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I hundreder af år var møllen ligeså tydelig i det danske landskab som kirketårne, marker og gårde. 
Hvis du stod på en bakketop for 150 år siden, ville du sikkert få øje på både vand- og vindmøller. 
Vindmøllerne lå på bakketoppe eller i nærheden af kysten, så de kunne fange vinden. Vandmøller 
lå ved åer og blev drevet af vandkraft. 
 De fleste mennesker boede på landet. De dyrkede jorden og levede som bønder, og alle 
havde brug for mel og gryn i madlavningen. Derfor måtte mange bønder til møllen med korn-
sækkene ca. en gang om måneden og til højtiderne. På møllen kunne de også møde andre 
bønder og høre nyt, mens de ventede på deres mel. 

I historien Møllen går amok hører vi om Anna og Laurits. Anna bor på vandmøllen med sine 
forældre, og Laurits kommer på besøg sammen med sin far og sine søskende. Det er snart jul, og 
der er travlt på møllen, for alle skal have malet mel til julen.
 Her skal du høre mere om møllens teknik, om hvem der boede og arbejdede på møllen, og 
om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet.
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Møllen
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Møller er en af de første former for overførsel af energi, vi kender. Møllen bruger vindens og vandets kraft og ikke 
bare menneskets egne kræfter til at male kornet.



Mennesker har kværnet korn, siden vi begyndte at dyrke jorden. 
Vi kværner kornet for at udnytte det bedre. Men det er hårdt 
arbejde at male korn ved håndkraft, og der kom ofte sten og 
støv med i melet. Efterhånden fandt man ud af at bruge 
andre stentyper, mølleteknikken blev bedre, og melet 
blev renere. 
 De nye mølletyper sparede især tid og arbejds-
kraft. Når møllen arbejdede, behøvede mennesker 
ikke selv at bruge tid på at kværne melet, de kunne
lave noget andet og alligevel få brød på bordet. 
Desuden kunne man male langt mere korn på 
de større møller. Men alle mølletyper har været 
i brug samtidig forskellige steder op igennem 
historien. 

Stenalder:  
skubbekværn;  

en stor, rund 
sten skubbes 
frem og tilbage 
henover en større sten med en 
hulning i midten.  

Kornet bliver mast mellem de to 
sten og bliver til groft mel.  

Mange steder i verden er det 
stadig den måde, kornet bliver 
kværnet på til daglig.
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Møllen gennem tiden

Fuglevad Vindmølle, Sjælland

Snit:
A. Lodderiloft
B. Kværnloft
C. Broloft og omgang
D. Underetage

  1. Hat
  2. Aksel
  3. Hattehjul
  4. Perse (bremsen)
  5. Persebom
  6. Persestang
  7. Stående Bom
  8. Sækkehejs
  9. Stjernehjul
10. Kværn
11. Svans
12. Krøjespil
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Ca. 300 f. Kr.: drejekværn, den øverste sten drejes ovenpå den anden med 
et håndtag. På den måde bliver kornet kværnet mellem stenene til groft mel. 

Ca. 100 e. Kr.: skvatmølle, et vandret hjul med skovle går ned i åen, der 
løber lige under møllen. Vandet skubber hjulet rundt. Akslen fra skvathjulet går 
op igennem huset og driver kværnen rundt. Det er en lille mølle, som regel kun 
med én kværn for der er ikke så meget kraft i det vandrette møllehjul.

Ca. 900 e. Kr.: vandmølle; kraften fra det lodrette vandhjul overføres via  
aksler og drev til andre hjul inde i møllen, der driver kværnstenene. Der kan 
være flere kværne, valser og gruber. Kraften fra vandmøllens hjul er meget 
større end skvatmøllens hjul.

Ca. 1250: stubmølle; vinden driver vingerne rundt. Hele møllehuset drejes 
efter vinden, så vingerne kan fange den. Teknikken inde i møllen er ligesom i 
vandmøllen. Det er sværere at styre vinden, derfor er vindmøller vanskeligere  
at styre i det daglige.

Ca. 1750: hollandsk mølle; vinden driver vingerne, der sidder på en løs hat, 
som drejes efter vinden. Møllehuset står fast på jorden. Teknikken fungerer som 
på vandmøllen og stubmøllen.

●   Kornmøllen er bare én mølletype, der findes også stampemølle, kobbermølle,  
hammermølle, kaffemølle - kan du gætte hvad de laver? 

●   Vi bruger stadig forskellige former for små kværne i madlavningen, hvilke kværne  
er der hjemme hos dig? 

●   Prøv at male dit eget mel i en morter eller håndkværn.

Opgaver til Møllen går amok:
●   Hvor mange mølletyper er nævnt i historien?
●   Kan du ud fra historien fortælle om det, der er særligt for nogle af de forskellige  

typer af møller? 

Opgaver



Opfindelsen af møllen betød, at mennesker kunne bruge andre 
energiformer end deres egne kræfter. Kræfter, der er meget 
stærkere. Vand- og vindkraft skabte udvikling i landet. Det er 
stærke kræfter, der kan trække store maskiner, og det er stort 
set altid til rådighed.

De første fabrikker opstod som et resultat af møllekraft. Alle-
rede i 1700-tallet begyndte man at bruge vandmøller til at  
drive smedjer, der lavede våben.  
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Energi
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Energiens vej gennem en  
stor vandmølle

•  Vandet fra mølledammen ledes 
gennem malekarmen til vandhju-
let og får hjulet til at dreje rundt.

•  akslen i vandhjulet overfører 
kraften til gravhjulet inde i mølle-
riets kælder, der kaldes graven. 

•  det store gravhjul overfører 
gennem aksler og drev kraft 
til stjernehjulet, der sidder på 
kværnloftet.

•  Kraften fra stjernehjulet fordeles 
bl.a. til kværne og gruben, så 
kornet bliver malet til mel.



●   Hvad er energi, og hvor kommer den fra? 
●   Nævn eksempler på forskellige former for energi, og hvad vi bruger den til.
●   Nævn eksempler på aktiviteter, du ikke ville kunne gøre uden tilført energi.

Opgaver til Møllen går amok:
●   Hvordan opvarmes Møllegården - og hvordan varmer i op hjemme hos dig?
●   Hvordan kommer Anna i skole - og dig, hvordan kommer du i skole?
●   Hvordan laver de mad på Møllegården - og hjemme hos dig? 

Opgaver

I løbet af 1800-tallet kom der for alvor gang i industrien, der 
udnyttede især vandets kraft til at trække maskineriet i blandt 
andet store væverier (stof og klæde), men også andre industrier 
kom i gang med møllekraft. 

Vi bruger stadig både vand og vindkraft til at skabe energi - 
tænk bare på de mange vindmøller, der laver elektricitet i dag 
- måske er det dem, der tænder lyset hjemme hos dig.
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I en vandmølle trækker vandet hele maskineriet. Møllen bygges 
ved en å og vandet fra åen dæmmes op med sluser, så mølleren 
kan styre, hvor meget vand, der løber igennem møllehjulene. 
Mølleren kan lede meget vand hen til vandhjulene, hvis der skal 
males meget mel, eller holde igen på vandet, hvis der kun skal 
males lidt. 

Ved Ellested Vandmølle løber vandet fra mølledammen gennem 
malekarmen hen til vandhjulet. Når vandet rammer hjulet drejer 
det. Mængden af vand styres inde fra møllen med en stang 
forbundet til et stigbord, der sidder i slusen. Det kan lukke helt 
for malekarmen, så vandet løber udenom møllen, hvis der ikke 
skal kværnes korn.

I Møllen går amok går møllehjulene i bagvand. Hvis vandet ikke 
kan løbe væk fra hjulene, har de svært ved at dreje rundt, fordi 
de bliver bremset af vandet. Anna og Laurits bliver sendt ned 
langs åen for at se, om åen er stoppet til.

I gamle dage kunne der ligge flere møller ved den samme å. De 
møller, der lå længere nede ad åen, var afhængige af, at mølleren 
i begyndelsen af åen lod vandet løbe igennem frislusen. 
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Den ydre vandmølle

Vandmøller med underfaldshjul: 
Vandet løber under hjulet og skub-
ber møllehjulet rundt.  
det er vandets løb, strømmen eller 
kraften, der driver møllen.

Vandmøller med overfaldshjul:  
Vandet rammer vandhjulet oppe-
fra. det er vægten fra vandet, der 
falder ned på møllehjulet, som 
driver møllen.

Hjultyper tegnet af  
arkitekt Per Christoffersen



Pjentemøllerens dagbog: 

    18.11.1808:  
Alle damme og moser 
er tørre, og jorden er så 
tør, at folk kan ikke pløje. 
Der er også stor besvær-
lighed med at få malet. 
Vi kan ikke engang få 
brændevinskornet malet, 
brødkorn maler vi snart 
slet ikke.
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●   Prøv at bygge en dæmning i et vandløb og se hvad 
der sker, når vandet ikke kan løbe væk. Du kan folde 
en lille båd i papir og sætte den afsted ned ad et 
vandløb. Byg så en dæmning og åben og luk for den 
og se, hvor stor forskellen er på den kraft, vandet 
løber med, når der er åbent og lukket for dæmningen.

●   Hvor kommer energien ind i dit hus, og hvad er den 
lavet af?

Opgave til Møllen går amok:
●   Find de steder i historien, hvor energien til møllen bliver 

bremset, og forklar hvad der sker. 

Opgaver

Ellested Vandmølle 
med vippestang



Den hollandske mølle 
Der var flere variationer af den hollandske vindmølle. Hvis mølle-
bakken ikke var så høj, byggede man møllens fundament højere 
og lavede et galleri eller en omgang som på Fuglevad Vindmølle. 
På den måde kunne vingerne komme højere op og fange vin-
den. Hvis møllebakken er høj nok, står møllen bare på jorden.
 Alle møller var afhængige af vejret. Vindmøllerne kunne 
ikke male, hvis der var for meget eller for lidt vind, og vind er 
langt sværere at styre end vand.

I Møllen går amok vil bondemølleren på bakken ikke stoppe 
møllen, fordi han vil tjene penge. Til sidst blæser det så meget, 
at svenden og lærlingen ikke selv kan stoppe møllen, og lær-
lingen beder om hjælp på vandmøllen. Annas far siger, de burde 
have vindrose og klapsejl på vindmøllen, så den var lettere at 
styre. 
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Vejr, vind og håndværk
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en vindrose er en lille mølle, der 
sidder på hatten af den hollandske 
mølle. den styrer automatisk møl-
lens vinger op imod vinden.

Klapsejl eller jalousivinger er 
møllevinger med træklapper som 
er lettere at lukke og åbne af-
hængig af vindens styrke, end 
kludesejl. Hvis blæsten er for stærk 
åbner klapperne, så vinden løber 
igennem vingerne uden at få dem 
til at dreje rundt. 

Møller med vindrose og klapsejl 
var automatiserede og kunne 
styres af én mand.

Møllersvenden fortæller:

    En vinter var frosten så slem, at alle tre vandhjul frøs sammen, og vi 
måtte nøjes med at få det ene løs. Vi huggede isen væk med økser og 
jernstænger, og pigerne kogte vand, som vi så smeltede isen væk med 
i krogene, hvor vi ikke kunne komme til at hugge.

Dyrehave Vindmølle, Nyborg med klapsejl og vindrose. Krøjeværket, 
Arreskov Vindmølle, Fyn



Efter 1862, da mølleerhvervet blev frit (se faktaboks), var det 
ikke ualmindeligt med møllere, der ville tjene mange penge, og 
derfor lod møllen male uanset vejr og vind. Men det var risika-
belt. En kastevind fra den forkerte side kunne få møllehatten til 
at vælte af, og hvis hjulene inde i møllen kørte for hurtigt rundt, 
kunne de bryde i brand. 

Vandmøllen
På vandmøllen var problemet ikke bare for lidt eller for meget 
vand, også frostvejr gav problemer. I Møllen går amok må 
Laurits og Pede ud og hakke is af møllehjulene, før de kan dreje 
rundt. 

Selvom møllehvervet blev frit, betød det ikke, at det var let at 
drive en mølle. Mølleri var et specialiseret håndværk, og den 
dygtige møllersvend kunne både drive møllen i det daglige og 
vidste, hvordan de forskellige dele i møllen skulle holdes vedlige.

●   En møller var håndværker - hvad er det at kunne et håndværk?
●   Hvilke andre typer håndværk kender du - nævn mindst fem.
●   Ligesom der ikke er mange møllere længere, er en masse andre af de gamle håndværk 

næsten forsvundet - hvad laver f. eks. en gørtler, sejlmager, bødker, hjulmager, sko- 
mager, væver, skærsliber, smed eller en garver?

●   Hvorfor tror du, de gamle håndværk forsvinder?

Opgaver til Møllen går amok:
●   Laurits og Anna tager med Laurits’ far og Karl i skoven for at hente egetræ, hvad skal 

de bruge det til?
●   Hvilke håndværk tror du, Laurits’ far kan?
●   Hvorfor har bondemølleren med vindmøllen ikke installeret klapsejl og vindrose?

I 1862 blev mølleerhvervet sat fri 
og alle kunne købe eller bygge en 
mølle. 

tidligere havde staten og kongen 
bestemt, hvem der måtte drive 
møller, og hvor de måtte ligge.  
Hvis man dengang ville bygge en 
mølle, skulle man argumentere for, 
at der manglede en. det var ved 
lov bestemt, at der højst måtte 
være 7,5 km til den nærmeste 
mølle fra gårde og landsbyer. 

Møllerne var sikre på indtægt 
fra alle, der boede indenfor den 
afstand, de hørte til møllen som 
faste kunder og kunne ikke bare 
gå et andet sted hen, hvis de var 
utilfredse. 

da mølleerhvervet blev frit, kom 
der fri konkurrence. det betød, at 
der var kamp om kunderne. Hvis de 
var utilfredse med en mølle, kunne 
de bare bruge en anden.

Pjentemøllerens Dagbog:

   ...her er nu så mange møller, de har ikke det 
halve de kan male, så går de og anmoder folk 
komme til dem, hvor de tillige har mere frihed. 
Vi lever et så kiedsommeligt liv, at vi snart ikke 
har lyst til noget, så jeg ved ikke hvordan det 
skal gå, husene kan ikke blive holdt vedlige.
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Opgaver



Her kan du se en tegning af møllens indre.
Vandmøllens teknik består af et kompliceret maskineri med 
aksler og hjul og remme. Al energi kommer fra gravhjulet i 
kælderen og fordeles gennem systemet af de mange tandhjul, 
der både sætter tempoet op (gearing) og fordeler energien, så 
møllen kan køre flere kværne, gruber og valse samtidig.

I Møllen går amok vil Laurits gerne være møller-
lærling, selvom hans far har bestemt, at han skal 
være hjælper på en gård. Da lærlingen Pede får 
revet sine fingre på kværnen, får han chancen 
for at hjælpe til i møllen oppe på kornloftet. 
Det var som regel svenden, der passede 
kværne og tandhjul, fordi det krævede 
viden og erfaring at håndtere kværnene.
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Møllens teknik

●   Kender du tandhjul og gearing fra andre maskiner - hvilke?
●   Hvad betyder gearene på en cykel?

Opgaver til Møllen går amok:
●   Prøv om du kan finde mindst tre steder i historien, der handler om 

møllens indre mekanik med tandhjul, kværne eller aksler. Beskriv 
med dine egne ord, hvordan møllen maler kornet.

Gearing: de store hjul løber langsomt, men deres tænder  
griber de mindre hjul, der virkelig får fart på og hvirvler rundt. 

Hver gang et stort hjul løber en tur rundt, løber det lille mange 
gange. Forholdet mellem de to hjul kaldes gearingsforholdet. 

I mange møller er antallet af tænder et primtal, altså et tal,  
der kun kan deles med sig selv og med 1. På den måde bliver 
sliddet fordelt over alle tænder.

Opgaver

Foto Per Kruse

Harndrup Vandmølle



I møllen kaldes den nederste etage,  
kælderen, for graven og ovenpå den 
ligger kværnloftet og kornloftet.  
I Møllen går amok er lærlingen Pede 
næsten hele tiden oppe på kornloftet.  
Han tømmer sækkene med korn i tragten, 
der ender over kværnen nedenunder. 
Nedenunder på kværnloftet står møller-
svenden og styrer malingen af kornet  
og sørger for, at mel og gryn får den 
rigtige finhed.

På Ellested vandmølle er der flere kværne. 
Hvis melet skal være fint, rives skallerne 
først af kornet med en skallekværn. Der er 
forskellige kværne til byg, rug og hvede  
og en valse, der laver valset havre til heste-
foder. Desuden er der en sigte. 
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Fra korn til mel
Fra sækken hældes kornet i 
tragten over kværnen. tragtens 
åbning kan justeres efter, hvor 
meget korn, der skal males ad 
gangen. det bestemmer, hvor  
fint melet bliver.

Kværnen består af en trækasse 
med to store møllesten, løber 
og ligger, der ligger ovenpå 
hinanden. I stenene er der skåret 
meget skarpe riller (bildning). 
rillerne peger hver sin vej, så når 
de to sten trykker mod hinanden, 
bliver kornet både ‘klippet over’

 

(af de skarpe kanter i stenenes 
riller), og mast (af stenenes kraft 
og vægt). På den måde bliver 
kornet til mel.
Hvis melet skal være fint, bliver 
det sigtet. til sidst er det færdigt 
og hældes tilbage i sækken som 
færdigt mel.

Ellested Vandmølle
Plan af undermølle

Kornets vej fra mark til bord
Kornet gror på marken, hvor det gødes af 
jorden, dyr og regn. Bonden høster kornet, 
tærsker og tørrer det, og kommer det i 
sække. Han får ikke malet alt sit korn på 
en gang, for melet bliver hurtigt dårligt. 
derfor skal der males mel efter hver gang 
der bages brød, eller når der er behov for 
det.  alt ved kornet bruges. Skallerne, der 
rives fra i skallekværnen, gives til grisene 
som foder. 
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Korn og kværn

Ellested Vandmølle
Plan af undermølle



Verdens bedste Vanillekranse fra Frøken Jensens kogebog:
500 g mel, 375 g smør, 250 g sukker, 125 g smuttede mandler, 1 æg, 
kornene fra en halv stang fed vanille/1 st. vanille, hvis den er tør.
Smørret smuldres i mel og sukker. De finthakkede mandler og vanille 
kommes i. Dejen samles med ægget og æltes godt. Dejen køres gennem 
stjernehjul på kødhakkemaskinen og formes til kranse. Bages ved god varme til 
de er lysebrune i kanten.

Præstegårdspebernødder:
750 g mel, 185 g smør, 1 dl fløde, 500 g mørk farin, 2 æg, 1/2 tskf kanel, 1/2 tskf 
nellikker, 1/2 tskf ingefær, 1/2 tskf muskat, 1/2 tskf hjortetakssalt.
Alt æltes sammen til en god dej, der trilles til pølser, som skæres i små puder - der kan 
trilles til runde pebernødder i hænderne. Bages i ovnen ved god varme. De skal være 
faste og sprøde, men ikke brændte i bunden!

- Se flere opskrifter på www.kokkepigen.natmus.dk
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●   Hvor mange kornarter kender du?
●   Nævn mindst fire kornarter, gerne flere, og tegn dem - hvad bruger vi dem til?
●   Nævn fem retter som mest består af korn. 
●   Hvor tit spiser du selv korn?
●   Hvor mange slags korn og mel er der hjemme i dit køkken?

Opgaver til Møllen går amok:
●   Kender du den mad, de laver i køkkenet på vandmøllen? 
●   Bruger de mere mel og korn på Møllegården, end I gør hjemme i dit køkken?

Opgaver



I Møllen går amok hjælper Laurits enten til i møllen eller i stal-
den, og Anna hjælper kvinderne i køkkenet. I 1800-tallet var  
der stor forskel på drenge- og pigearbejde. Pigerne skulle oplæres 
til at være gode husmødre, lave mad og sørge for hjem og hus-
holdning. Drengene skulle lære et håndværk, dyrke jorden og 
sørge for dyr og husly. Begge dele var praktisk arbejde og fysisk 
hårdt, hvor man brugte sine hænder og sin krop meget. 

Både mandens og konens arbejde var vigtigt. I Møllen går amok 
er Laurits’ mor død. Det betyder, at der ikke er nogen, der kan 
tage sig af børnene, lave mad og passe dyrene, gården og møl-
len, når Laurits’ far fisker på havet. Faren bliver nødt til at sælge 
gården og finde andet arbejde. Laurits glæder sig ikke til at blive 
yngste dreng på en gård, for det er hårdt arbejde. 

Møllegården var en virksomhed med ansatte, der havde forskel-
lige ansvarsområder. Her kan du se, hvordan arbejdet på møllen 
var fordelt mellem kvinder og mænd.
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Hvem bor og arbejder på møllen

møller; ejer møllen og styrer 
arbejdet i møllen og på gården. 
Han snakker med mølle-
kunderne i møllestuen og giver 
dem øl og tobak og afregner 
med kunderne. I travle peri-
oder hjalp han selv til i møllen. 
Mølleren kender møllehånd-
værket og planlægger det 
overordnede arbejde.

møllersvend; tager sig af 
møllens daglige drift, styrer 
malning, slæber sække, læsser 
vogne, oplærer lærlingen og har 
det dag-lige ansvar i mølleriet. 
På store møller er der både en 
første- og andensvend.

møllerlærling; dreng på 
13 -14 år, som er i lære som 
møllersvend. Han tømmer  
kornsækkene med kranen og 
fejer løst korn og mel væk, så 
rotter og mus holdes nede.  
Efterhånden som han lærer 
mere, kan han hjælpe mere til.

møllerkusk/karl; tager sig af 
den daglige af drift af gård og 
landbrug. Han sørger for jord og 
dyr. Da der kom konkurrence 
mellem møllerne fra 1862, ansat- 
te møllerne kuske for at hente og 
bringe korn og mel for kunderne.

- evt. ekstra hjælp af karle og 
svende ved slagtetid, juletid og 
i høsten.

Møllersvenden fortæller:

    Vi var på møllen fra 
tidlig morgen til kl. 10-
11 om aftenen, også om 
søndagen, såvidt der var 
vind, så der kunne males. 
Da den første vinter var 
gået, og foråret begynd-
te, blev jeg taget ud af 
møllen og måtte hjælpe 
ved landbruget hele som-
meren.

8

I mølle og stald arbejder mændene:



møllerkone; styrer alt ar-
bejde i hjem og husholdning 
og sørger for mad og drikke til 
møllekunderne. Hun planlæg-
ger arbejdet i hus og køkken 
og høns, køkkenhave og børn 
er også hendes ansvar.

pigen; står for den daglige 
madlavning, rengøring og alt 
praktisk i forhold til hushold-
ningen, hun er husmors/mad-
mors daglige hjælp og højre 
hånd. 

lillepigen; pige på 12 -14 år, 
der er i lære som pige. Hun 
går til hånde i køkken og hjem 
med alt, hvad pigen laver og 
læres gradvist op.

børn; møllerens børn hjælper 
til i det daglige arbejde 
afhængig af alder, drengene i 
stalden og måske i mølleriet, 
pigerne i køkken og hjem.

- evt. ekstra hjælp af piger ved 
slagtetid, juletid og i høsten.
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●   Hvilke opgaver skal du hjælpe til med derhjemme?
●   Hvordan ser din dag ud? Lav et skema over din typiske dag. 
●   Hvor tit laver du noget praktisk - hvorfor skulle man lave mange flere praktiske opgaver 

i gamle dage?
●   Er der forskel på det kvinder og mænd, piger og drenge laver i dag?

Opgaver til Møllen går amok:
●   Anna og Laurits hjælper meget til på møllegården, de hjælper faktisk deres forældre 

med deres arbejde - hjælper du også din far eller mor med deres jobs?
●   Er der nogle af de opgaver, som Anna og Laurits laver, som du også kender? 
●   Alt arbejde foregår på møllegården, hvor de også allesammen bor - hvorfor er voksne 

og børn ikke bare hjemme hele tiden længere?
●   Hvorfor vil Laurits ikke være yngste karl på en gård? Hvad tror du sådan en lavede?

Møllersvenden fortæller:

    ...jeg kom til en vindmølle i Tømmerup ved Kalundborg, og nu var jeg an-
densvend med en løn af 75 kr. om måneden. Der var døgndrift, såfremt ving-
erne kunne dreje rundt. Fra kl. 8 morgen til kl. 8 aften var vi begge i  
møllen. Kl. 8 aften gik den ene mand i seng, og kl. 2 nat skiftede vi igen,  
det var altså en 18 timers arbejdsdag, og vi var lykkelige, når det var nat  
og blikstille, for så var vi jo fri.

I køkken og hus arbejder kvinderne: 

Opgaver



Mølleren modtog sin betaling for at male mel i korn. Af hver 
sæk korn måtte han tage et bestemt antal strøgne toldekopper. 
Toldekoppen er en særlig kop med et mål på en pot, det svarer 
til ca. en liter. Den har myndighedens stempel, så møllekunderne 
kan være sikre på, at det er det rigtige mål, og mølleren ikke 
snyder. Kornet kunne mølleren bruge selv eller sælge som fær-
digmalet mel. 

En møller kunne være fristet til at fylde toldkoppen lidt ek-
stra, men han kunne risikere at miste mange kunder, hvis det 
rygtedes, at han snød med toldekoppen. Den frie konkurrence 
betød, at det var vigtigt for mølleren at have et godt ry både for 
kvaliteten af melet og for sin ærlighed. Ellers kunne kunderne 
bare gå til en anden mølle. 
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Betaling og drikkepenge

Møllersvenden fortæller:

    I denne mølle brugtes 
endnu, da jeg var der, 
toldkoppen, en kobber-
beholder af form som 
en spølkop; den kunne 
rumme en pot og var  
forsynet med et ca. 10 
tommer langt skaft.
  
Jeg måtte ‘tolde’ 6 potter 
af en tønde korn til grut 
og 8 potter af en tønde 
rug til brød - der var ikke 
mange dengang, som ikke 
bagte og bryggede selv.

Toldekop

Skæppe

Foto Laila Pedersen
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●   Hvor meget korn kunne mølleren tjene på en dag, hvis han malede en sæk i timen? 
●   På en stor mølle med flere kværne og flere svende kan der males op til 7 sække i timen 

- hvor meget korn kan mølleren på den mølle tjene på en dag med 10 arbejdstimer?
●   Hvor lang tid vil du være om at fylde en sæk, hvis du kan grutte en halv liter korn i 

timen med en gruttesten?

Opgaver til Møllen går amok:
●   På møllegården maler de meget korn i hele julemåneden. Flere kværne kan køre sam-

tidig, så der kan kværnes både rug, hvede og byg på én gang. Møllersvenden klager 
over sin ryg, der skal bære de tunge sække. Hvor mange kilo har han båret, hvis hver 
sæk vejer 100 kg, og der bliver malet 15 sække på en arbejdsdag?

●   Hvad kender du, som vejer 100 kg?
●   Hvad kender du som vejer 1,5 ton? 

En sæk korn kunne veje  
op til 100 kg

●  1 pot svarer til  
ca. 1 liter = ca. 1 kg

●  1 tønde (korn) svarer til  
8 skæpper = op til ca. 140 kg

●  1 toldkop svarer til  
1/18 skæppe = 1 pot

I Møllen går amok brokker møllersvenden Niels sig over en 
bonde, der ikke har givet drikkepenge. Møllersvenden fik en fast 
løn og gratis logi for sit arbejde på møllen, men derudover fik 
han drikkepenge af kunderne. Det var ikke et fast beløb, men 
hvis en bonde var nærig med drikkepengene, kunne han risikere 
at komme bag i køen hele tiden og måtte vente længe på sit 
mel. Det er det, der sker for bonden i historien.

Opgaver



Børn på landet levede meget som deres forældre. De fleste 
mennesker måtte arbejde hårdt for at få mad på bordet og tøj 
på kroppen, og børnene måtte hjælpe til. Hvis forældrene var 
fattige, måtte børnene tidligt ud at tjene, måske som hyrdedreng 
eller hønsepige. Det var helt nødvendigt, at børnene hjalp til, 
hvor de kunne. 

Børn gik også i skole, men skolegangen på landet var under-
lagt det praktiske arbejde i marken og på gården. I lange 
perioder, især om sommeren, ved høsttid og inden jul, 
var der ikke skolegang, fordi børnene skulle hjælpe til med 
det arbejdet derhjemme og i marken.
 
I Møllen går amok er Anna og Laurits heldige, fordi de er på en 
velhavende møllegård med ansatte. Når der er travlt på møllen, 
må de hjælpe til, men de går i skole og har tid til ind imellem at 
smutte væk og holde pause.
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Børneliv på landet

Børn havde samme vilkår som  
voksne, og de havde ikke mere 
fritid end de voksne. de skulle 
hjælpe til og arbejde ligesom alle 
andre. leg og fritid var en luksus, 
der kun var tid til ved særlige 
lejligheder. 

Om vinteren holdt gårdene på  
skift legestue, og i juletiden 
gik voksne og børn på besøg i 
gårdenes julestuer, hvor der også 
blev leget. 
det var både store børn og ugifte 
karle og piger der legede, når 
dagens arbejde var gjort.  
nogle af de mest almindelige lege 
var Blindebuk, Bro bro brille, Save 
save brænde, tag den ring og 
Klæde-ud lege.

Om sommeren legede man 
udendørs, når der var tid. det var 
lege som rundbold, to mand frem 
for en enke, Skjul og tagfat.

Gammelt legetøj 
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●   Hvilke lege leger du i skolen og med dine venner?
●   Kender du nogle af de gamle lege, der er nævnt her - prøv at lege nogle af legene i  

gården og i klassen.

Opgave til Møllen går amok:
●   Hvordan har Anna og Laurits det anderledes end dig? Hvilke dele af deres hverdag  

kan du genkende fra dit eget liv? 

Måske kender du nogle af de 
gamle lege:

Ståtrold: trolden skal fange de 
andre, der bliver stående, når de 
bliver taget. de bliver befriet, enten 
ved at blive rørt på skulderen, eller 
når én, der er fri, kravler mellem 
deres ben.

To mand frem for en enke: 
Børnene står to og to på en række 
efter hinanden. “enken” står for-
rest med ryggen til og råber “to 
mand frem for en enke - løb!”. 
det bageste par løber til hver sin 
side op foran “enken” og skal nå 
hinanden, før “enken” fanger den 
ene. Hvis enken fanger en, skal den 
anden være ny “enke”.

Ved Halleby Å, Karoline Graves fortæller:

    Når aftensæderne tog deres begyndelse,  
begyndte der af og til at holdes legestuer. 
Disse afholdtes snart i een gård, snart i en 
anden. 
...Mest legedes pantelege som Sy sko, Dele  
fruens penge, Sælge lærred og meget andet.

...Med 1. april ophørte aftensæderne; så 
brændte man ikke lys mere om aftenen, og 
dermed ophørte også legestuerne; men så 
samledes ungdommen af og til for at lege på 
gaden...undertiden havde de en bestemt  
aften dertil...

Man legede tit To mand frem for en enke.  
Ved Blindebuk stod de i en rundkreds med 
blindebukken inde i kredsen...

Opgaver



Ud over møllen havde mølleren også sin egen jord at se til. De 
fleste mennesker, der havde råd til at have deres egen jord, var 
selvforsynende, også mølleren. Heldigvis var det sådan, at når 
der var travlt på markerne, var der som regel ikke så meget at 
gøre i møllen og omvendt. 
 På Ellested Vandmølle har der været plads til 8 køer, 3 
heste og et føl, og 2-3 grise. 

Livet på landet for 150 år siden var i høj grad styret af naturens 
gang og af de traditioner og ritualer, der hører til højtiderne, 
og som skal forberedes. Hvis man ser på en kalender fra gamle 
dage, kan man se, at arbejdet følger årstiderne, dyrenes og na-
turens behov. Derudover lægger man mærke til, at der er mange 
traditioner og festdage, der er de samme år efter år, for eksem-
pel jul, påske, fastelavn, høst og såtid. 
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Årets gang på møllen
Ved Halleby Å, Karoline Graves fortæller: 

    Når så juleaften 
højtidsmåltidet skulle 
tage sin begyndelse, 
var man altid tidlig færdig; 
lige i mørkningen kom 
mandfolkene ind, efter 
at have givet kreaturerne 
lidt bedre foder end sæd-
vanligt, og efter at alt 
ude omkring var fejet og 
pudset så godt, det kunne 
lade sig gøre, og en god 
portion julehakkelse var 
skåret til hestene. Så kom 
de ind, iførte søndags-
tøjet, hilste: “Godaften,  
og en glædelig jul”, og 
blev så budt til bords.

Foto Roberto Fortuna



22

I Møllen går amok er det snart jul, den travleste tid på året for 
alle på Møllegården. På møllen kommer der kunder uafbrudt, 
som skal have malet mel til jul. Samtidig skal møllegården 
forberede sig på julen, som man skulle på alle gårde. Der skal 
slagtes grise, bages brød og brygges øl, støbes lys og gøres 
hovedrent. Alle har travlt, og mølleren og alle i husholdet må 
hjælpe mere til end de plejer. 
 Til daglig kunne pigen klare arbejdet i køkkenet med 
lillepigen, ligesom møllersvend og lærling holdt fint trit med 
mølleriet. Men ikke op til højtiderne. Der skulle laves et forråd, 
så man kunne holde fri, og samtidig var det, man spiste, bedre 
end den daglige mad.

Pjentemøllerens dagbog:

     17.2.1805: ...vi har kilet den øverste tap i malthjulet i eftermiddag.  
23.12.1805: Den øverste tap var rent gået løs i formiddag, så jeg måtte have 
ham rent ud og lægge ham i bøgetræ. Men i aften da hun [møllen] kom i 
gang, gled det ud igen og tapstenen gik i stykker. Jeg har haft et stærkt arbej-
de hele eftermiddagen omsonst. Vi blev færdige med at male til kl. 8 aften, 
der er mere vand end til begge kværne.  
24.12.1805: Jeg hug en tapsten til sigtekværnen af en hård blå sten...  
28.12.1805: Niels Tømmermand var her hele dagen tillige med Jørgen og har 
savet den yderste ende af akslen i sigtehjulet og hug tappen i nyt træ.

●   Hvordan ser årets gang ud for dig?
●   Har vi stadig traditioner, der er forbundet med årstiderne?
●   Er der perioder der er særligt travle, eller hvor der sker bestemte ting år efter år?

●   Hvad er det at være selvforsynende, og hvorfor var det vigtigt at være selvforsynende i gamle dage? 
●   Hvilke varer var man nødt til at købe, og hvad kunne man selv fremstille på gården?

Opgaver til Møllen går amok:
●   Nævn fem aktiviteter i historien som handler om, at det snart er jul.
●   Er der nogle af de forberedelser til jul, som Anna og Laurits laver, som du kender fra i dag?
●   Er Anna og Laurits’ jul anderledes end den jul, du kender - hvordan?

Opgaver
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Årshjul fra Frilandsmuseets arbejdshæfte Folk i hus og gård.

PIGEN
var med i arbejdet
på en gård ca. 1700-1850



24

Årshjul fra Frilandsmuseets arbejdshæfte Folk i hus og gård.

DRENGEN
var med i arbejdet
på en gård ca. 1700-1850



En mølle er et indviklet maskineri, som kræver stor viden både 
at betjene og vedligeholde. Mølleren og evt. svenden skal både 
hugge i sten  (kværnstenenes riller skal være skarpe, de skal 
“bildes”) og tilskære træ, når møllehjul, tandhjul, aksler osv. 
skal repareres. De skal kende møllens teknik, vide hvordan det 
hele fungerer for at kunne reparere og forbedre det. Det er den 
særlige viden og det afvekslende arbejde, der gør, at Laurits 
drømmer om at blive møllersvend i Møllen går amok.

Traditionelt begyndte de store reparationer på møllen efter jul i 
januar og februar, hvor der ikke kom så mange kunder. Så blev 
der udskiftet møllesten, og trædelene på møllen blev repar-
eret eller skiftet ud. I det hele taget var vinteren, hvor dyrene 
ikke skulle ud, og arbejdet i markerne lå mere stille, en tid for 
vedligeholdelse og reparation på landet. 
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Møllens vedligeholdelse
Pjentemøllerens dagbog:

    2.6.1806: “Jeg var ude 
i morges og rev en del 
grønt op af bækken i  
Ole Christiansens vænge, 
thi der var så tilgroet,  
at vandet ikke kunne 
komme frem.”

Bildehammerhoveder til 
bildning af kværnsten.
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●   Kender du maskiner, som skal holdes ved lige - hvordan?
●   Hvorfor var det så vigtigt at holde ting ved lige i gamle dage? 
●   Hvorfor synes vi ikke længere, det er så vigtigt?

Opgaver til Møllen går amok:
●   Hvorfor vil Laurits hellere være møllerlærling end karl på en gård?
●   Får han sit ønske opfyldt?
●   Hvad drømmer du om at blive, når du bliver voksen? 

Møllesten slides ned, og de riller (bildning), der er i stenen, 
bliver sløve så malningen af melet bliver dårlig. Efter jul skal der 
bildes - dvs. skæres nye riller i stenene. Med jævne mellemrum 
er møllestenene blevet så slidte, at de skal skiftes helt ud.  
En kværnsten kan veje over 1000 kg, så det er tungt arbejde. 
Ofte hyrer mølleren ekstra hjælp f.eks. gamle møllersvende, som 
er særligt gode til at bilde. Hvis der skal bygges en helt ny mølle, 
må mølleren hyre en møllebygger.

Hjul, drev og aksler og alle møllens dele bliver efterset og evt. 
slidte dele udskiftes med nye. Det kræver, at mølleren kan skære 
dem af nyt træ, som allerede er lagret og klar til brug. Alle me-
kaniske dele smøres og repareres. 

Åens bredder skal efterses, så der er frit løb for vandet både 
hen til mølledammen og væk fra møllen igen. Med jævne mel-
lemrum bliver mølledammen også renset for slam, og kanterne 
bliver skåret til. 

I Møllen går amok er der problemer med bagvand under mølle-
hjulene. Anna og Laurits bliver sendt ned langs åen for at finde 
ud af, hvad der er galt. Når vandet ikke kan løbe væk fra møllen 
samler det sig under vandhjulene og bremser deres løb, så de 
ikke kan trække kværnen. Det er dyrt for mølleren, hvis møllen 
står stille i den travleste tid. Derfor er det vigtigt, at åens bred-
der er rensede, og vandet løber frit. 

Møllersvenden fortæller:

    I halvfemserne 
[1890’erne] skulle en  
rigtig møllersvend være 
kendt med såvel fin-  
som grovmaleri. 
Han skulle kunne lægge 
en ny kværn ind og sætte 
“bildning” (“stråler”) på 
den, sætte ny pille- og 
skallesten ind, reparere 
sigteflor, istandsætte sejl, 
sy nye sejl og splejse tove 
og snore sammen, så 
samlingen nærmest var 
usynlig. 
De store og små hjul i 
møllen var sat fast med 
trækiler, og gik et sådant 
hjul løst, skulle han  
kunne kile det fast igen  
og rette det op, så der 
ikke blev noget “slav” 
(slinger) i det.

Opgaver

Der er forskellige 
slags riller
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Møllerens sociale status

Det, at mølleren havde en særlig viden, betød, at han var 
bedre stillet end mange bønder og de fleste andre mennesker 
på landet. Han kunne både dyrke sin egen jord, holde dyr og 
tjene penge på mølleri, og en dygtig møller kunne tjene mange 
penge. 
Mølleren og hans familie blev ofte betragtet som lidt finere og 
havde en højere status end almindelige bønder. Og mølleren 
havde ofte vigtige poster i landsbyen, fordi han både var vel-
stillet og bedre uddannet end de fleste. 

Møllen var desuden et sted, hvor man altid kunne høre nyt og 
møde andre. I møllerstuen sad bønderne og ventede, mens de 
fik malet deres korn. Så drak de øl og røg tobak og snakkede 
med mølleren, der på den måde altid vidste, hvad der foregik 
rundt omkring. 

På Ellested vandmølle kan  
man tydeligt se, at gården ikke 
bare er en almindelig bondegård.  
der er soveværelser med rigtige 
senge (og ikke bare alkove som i 
møllerstuen).  
I køkkenet er der jernkomfur,  
og der er både en fin stue med 
mahognimøbler og kniplede,  
hvide mellemstykker og en storstue 
også med fine møbler.  
en gang blev datteren i huset 
endda budt til bal hos den lokale 
herremand!

Foto Roberto Fortuna
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●   Hvem boede i landsbyen?
●   Hvilke arbejdsfunktioner eller erhverv var der i de fleste landsbyer?  

Var der flere jobtyper i byerne - hvilke?
●   Er vi også afhængige af at der job til os i den by, hvor vi bor i dag - hvorfor/hvorfor ikke?

Opgaver til Møllen går amok:
●   Bedstemoren taler om en af Annas mors klassekammerater, der står i gården og gerne  

vil have en julekurv - kan du huske, hvad hun fortæller om hende? 
●   Fortæl hendes historie. Hvordan er det gået så galt, at hun nu må bede om julekurv,  

når hun tidligere har ejet en fabrik? Hvordan tror du, det er gået med hendes børn?  

I Møllen går amok må Anna og de 
andre i køkkenet hele tiden bringe øl 
ind i møllerstuen til møllekunderne. 

Laurits synes, det er sjovere at være 
på møllen end på en gård. På møllen 
kommer der så mange mennesker, 
og der sker hele tiden noget nyt.

Opgaver



I dag er der kun et par hundrede møller tilbage i Danmark.  
De maler ikke mel til daglig, men mange af dem holder åbent 
på særlige dage, hvor du kan besøge dem, få en rundvisning og 
måske se dem i funktion.

Møllen var en vigtig del af landbosamfundet i århundreder, 
i Danmark var der flere tusinde, og derfor kan du se dem på 
mange landskabsmalerier. Møllen var så almindelig, at der er 
mange ordsprog om møller, mel og korn, du kender sikkert  
flere af dem.
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Møllen som symbol
Det er vand på 

hans mølle.

Den, der kommer 
først til mølle,  

får først malet.

Man kan ikke både 

blæse og have mel 

i munden.

Ikke alle har 

rent mel i posen.

Han meler 
sin egen kage.

Mennesket lever 

ikke af brød alene.

Man kan ikke både blæse og have mel 
i munden.

Den enes død 

den andens brød.
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●   Forklar ordsprogene med dine egne ord, både den direkte og den overførte betydning.
●   Vælg et eller flere ordsprog og skriv en lille historie som ender med ordsproget.

Opgaver til Møllen går amok:
●   Kig i ordlisten bag i bogen og vælg fem ord, skriv så en historie, hvor du bruger de  

fem ord.
●   Rundt omkring i historien gemmer der sig ordsprog - find dem og forklar, hvad de  

betyder.
●   Vælg nogle ord fra ordlisten og lav nogle alternative forklaringer på ordene, hvorfor 

mon de hedder sådan, hvilke andre ord minder de om?
●   Bedstemoren kan godt lide at fortælle historier - kan du selv finde på en uhyggelig 

historie, der foregår på en mølle? 

Men hvad betyder ordsprogene egentlig? De handler 
ikke kun om møller, men bruges i overført betydning 
og siger noget alment om det at være menneske. 

I mange eventyr møder man møllen eller mølleren - 
måske kender du nogle af historierne:

●   Den fattige møllerdreng og katten
●   Hans der skulle lære frygten at kende
●   Rumleskaft
●   Pigen uden hænder
●   Havfruen i dammen 
●   Djævlens tre guldhår
●   Røverbrudgommen
●   H. C. Andersen: “Vejrmøllen”
●   Ottfried Preussler: “Krabat”

Jeg hører møllen klapre, 

men ser intet mel.

Møllerens kat fanger de fedeste mus.

når møllen maler, får bonden brød.

Møllerens børn 

er vant til larmen.

Ord er som 

malet korn, de kan ikke 

sendes tilbage.

den, som spiser det hvide brød først, må spise det sorte bagefter.

Opgaver



Her kan du finde mere viden:

www.mølleordbog.dk
www.moelleforum.dk
www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/halkaer-moelle
www.hjortvangsmuseum.dk
www.kokkepigen.natmus.dk

Bøger

Boum Pyndiah: Først til mølle…, Greens Forlag 2006

Bi Skaarup: Bag brødet, Gyldendal 2011

Lykke L. Pedersen & Anne-Mette M. Andersen: Alle tiders legebog: lege fra  
Nationalmuseets arkiver og samlinger, Olivia 2006

Karoline Graves: Ved Halleby Å, 1921

Otto Jonasen: Pjentemølleren og hans dagbog, Svendborg og omegns Museum 1992

Viggo Sørensen (v. Olaf Andersen): Møllerliv omkring århundredeskiftet 
Fra Holbæk Amt: Historiske årbøger 47. bind, 1954

Grete Rung: Folk i hus og gård: Undervisningsmateriale fra Frilandsmuseet

31



Kolofon

Undervisningsmateriale: Christine Tjalve
Redaktion: Boum Pyndiah og Inge-Mette Petersen
Illustrationer: Susanna Hartmann
Opmålingstegninger: Nationalmuseet
Layout og grafisk opsætning: Karina Kejser Bøhl

tak til Møllerlaugets Oldermand Hans Peter Poulsen

Frilandsmuseet, Kongevejen 100, 2800 Kongens Lyngby
www.natmus.dk

32


