandmølle.   
 

Matrikelkort 1854-1966. Et gammelt kort fyldt med rettelser. Det viser blandt andet omlægningen af 
vejen ned til Vang – formentlig i slutningen af 1880erne. Bækkens løb forbi møllen ses kun svagt på 
kortet. Møllen ligger på en matrikel 103bx. 
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Møllen blev bygget af Vangboen Poul Hansen i 1811. Han solgte den i 1849 til Janus Holm, som i 1874 
byttede vandmøllen med Bymøllen, ejet af J.P. Jørgensen. Det kan undre, idet Bymøllen må have haft 
en lang større værdi som hollandsk mølle, men kilderne giver ikke en nærmere forklaring på dette. 
Jørgensens søn Poul Jensen overtog derefter vandmøllen, og ejede den i 25-30 år frem til 1910. Efter 
sigende gik møllen af brug i 1902-1905, men Poul Jensen har passet på møllen, idet et ældre foto fra 
omkring 1900 viser et nytækket tag på møllen. 
 
Møllen er uden tvivl blevet udkonkurreret af Bymøllen og i 1890erne sker der stor udvikling i Vang. 
Stenbruddet blev åbnet i 1896, og der blev brudt flere steder længere oppe i ådalen.  Den gamle vej var 
nogle år før blev afløst af den nuværende vej ned til Vang og trafikken gik herefter ikke forbi møllen.  
Stenarbejdere og vangboere etablerede længere oppe ad åen ved den store mølledam en festplads med 
talerstol, og i området var der desuden været en markørdækning til salonskydning. 
I perioden 1896-1906 anlægges der en dæmning til tipvognsspor skråt hen over åløbet – sporet blev dog 
aldrig lag, men dæmningen anes stadig. Et mindre areal anvendes til kartoffelmark, og ikke langt fra 
møllen ved redningsstien byggedes en mindre iskiosk omkring 2. Verdenskrig.  
 
Ådalen groede langsomt til, og i de gamle mølledamme, på dæmninger og skrænter gror træer op. 
I 1960erne kom der dog noget arbejde i gang med opdæmning, og et stigbord af beton blev etableret, så 
vandet kunne reguleres til møllen, der blev istandsat omkring 1970. 
Herefter gik dog alt i stå med vedligeholdelse af bæk og mølledamme. 
I forbindelse med istandsættelser af møllen i slutningen af 1980erne indledes der samarbejde med 
Bornholms Amt, der udarbejder i 1993 et projekt for rydninger og istandsættelser af damme og 
stigborde. 
 

Matrikelkort 1966-1982. Viser den grund med vandmølle, mtr. Nr. 103 df, som Foreningen Bornholm 
købte 1969. 
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Plan for retablering af stigborde, udarbejdet af 
Bornholms Amt 1993.  
Stigbord nr. 1 ved møllen er et lille stigbord at træ 
Nr. 2 er af beton fra ca. 1970.  
Nr. 3 og 4 er en ældre stendæmninger, hvor der i 
midten kunne spærres for vandet. 

Kortudsnit fra Kulturmiljøatlas 2003. Den gamle 
vej er fejlagtigt angivet – se tidligere ældre kort. 
Med punkteret streg er markeret det område, hvor 
Bornholms Amt i 1993 planlagde at arbejde, og 
først ca. 10 år senere iværksatte arbejdet med 
skovrydninger. 

Først ved et Kulturmiljøprojekt – iværksat af Kulturmiljørådet - i 2003 lykkes det at igangsætte en 
rydning af træer på en del af Ringebækken løb. (Se kort) Der isættes planker i betonstigbordet nr.2, 
dæmning nr.3 forsøges tætnet, og gennemløbet i dæmning nr. 4 renses op. 
 
Efterfølgende kraftig vandføring i bækken ødelægger dog delvis dæmningerne.  
 
Især om forårets og efterårets meget regnvand presser vandet voldsomt på, finder alternative veje, 
underminerer dæmninger, løber udenom og er vanskeligt at ”styre”. Det kræver også tilsyn og 
vedligeholdelse, som der ikke har været resurser til. 
I de seneste år har bevoksningen igen bredt sig, og der mangler stadig rydning længere nede omkring 
bækken mellem stigbord 1 og 2. 
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Rydning marts 2003 ved Bornholms 
Regionskommune – Kulturmiljøprojektet. 

Stigbord nr. 2 af beton kommer frem. 

 

Maj 2003, ved den store dæmning nr. 3.  
Skovfoged Ole Holm Petersen - i midten – fra 
Bornholms Regionskommune, har siden 1990erne 
været leder af rydningsprojektet. Hans Kapel – til 
højre – var ”tovholder” på projektet for 
Kulturmiljørådet. 

September 2003. Dæmning nr. 3. med dammen 
forrest. Der fandtes rester at et tidligere stigbord i 
træ. Dæmningen var noget ”skæmmet” af et par 
store træer, som groede på dæmningen. For at 
hindre gennemstrømning blev der tætnet med ler. 
Til højre har der måske tidligere været et overløb. 
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September 2003. Betonstigbordet er tæt. Ved møllen er stigbord og tilløb fint. 

Juni 2004. Dæmningen 3 kan ikke holde tæt. Midten 
er delvis gennembrudt. 

Betonstøbningen er undermineret – vandet løber 
langsomt igennem. 

December 2006. Dæmning 3 er faldet sammen på 
midten. 

December 2006. Stigbord 1 ved møllen holder pænt 
tæt. 
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Vandmøllen  - bygningen og dens bevaring 
 

 
Vang vandmølle i omkring 1900. Det ældst kendte foto af vandmøllen. Bemærk hvor åbent landskabet er 
nord for møllen. Taget synes nytækket og gavlen forholdsvis nylig beklædt. 
Der ses ikke en vandrende til vandhjulet – det er derfor tvivlsomt om møllen har været i brug. Desuden 
ses et lille vindue ved siden af døren – vinduet ses ikke på opmålinger og andre fotos fra omkring 1928. 
Den lille vandmølle med 1 kværn formodes at være etableret i 1811, idet samme årstal har været 
indskåret på døren i møllen (årstallet 1811 på en bræddestump er bevaret). Etableringen af vandmøllen 
på dette tidspunkt og mølledammene bekræftes desuden af arkiv-, litteratur- og kortstudier. 
Foto: Kjøller, Bornholms Museum. 
 
Efter Vang vandmølle gik ud af drift omkring 1905 blev den kun nødtørftigt vedligeholdt, og i 1920-
erne var den i meget ringe forfatning.  
Foreningen Bornholm trådte til med penge – 600 kr. - for en istandsættelse i 1928, hvor møllen også 
blev målt op af arkitekt K. Thorsen, der tillige førte tilsyn med istandsættelsen. Der blev desuden taget 
fotos af møllen af fotograf Kjøller i Allinge. Fotos og opmåling stemmer meget godt overens, og må 
næsten være samtidige. 
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En avisomtale af møllen – uden tvivl skrevet af arkitekt K.Thorsen, der i 1928 opmålte møllen –
beskriver ejerforholdene og møllerne i omegnen: 
 
” Paa Døren i den nordlige Spidsgavl fandtes skaaret Aarstal 1811, hvilket formodentlig er Møllehusets 
Opførelsesaar. Det passer godt med den Oplysning, en af de ældste i Vang gav i 1828 (1928?.red.), at 
den ældste kendte Ejer skulde have været Povl Hansen. En Eftersøgning i Rutsker Sogns Skatteprotokol 
viste blandt ”Vangeboe” i 1805 Povl Hansen at yde 12 Skilling i Skat. I 1819 købte han en Lod paa en 
Tønde land af Sognets 11. Selvejergaard, Krakgaard, en Jord, der siden i mange Aar (endnu 1892) 
hørte til Mølleejendommen. 
Poul Hansen solgte Møllen til Janus Holm. Denne byttede med Jens Peter Jørgensen, Bymøllen 
(tidligere staaende ved Dyndegaard), der saaledes blev Ejer af Vandmøllen. Jens Peter Jørgensens Søn, 
Poul Jensen, Vang, ejede den i 25-30 Aar indtil 1910 og kostede meget på Møllebygning og Værk. Siden 
ejedes Møllen af hans Søn Peter Jensen. 
Endnu i 1850’erne og 60’erne havde Vang vandmølle livlig søgning. Den nærmeste Vindmølle laa da 
langt borte, ved Dyndegaard, hvor Niels Ipsens Hus var Møllehus. Var det vindstille, kom bønderne fra 
hele Sognet og fik malet i Vang.” 
 
 

 
 

 
Fotograf Kjøllers fotografier omkring 1928. Sammenlignet med Kjøllers foto 20-25 år tidligere, er der 
sket et voldsomt forfald, og bevoksningen er blevet tæt. Det er før K. Thorsens opmåling og 
istandsættelse. 
Bornholms Museum. 
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Arkitekt K. Thorsens opmåling 1928.  
Nationalmuseet erhvervede tegningen, som nu findes i der( NEU 4257) og i kopi på Bornholms 
Museum. 
 
Opmålingen var ledsaget af følgende beskrivelse: 
”I bygningsteknisk Henseende har Vandmøllen ved Vang adskilligt af Interesse. Nordre Gavl vender 
mod Kørevejen, der ved opfyldning er anlagt i Højde med Mølleloftet. Bekvemt har det da været at føre 
Sækken fra vognen ind til den paa Loftet anbragte Kværn. Fra Kørevejen fører en Gangsti ned til 
Indgangsdøren paa Husets vestside. Terrænet skraaner stærkt fra Vejen til Vandløbet, den lille Bæk, der 
kommende fra Ringedalen bærer navnet Ringebækken. 
Byggematerialet i Møllehusets Vægge er en Blanding af kampesten og Bindingsværk med dels lerklinede 
og dels kampestenssatte Felter. Søndre gavl med det store Vandhjul (3 Meter i Diameter) er 
bræddebeklædt. Nordre gavl er for Spidsgavlens Vedkommende lerklinet, medens Undergavlen er 
Granit fuget i ler. Hele tagdækningen – Straatag med Rygning af Lyng og græstørv – er saa godt som 
borte, Spærreværk og Lægter staar næsten overalt blottet. 
Vandmøllen er overalt anlagt som en saakaldt Overfaldsmølle. Det vil sige, at vandet har virket paa det 
store Drivhjul ovenfra. Fra Dæmningen, der er et stykke ovenfor Møllen, opsamlede Bækvandet, førte 
en Rende, gennem et Hul i Straataget, hen over Hjulet, hvor vandet strømmede ned over dets ydre, 
vestre Side og ved sin Tyngde samt Strømkraft drejede Hjulet rundt. Ved Møller med Underfaldsdrift er 
det Strømmen i selve Aaen, eller i en tildannet rende, der langs Hjulets Underside virker dettes 
Rotering.” 
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Inde i møllen sidder et lodret ”gravhjul” på 
møllehjulets aksel, og dette griber ind i et mindre 
”stokkedrev” på en lodret jernaksel som går 
gennem den nederste faste kværnsten op til 
kværnens øverste kværnsten, kaldet Løberen. 
Kværnen er indkapslet i en trækasse, 
”ringkarret” hvor melet opsamles og ledes ned 
gennem en trætud, hvor sækken til melet er 
ophængt på etagen nedenunder, hvor gravhjulet 
er. 
Dette ses på K. Thorsens opmåling fra 1928. 
På det tidspunkt var ringkarret, skostige og tragt 
forsvundet – Kun en del af ringkarres ses – og det 
er rundt. 
Møllestenene er nøje tegnet, og det har ved 
nærmere eftersyn vist sig at være møllesten af 
”balkasandsten”, som er brugt tidligere end 
nexøsandstenen. Møllestenssættet er uden tvivl 
genbrug fra en ældre mølle – måske en af de 
nedrevne stubmøller i Rutsker – før 1811.  

 

Efter istandsættelsen i 1928 har fotograf Kjøller 
fra Allinge igen taget et foto. Der er nyt stråtag, og 
tavlene ser nykalkede ud. 
Bornholms Museum. 

Skolelæreren Frede Kjøller har taget dette 
forårsfoto ca. 1943. Taget er lidt mere slidt og en 
del af det lerklinede tavl med lem er faldet ud. 
Bornholms Museum. 
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Karl Finne overtog Mølle og Vangmøllevej nr. 2 i 1932, og han passede godt på møllen, men havde kun 
begrænsede midler til at holde møllen pænt i stand. 
 
 
 

 
 

Ca. 1930. Billedet er taget 
fra kranen på havnen, hvor 
der er fuld gang i losning 
skærver fra stenbruddet. 
På billedet ses vandmøllen 
i baggrunden til højre, og 
midt i billedet ses Vang 
 nr. 2, Hvor Karl Finne 
boede. 
Det er bemærkelsesværdigt, 
hvor åbent der er, og 
hvordan bakken stort set er 
uden bevoksning. 
30 – 50 år før var der 
endnu mere åbent – da 
havde bønder og husmænd 
kvæg og får græssende på 
bakkerne, og træer blev 
skovet til brænde.  
 
 
2003 blev dette foto taget 
fra nogenlunde samme sted 
som billedet ovenfor.  
Der er kommet flere huse 
oppe på bakken, og der er 
kommet væsentlig mere og 
tættere bevoksning i de ca. 
70 år der er mellem de 
billeder. 
Det er nok mange år siden, 
at møllen har kunnet ses fra 
havnen.  
 
Skal og kan der lukkes op 
igen? 
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Den 2. juli i 1944 skrives der en artikel i Bornholms Tidende om møllen – formentlig forfattet at arkitekt 
K. Thorsen, der opmålte møllen i 1928. Han skriver blandt andet: 
 
”… Det er nemlig13( det må være 16 år.red.) Aar siden den blev restaureret, og i de forløbne Aar har 
Tidens Tand faret saa slemt med det straatækte Møllehus og dets klinede Vægge, at det seværdige 
kulturminde atter staar for fald og i høj Grad  trænger til en Istandsættelse….. 
Det er at haabe, at den nævnte paakrævede Istandsættelse maa blive iværksat, saa den gamle Mølle 
igen kan tage en Tørn mod Vejr og Slid en Aarrække”. 
 
Der sker imidlertid ikke noget – lige med det samme.. 
 

1946 – Tilstanden er forværret, især på taget. Det har været et 
langhalmstag, som i fugtigt miljø, ret hurtigt går til. 
Bornholms Museum, Anders Jespersen. 

1953. Tilstanden er yderligere 
forværret - bygningen står nu åben. 
Erik Pedersen, Bornholms Museum. 

 
Ingeniør Anders Jespersen foretager i 1956 en undersøgelse af møllerne på Bornholm for 
Nationalmuseet. Jespersen havde allerede været på Bornholm i 1946 for at se på vandmøllerne, der var 
hans store interesse, og Nationalmuseets Mølleudvalg havde allerede i 1953 udpeget Slusegårds 
vandmølle og Vang vandmølle som to emner, der burde bevaret. 
 
Da han i 1956 vendte tilbage for at supplere med en gennemgang af vindmøllerne besøgte han igen 
Vang vandmølle. Da kunne han konstatere, at møllen nu var blevet istandsat. 
I sin rapport fra september 1958 anbefaler Anders Jespersen flere møller bygningsfredet, og heri blandt 
Vang Vandmølle. 
Møllen blev fredet 1959. Finne fører fortsat opsyn med møllen. 
 
I det følgende gengivet Anders Jespersens materiale fra 1956, som i kopi blev tilsendt Bornholms 
Museum, der samarbejdede med Jespersen i datidens arbejde med bevaring af møllerne. Det var museets 
leder lektor Aage Davidsen, som bistod Anders Jespersen. 
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Opmåling 1957 af arkitekterne Kristen Fink og Sylvest Hansen. 
 
 Anders Jespersen skrev i sin indstilling i 1956, at der skulle foretages en opmåling – og det fik han 
foranstaltet. Kristen Fink var i øvrigt tilknyttet ”Arkitekthjælpen” til genopbygningen af Rønne og Nexø 
efter russernes bordementer i 1945. Kristen Fink have i mange år efter eget arkitektfirma på Bornholm. 
 
1969 køber Foreningen Bornholm Vang vandmølle med et mindre stykke jord nord og syd for møllen. 
Det er Danske Møllers venner, som fra en anonym giver skaffer købesummen, men møllen tilskødes 
Foreningen Bornholm. 
 
Det lykkedes Danske Møllers Venner at skaffe beskæftigelsesmidler til rydning af dalen og opstemning 
af vand – den store mølledam – og et stigbord længere ned i dalen. Danske Møllers Venner istandsatte 
møllen, så den kunne køre – for 20.000 kr, som man bad Hasle Kommune om tilskud til – december 
1971. 
Tømrermester Lind Holm fra Rønne, som arbejde med møller, istandsatte møllen med nyt vandhjul og 
ringkar om kværnstenene, skostige og tragt.  
 
Terrænet stod Statsskovdistriktet for ved skovridder Bent Engberg, og amtmand  Niels Elkær-Hansen 
har sikkert skaffet beskæftigelsesmidlerne. 
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1972 – formentlig tidligt forår. Møllen indvies. 
Amtmand Elkær-Hansen løfter stigbordet – formentlig bistået af Anders Jespersen. Blandt tilskuerne er 
det fra venstre formanden for Foreningen Bornholm William Harild, dernæst skovridder Bent Engberg. 
Bornholms Museum. 
 

Indvielsen var tilsyneladende et tilløbsstykke. 
Bornholms Museum. 

Karl Finne foran møllen, der nu løber rundt med 
vand Ringebækken. Bornholms Museum. 

 
Karl Finne, som siden 1932 havde ejet møllen indtil 1969, boede fortsat i Vandmøllevej 2, og han 
fortsatte med at holde opsyn med møllen indtil han fraflyttede sin bolig i 1982. Sidenhen har Jørn Uffe 
Hansen fra Foreningen Bornholm holdt opsyn med møllen, kalket og tjæret den. 



 

NIELS-HOLGER LARSEN, ARK.MAA, VIMMELSKAFTET 2, 3700 RØNNE, TLF. 21463977 
E-MAIL: NIELSHOLGERLARSEN@GMAIL.COM - WWW.KULTURARVBORNHOLM.DK 

29 

29 

Siden blev møllen holdt ved lige. Der var jævnligt tilsyn fra Nationalmuseet, men i 1985 sluttede dette, 
idet Nationalmuseets Mølleudvalg blev nedlagt – sparet væk. Det var herefter de lokale museer landet 
rundt, som måtte træde til, men der var ikke mange museer, der havde den fornødne mølletekniske 
ekspertise – ej heller på Bornholm. 
Der blev dannet et samarbejdsorgan ”Møllepuljen”, hvor Bornholms Museum deltog. Det resulterede i 
at Bornholms Museums arkitekt Niels-Holger Larsen, sammen med møllebygger John Jensen foretog en 
registrering af alle bevarede vand- og vindmøller på Bornholm, og museet udgav en rapport over deres 
tilstand og bevaring i 1987. 
Her var Vang vandmølle selvfølgelig med.  
Allerede i 1984 havde museet bistået Nationalmuseet og ejeren Foreningen Bornholm med 
iværksætning af tækning af møllens stråtag. Vandmøllen tag blev tækket af de samme folk, som 
tækkede på Melstedgård – på samme traditionelle bornholmske måde med langhalm af rug og bundet 
med hasselkæppe, samt mønning med lyng. 
 
Ved gennemgangen i 1987 blev det konstateret at vandhjulet sad løst – det blev dog straks ordnet af 
møllebyggeren. Men ved dette eftersyn fandt man og også ud af, at gravhjulet var skævt, og møllen blev 
taget ”ud af tøj” – så møllestenen ikke drejede med, og at møllens tandhjul ikke led skade. 
Desuden skulle stenlejerne justeres. Møllebygger John Jensen bemærkede tillige, at flere af de tidligere 
arbejder ikke var udført helt korrekt i både vandhjul og ved selve kværnbesætningen med ringkar m.m. 
 
I forbindelse med denne registrering blev der indledt drøftelser med Bornholms Amt om regulering af 
vandtilførslen, idet stigbordet ikke var i god og tæt stand, og vandet løb forkerte veje. Dette blev 
efterfølgende ordnet af amtets folk, der i forvejen plejede området med rydninger og græsslåning 
omkring møllen. 
 
I 1991 faldt mølleakslens tap ud af sit leje, og der blev iværksat en reparation, som blev gennemført i 
1992 med møllebyggerfirmaets folk, og en lokal stenhugger Verner Olsen fra Stenbrudsmuseet, som 
huggede lejestenen til – og vandhjulet kunne igen dreje. Der blev dog etableret en lås på hjulet af 
sikkerhedsmæssige grunde. 
 
Et andet problem af sikkerhedsmæssig karakter var børns leg ved møllen. De kunne finde på at kravle 
ud på vandslisken og i øvrigt op på stråtaget, som led skade ved det. Det var derfor nødvendigt at 
spænde pigtråd ud over vandslisken. 
 
I årene herefter blev der holdt øje med møllen – den blev kalket og tjæret, stråtagets mindre skader fra 
slid og blæst blev lappet, ny mønning osv. 
Ved det tidligere omtalte Kulturmiljøprojekt i 2002-2003 blev der i 2003 afhold ”Åbent hus” på 
Bygningskulturens dag. 
 
Som tidligere omtalt lykkedes reguleringerne af vandtilførslen ikke, og man valgte blandt andet at fjerne 
vandslisken, der efterhånden var nedslidt og farlig. 
 
Det videre arbejde med istandsættelse af møllen, så den kunne fungere, blev nedprioriteret - Foreningen 
Bornholm havde i disse år meget at gøre med sine to stubmøller. 
 
Disse er nu vel istandsat, og Foreningen Bornholm er klar til at tage mere vare på Vang vandmølle, som 
først og fremmest trænger til et nyt stråtag og reparationer på ydervæggene. 
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Marts 2010 – møllen ser sølle ud. Vinteren har været hård mod mølle og terræn. Den er stadig ”tæt på 
tag og fag”, men ikke længe endnu uden istandsættelse. Da den passeres af mange turister, vil et 
grundig istandsættelse bestemt være rimelig og ønskelig. 
 
 
I en særskilt rapport gøres der rede for selve møllebygningens bevaring, herunder også en analyse af de 
tidligere restaureringers ”fejltrin”, og i yderligere en rapport beskrives den nødvendig restaurering.  
 
I en tredje rapport angivet en handlingsplan for genopretning og fremtidige tiltag. 
 
I Bornholms Museums arkiv er der fundet grundigt dokumentationsmateriale i form af tegninger og 
ældre fotos. Farvefotos er taget af Niels-Holger Larsen.  

 
Niels-Holger Larsen 
15.2.2010  
 
Se også en rapport om istandsættelen 2010-2011. 
 
 


