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Istandsættelsens grundlag og mål  
 
Vang vandmølle har i flere år set mere og mere ”sølle” ud – nedslidt stråtag, afskallede vægge og 
grøn skimmel. 
Vandmøllen ligger lidt undseligt og ”skutter sig” ved et vandløb, er bygget sammen med terrænet, og 
gennem årene blevet omkranset at kraftig bevoksning. 
Den har tidligere ligget langt mere åbent med udsigt til havet, og vejen forbi er vokset i højden. 
Trods sin alder på 200 år – den er opført 1811 – har den alligevel overlevet – de sidste godt 100 år 
uden at være brugt til sit formål. 
For små hundrede år siden, i 1920erne lå den i ruin, men blev da reddet af Foreningen Bornholm med 
tilskud, og senere i 1969 ved egentlig overtagelse af møllen. 
 
I 1960-erne forsøgte man at få møllen til at fungere med vand fra de ovenliggende mølledamme, men 
det kræver tilsyn, brug og vedligehold af især bæk og mølledamme – det lykkedes ikke. Et nyt 
forsøgt blev gjort omkring 2003 – det mislykkedes også, af samme grund som tidligere. 
 
Selve møllen er bygningsfredet og ejeren, Foreningen Bornholm, har derfor pligt til at holde 
bygningen tæt på tag og fag og i god og pæn stand, men ikke at den er funktionsdygtig. 
 
Den seneste istandsættelse i 2010-11 er netop dette, at vandmøllebygningen kom i god, pæn og 
ordentlig stand. Og det er den blevet. 
At kunne male korn på møllen kræver først og fremmest en fornuftigt og regulerbar vandtilførsel, og 
dernæst en solidt mølleværk med vandhjul og kværn. At vandtilførslen er vanskelig at styre – det 
blev i allerhøjeste grad demonstreret med de kraftige regnskyl i begyndelsen af August 2011. 
Det vil kræve meget store resurser at tilvejebringe en rigtig vandtilførsel, og efterfølgende at holde 
hele mølledamsystemet og Ringe Bækken ved lige. Det synes for tiden at være urealistisk. 
 
Selve mølleværket er til stede, men ikke i brugbar stand – det kræver ligeledes en større indsats. 
Foreningen Bornholm har derfor valgt at lade vandtilførsel og mølleværk ligge i ”hvileposition” – til 
bedre tider. 
 
Der kommer mange mennesker forbi møllen, både lokale beboere, og især turister, vandrende og 
cyklende. Derfor er det vigtigt at møllen ser pæn ud, og at der er information om møllen - den er 
opsat af ”Det Maritime Hasle” for flere år siden, med en stor planche som løbende vedligeholdes. 
 
 
Ved den sidste istandsættelse er følgende gennemført: 
 
 Stråtaget er fornyet, delvis med nye lægter 
 Bindingsværk og murfelter er restaureret, tjæret og kalket. 
 Der er renset op under vandhjulet 
 Kværngulvet er understøttet 
 Kværnstene er kommet frem til ”beskuelse” 
 Stigbordet til regulering af vandtilførslen er fornyet og tætnet.. 
 
Foreningen Bornholm kan nu med god samvittighed fejre møllens 200 års jubilæum! 
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Forundersøgelser, projekt, godkendelser og økonomi 
Forinden istandsættelsen lod Kulturarvsstyrelsen udarbejde en grundigere redegørelse for møllens 
historie og bevaring og møllens fremtid – som grundlag for projektgodkendelser og ansøgninger om 
tilskud.  
Dette lå klart i begyndelsen af 2010, og med et budget på godt 200.000, bevilgede 
Kulturarvsstyrelsen 100.000.  
Senere bevilgede SonningFonden 30.000, Sparekassen Bornholms Fond 30.000, og senere – efter et 
opdateret budget på 222.000 – bevilgede Bdr. Larsens Legat 30.000 kr.  
Med mindre justeringer og lidt egenfinansiering fra Foreningen Bornholm er istandsættelse blev 
gennemført med en fornuftig økonomi – og resultat. 
 
Iværksættelse – og mindre overraskelser 
Arbejdet var overgivet i hovedentreprise til tækkefirmaet Stråtag Bornholm ved Søren Finsen, som 
med sine egne medarbejdere var kvalificeret til at gennemfør alle arbejderne. 
Arbejdet blev igangsat efteråret 2010, med nedrivning af det gamle tag. Det var forventet, at nogle 
gamle lægter skulle udskiftes, men der dukkede flere ”skjulte” skader frem. Der viste sig også 
spændende ting af mere historisk art. 
 

 
November 2010. Tømreren Kim -  t.v.-  er så småt i gang med sine håndhuggede lægter. 
 
Når man ”lukker op” i en gammel bygning, så er man som regel forberedt på ”kedelige” 
overraskelser – det fik vi også her. 
Nogle som følge af ælde, andre som følge af tidligere istandsættelsers ”klamp” og gemte skader. 
 
Det viste sig, at mange af de gamle lægter ikke var bæredygtige og måtte udskiftes. De gamle var 
håndhuggede ”finske” lægter (rafter, der er behugget på to modstående sider).  Det er ikke almindelig 
handelsvare, kan til nød skaffes som savskårne, men tækkefirmaet tog udfordringen op, og 
håndhuggede nye lægter, og fandt krumme rafter til skråstivere – som tidligere. 
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En af de ”kedelige” overraskelser. Råd 
i stolpetap, og remende – en kritisk 
samling, som binder hele hjørnet 
sammen. Det kunne tyde på en 
udskiftning af remmen – men, det viste 
sig, at remmen var udhugget af en 
gammel mast med slidspor fra 
”sejltiden”- det ville vi ikke miste. 
Så må man være kreativ og ”trylle” 
med håndværksmæssig snilde og et par 
beslag, for at bevare mest mulig af det 
originale. 

 

Det reparerede hjørne set indefra – yderst over vandhjulet. 
Et tildannet beslag holder bjælke og stolpe sammen. 
En bolt fastholder reparationen i remenden. 
Bemærk også den krumvoksede håndhuggede skråstiver. 

De reparerede - ”udlusede” hjørne  
–set nedefra/udefra. 
Fint tilpassede ”luse” – imprægneret 
og tjæret for længere holdbarhed. 

 
Vinteren  2010-11 – blandt de værste i mands minde – lukkede byggepladsen frem til foråret. 
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Januar 2011. Mølle og oplagte materialer, langhalm mm. blev 
pakket godt ind. 
Der var meget vand i bækken, og vejen fik – som sædvanlig – 
dybe render fra det kraftige tøbrud. Senere kom der mere sne. 

En kedelig overraskelse for 
tækkemanden. Rotter havde 
fundet ”husly” i langhalmen, der 
blev gennemgnavet og skadet. 

 
 
 
 

Foråret kommer og presenningerne kommer af. 
Der kommer strejlys til den indvendige side af gavlen med døren, 
så lerkliningen rigtig kan ses. 
Tækkemanden Søren Finsen kigger på sine håndhuggede lægter. 

Strejflyset viste et indridset 
årstal - 1928 - i det den gang 
våde ler, da møllen første gang 
blev restaureret. 
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25.maj 2011 - Tækkemanden – og arkitekten – har ofte smukke arbejdspladser! 
 

Der tækkes med langhalm af rug – indkøbt fra 
Polen, hvorfra kvaliteten er tilfredsstillende. 
Det produceres normalt ikke mere i Danmark. 
 
Taget er et ”bundet” tag, dvs. at langhalmen 
fastholdes – over hver lægte, med ca. 25 cm 
afstand – af hasselkæppe. De bindes fast med 
rustfri ståltråd ( tidligere med kokosgarn) 
omkring lægten – ved hjælp at en særlig 
krumnål. 
Hasselkæppene er stukket ud gennem vindskeden 
i gavlen – et særligt og karakteristisk træk ved 
den bornholmske tækkemåde. 
 
 
 
 
 
 
 
Tækkeren er her ved at sortere halmen, efter 
bundtet er lukket op. 
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21.6.2011 Mønningen – tagryggen – er lagt med lyng, også typisk bornholmsk skik. Gavlen afsluttes 
med vindskeder, der holder taget på plads. Øverst er der de buede ”ryggestemmere” og midt for den 
typiske ”husbrand”, der rager op over taget i begge gavle. Det ses i dag kun på Bornholm. 
 
Bemærk den åbne dørs inderside – her er et stykke af den gamle originale dør bevaret, og den gamle 
smæklås. 
 

Anno 1811- møllens byggeår - bekræftet af 
skriftlige kilder. Stump fra den originale dør, og 
sikkert opsat på den nye i 1928. 

Den gamle lås – en tidstypisk smæklås til nøgle 
udefra – den er for længst forsvundet. 
Lås og bræt med årstal ses på opmåling fra 1928. 
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Mølleværket 
Mølleværket er meget enkelt. Det består af et lodret vanhjul på en vandret aksel med et ”gravhjul”, 
som overfører rotationen til et stokkedrev, der sidder på langjernet, der går op og driver kværnens 
øverste ligger. 
 

Opmåling 1928 af arkitekt K. Thorsen. Nationalmuseet.  
Illustrerer i hvor ringe stand, møllen var – bekræftet af samtidige fotos. 
Tilløbsslidsken for vandet til vandhjulet er ikke indtegnet, og fandtes heller ikke. 
 
Hele mølleværket er meget velbevaret – dog er møllehjulet udskiftet omkring 1970, og der blev da 
rekonstrueret en ”kværnbesætning” – ringkar med sækkelad. Det var imidlertid mere til pynt end 
funktionelt, og med forkert form. 
 
Gravhjulet er skævt, men vandhjulet er i rimelig stand – af trykimprægneret træ, men delvis 
beskadiget af ”kravlende folk”, der måske forsøger at sætte hjulet i gang – det er dog af 
sikkerhedsmæssige grunde låst.  
 
Ved denne sidste istandsættelse blev der renset op under vandhjulet, så det kunne rulle frit, og ikke 
stå i vand konstant. 
 
Den ”forkerte” kværnbesætning blev skåret op, så kværnstenene kan ses. De er i sig selv interessante, 
fordi de består af en Bornholmsk sandsten- balkasandsten - som tidligt blev brugt, før Nexø-
sandstenen blev almindelig. Kværnstenene er uden tvivl genbrug fra en anden mølle. 
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Kværnen – den forreste den af støvkarret eller ringkarret er fjernet, så kværnstenene er synlige. 
Liggeren – den øverste roterende sten består af to nedslidte møllesten. 
 

 
Fra ”stigbordet”, hvor 
vandtilførslen reguleres, løber 
vandet hen ad en rende til slisken 
 – som er fjernet,  
af sikkerhedsmæssige grunde.  

Fra kanten af renden udgår træslisken og føres ind gennem 
taget og hen over hjulet, hvis ”skovle” fyldes med vand og 
sætter hjulet i gang med vandets tyngde. 
Hullet i taget er nu lukket med en trælem, som kan åbnes, og 
sliske ilægges, såfremt en vandtilførsel bliver mulig. 

 



NIELS-HOLGER LARSEN, ARK.MAA, KIRKESTRÆDE 1, 3700 RØNNE, TLF.21463977 
E-MAIL: NIELSHOLGERLARSEN@GMAIL.COM - WWW.KULTURARVBORNHOLM.DK 

 

10 

Efterskrift- august 2011 
Naturens kræfter – vand i stride strømme 
At vandtilførslen kan være svær at styre, og at den kan være ødelæggende, blev desværre endnu en 
gang anskueliggjort ved voldsomme regnskyl i begyndelsen af august – efter istandsættelsen af 
møllen var afsluttet for små to måneder siden. 
 
Møllen led ingen skade, men det gjorde vejen – og denne gang i særlig kraftig grad. Så stærkt, at den 
gamle vejs brolægning nederst ved møllerhuset blev blotlagt, og vejen fik flere steder meter dybe 
render, ufremkommelig og farlig. Ved møllen blev klippen blotlagt. 
 
Til ”daglig” er bækken stille og rislende, men ved kraftige regnskyl og efter tøbrud fra vinterens sne 
stiger vandmængden betragteligt. Det sker næsten hvert år, og der udbedres derefter som sædvane 
med grus af Bornholms Regionskommune. 
 
Da møllen for godt 100 til 200 år siden fungerede, og der ikke var meget vand i bækken, samlede 
man vandet op i mølledamme længere op af slugten – den øverste er der en meget stor mølledam. Når 
møllen skulle køre slap man vandet løs ved at løfte ”stigbordene” for enden af mølledammene, og 
nederst ved møllen åbnede man for det lille stigbord. 
Ved alle mølledamme er der overløb, som lader vandet uhindret og ureguleret løbe forbi, når 
vandmængden er højere end stigbordene. Nederst er der også et konstant overløb forbi møllen og 
videre ud til havet. 

 
Vejen ødelæggelse 2.og 3. august 2011: 

 
Vejen op til møllen. Den gamle 
brolægning ses - særlig tydeligt 
ud for møllerboligen t.h. 

Meterdybe render. Her har der 
næppe tidligere været 
brolægning. Møllen ses øverst. 

Øverst ved møllen skyllede 
klippen fri. Møllen ligger til 
højre for klippen. 

 
Det er som nævnt langt fra første gang, men ingen kan mindes så omfattende en skade. 
Kommunen har altid tidligere vedligeholdt vejen – men denne gang fik lodsejerne på et 
besigtigelsesmøde den 8.8.2011 at vide, at der var tale om en privat vej, og vedligeholdelsen tilfaldt 
tre lodsejer - to ejere i møllerboligen – og Foreningen Bornholm, der ejer møllen og grunden 
deromkring. 
Denne forpligtigelse havde ingen tidligere hørt om. I skrivende stund er situationen formelt uafklaret. 
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Der er dog ingen tvivl om hvor ”proppen” ligger, og at der bør ske ændringer ved og over vandløbet. 
 

22.3.2010.  Her ”skiller vandene”. Fra Ringe Bækkens fri løb ned gennem dalen munder den ud i et 
betonrør under en simpel bro over redningsstien. Lige efter er stigbordet til møllen og bagved 
overløbet, der er den naturlige løb for bækken. 
Når grene og sten sætter sig i betonrøret – så opstår problemet – vandet løber over broen og ned ad 
vejen, og skyller grus og sten med sig. 
 

22.3.2010.  Det ses tydeligt, hvordan vandet løber. Her holder stigbordet ikke tæt – det gør det nu. 
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19.jan. 2011. Vandet løber frit ned i overløbet. 
Bemærk, at der i vejen bagerst er en rende fra 
vand der kommer oppe fra dalen ad vejen og 
terrænet deromkring. 

19.jan. 2011. Overløbet videre forbi møllen (her 
med stillads), og under en stenbro over en sti 
foran møllen. 
Her er ikke registreret problemer. 

 
En del af problemet kan måske løses ved at fjerne ”proppen” – betonrøret under redningsstien. Det er 
formentlig etableret i slutningen af 1960-erne af daværende Statsskovdistrikt, som forstod arbejderne 
med at skabe en vandtilførsel til møllen. 
Der kunne som afløsning for røret og overdækningen etableres en træbro over bækken, som da fik 
bedre frit løb. 
Det vil formentlig også betyde mindre ændringer ved stigbordet. 
 
Hele området er fredet, og ændringer skal først aftales og godkendes med lodsejere og 
fredningsmyndigheder – og ikke mindst afklaring af, hvem der har ansvaret for vandløbets ”hærgen” 
på ”anden mands grund”. 
 
Dette lille efterskrift om vandløbsproblemer vedrører for så vidt ikke selve vandmøllebygningen, men 
det er dog forudsætningen for vandmøllens eksistens, og dens eventuelle kommende brug – ved 
vandkraft. 

 
Niels-Holger Larsen 
Rådgiver for istandsættelsesprojektet 
9.august 2011 
 
 
 



NIELS-HOLGER LARSEN, ARK.MAA, KIRKESTRÆDE 1, 3700 RØNNE, TLF.21463977 
E-MAIL: NIELSHOLGERLARSEN@GMAIL.COM - WWW.KULTURARVBORNHOLM.DK 

 

13 

Efterskrift- maj 2014 
 

Problemerne med ødelæggelse af vejen blev inden vinteren 2011/12 fint løst af Teknik & Miljø ved 
af udskifte betonrøret under veje med en træbro. 
 

 
April 2012 

 
April 2014 
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April 2014 
 
 
I årene fremover skal taget, kalk og tjære vedligholdes. 
 

 
Niels-Holger Larsen 
1.6.2014 


