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Favrholm Ladegårdsmølle  
– en 1500-tals vandmølle ser dagens lys 

AF ZENON TOPC AGIC

I 2014 genfandt Museum Nordsjælland Favrholm 

Ladegårdsmølle, som kendes fra både skriftlige kil-

der og kortmateriale. Siden fulgte nogle år med 

spændt venten, inden anlæggelsen af en større 

klimapark i Hillerød Syd banede vejen for en un-

dersøgelse af vandmøllen i 2016. Da udgravnin-

gen var færdig, havde vi afdækket rester af både 

en smedje, en stenbygget kælder og en velbevaret 

træbygget møllekanal med kanalvæg, stigbord, 

hjulrender og siderender. Alt sammen dele af 

vandmøllen, som den tog sig ud fra slutningen af 

1500-tallet til starten af 1800-tallet. Vandmøllens 

velbevarede stand gjorde, at udgravningen kom 

med på Slots- og Kulturstyrelsens top 10 liste over 

de vigtigste arkæologiske fund i Danmark i 2016. 

De mange vandløb i det nordøstsjællandske land-

skab har muliggjort opførelsen af utallige vandmøl-

ler siden 1200-tallet. Fra Mølleåen ved Lyngby med 

sine mange vandmøller til Frederiksværk Krudtmøl-

le og Hellebæk Hammermølle, som står den dag i 

dag.

Ved Favrholm Hovedgård umiddelbart sydvest 

for Hillerød blev der i tidens løb anlagt to vandmøl-

ler: Omkring 1550 blev der opført en vandmølle på 

den sydvestlige bred af Havelse Å, men Frederik 2. 

lod møllen sløjfe blot ca. 20 år senere. I stedet blev 

Favrholm Ladegårdsmølle opført få hundrede me-

ter derfra på den nordlige bred af Havelse Å. Muse-

um Nordsjælland udgravede resterne af den ældre 

vandmølle i 2015 – derom kan man læse i muse-

ets årbog fra 2016. I 2016 kunne museet udgrave 

efterfølgeren, Favrholm Ladegårdsmølle.

Præcis hvilken type mølle Ladegårdsmøllen har 

været, ud over en kornmølle, ved vi desværre ikke. 

Den er ikke detaljeret omtalt i de skriftlige kilder, og 

en mølle kan have haft flere opgaver end blot at 

male korn. Eksempelvis havde Stenholt Mølle ved 

Esrum Sø flere funktioner. Den bliver således be-

skrevet både som kornmølle, savmølle og stampe-

mølle til behandling af klæder1.

Vandmøllens placering i landskabet

Det var Frederik 2., der banede vejen for opførelsen 

af den nye og mere moderne vandmølle tilbage i 

1570’erne. I disse år besluttede kongen at anlægge 

nye vandtekniske anlæg omkring Frederiksborg 

Slot. Hertil skabtes nye søer, hvor også mølledam-

men til Favrholm Ladegårdsmølle indgik. Det var 

selvsamme konge, der i denne periode indførte 

rindende vand til byer som Odense og København 

gennem udborede træstammer. Frederik 2. var så-

ledes en konge, der i høj grad bidrog til at moderni-

sere og udvikle det danske rige, hvad vandtekniske 

anlæg angik, og det fremskyndede andre større 

projekter på grund af vandets enorme betydning 

for arbejdsprocesserne i renæssancen. Vandmøl-

lens placering i Favrholm-området er derfor heller 
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ikke tilfældig, idet de nyanlagte søer muliggjorde 

opførelsen af en mere moderne vandmølle i den 

sydvestligste ende af den dertil anlagte mølledam. 

Man har tydeligvis gjort brug af landskabets naturli-

ge hældning mod syd for at få den fornødne kraft 

på vandstrømmen til vandmøllen2.

Underfaldsmølle
Desværre fandt vi ingen rester af selve møllehjulet, 

men vi kan med rimelig sikkerhed antage, at Lade-

gårdsmøllen var udstyret med underfaldshjul, som 

også var den mest anvendte mølletype på Sjælland 

i 1600-årene. Når man brugte et underfaldshjul, 

lod man ganske enkelt vandet strømme ind under 

møllehjulet, deraf navnet. Det mest effektive var 

dog overfaldshjulet, da vandet faldt ned fra oven, 

og man på denne måde kunne skabe mere kraft i 

møllehjulets rotation. Overfaldshjulet blev oftere 

anvendt i Jylland, pga. det mere kuperede terræn, 

som gav mere vandkraft, og generelt vandt over-

faldshjulet udbredelse i Danmark mod slutningen 

af 1600-tallet. Først i løbet af 1700-1800-tallet om-

byggede man nogle af vandmøllerne fra under-

faldshjul til overfaldshjul, bl.a. undergik Stenholt 

Mølle ved Esrum Sø denne ”modernisering”. Det 

var en ombygning, som var kostbar og tidskræven-

de, da møllehjulet skulle graves længere ned for at 

skabe overfaldet til hjulet. Ud fra udgravningsresul-

taterne kan vi dog se, at Ladegårdsmøllen aldrig 

overgik til denne nye type vandmølle. Møllen blev i 

stedet for moderniseringen erstattet af en vindmøl-

le i starten af 1800-tallet. Man har dog forsøgt at 

effektivisere mølleproduktionen på andre måder, 

som bliver belyst i det følgende.

Effektivisering
Ser man på selve hjulrenden, dvs. der hvor mølle-

hjulet har siddet, kan man notere, at hjulrenden er 

opført med et bevidst svaj, så vandet falder lidt eks-

tra ned mod møllehjulet. Denne metode, som skul-

le skabe øget rotation til underfaldshjulet, har man 

eksempelvis ikke gjort brug af på den ældre vand-

mølle sydøst for Havelse Å (se Museum Nordsjæl-

lands årbog 2016). Her var hjulrendens planker 

placeret helt fladt, og ifølge Møllehistorisk Samling 

har man med den metode kun kunnet gøre brug af 

ca. 10 % af vandets kraft. Ved den yngre og mere 

moderne vandmølle med svajet hjulrende har man 

kunne gøre brug af 20-30 % af vandets kraft3. Med 

andre ord øgedes udnyttelsen af vandets kraft med 

Kortudsnit, der viser 

beliggenheden af 

Favrholm Ladegårdsmøl-

le (1) og den ældre 

vandmølle fra ca. 1550 

(2). Indeholder data fra 

Styrelsen for Dataforsy-

ning og Effektivisering, 

DTK/kort 25, klassisk 

udgave. 
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mindst det dobbelte i forhold til en hjulrende uden 

et svaj. Det må unægteligt have haft stor betydning 

for en øget hastighed af møllehjulet, som samtidig 

har øget produktionen af mel osv.

I møllekanalen dukkede der, blandt mange andre 

fund, rester af møllesten op. Der fandtes fire stør-

relser af møllesten: 106 cm, 116 cm, 132 cm og 

140 cm i diameter. Sidstnævnte var den største 

type af møllesten, der fandtes på markedet, og det 

var denne type, vi fandt rester af. Endnu et tegn på 

hvor effektiv møllen var.

Endelig har vi selve smedjen, der bestod af et 

brolagt rum ved siden af kælderen. I gulvlaget fandt 

vi smedeskæl, og ud for smedjen har der været en 

esse. Dateringen af smedjen menes at være no-

genlunde samtidig med opførelsen af vandmøllen, 

da der nederst i en sump i smederummet er fun-

det en kridtpibe, der kan dateres til 1600-tallet. Ved 

at have en smedje ved møllen kunne man sikre 

produktionen og effektiviseringen, da man hurtigt 

kunne reparere og udskifte dele på møllen. Man 

har været helt uafhængig af at bestille dele udefra 

og vente på, at de blev leveret. 

Hvorfor var der så denne fokus på effektiviserin-

gen og produktionen ved vandmøllen? Ud over de 

mere oplagte årsager, at en øget produktion giver 

flere penge, så var det præcis en øget effektivisering, 

møllerne blev presset til med enevældens indførel-

se i 1660. Nu var skattetrykket på møllerne blevet 

større, og skulle møllerne svare skat, måtte de effek-

tivisere møllerne. Vi har med andre ord ved Favr-

holm Ladegårdsmølle et rigtig godt eksempel på 

netop følgevirkningerne af kongens beslutning om at 

indkræve højere skatter hos møllerne. Den eneste 

”mangel”, historien om Favrholm Ladegårdsmølle 

har, er, at møllen ikke blev ombygget til en vandmøl-

le med overfaldshjul. Dette kan måske skyldes 

Eksempel på overfalds-

hjul – Skovmøllen, 

Moesgård ved Århus. 

Foto: Wikimedia

Eksempel på underfalds-

hjul – Tvis Mølle ved 

Holstebro. 

Foto: Finn Johnny 

Frederiksen, 2008.
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økonomiske forhindringer, eller blot at vandmøllen 

har fungeret optimalt for lokalområdet og Hillerød – 

måske var der ikke noget behov for, at møllen produ-

cerede mere, end den allerede gjorde.

Fund og iagttagelser ved vandmøllen
Favrholm Ladegårdsmølle bestod, som tidligere 

nævnt, bl.a. af en stenbygget kælder, der var opført 

i kanten af møllekanalen, så den har været i kon-

stant kontakt med vandet fra møllekanalen. Kælde-

ren var højst sandsynligt en del af selve møllehu-

set, hvori man har kunnet opmagasinere sit korn, 

mel mv. Ved udgravningen af kælderen, gjorde vi 

nogle interessante iagttagelser. Kældergulvets kant 

var nedsænket, så det dannede en form for rende. 

Denne førte ned til en sump i det sydvestlige hjør-

ne, hvor vand har kunnet ledes ud i et trædræn, 

som igen løb ud i selve møllekanalen. 

Derudover gjorde vi nogle interessante fund i op-

fyldslagene til både kælderen og møllekanalen, 

hvoraf et par bør fremhæves, da de er af interna- 

tional karakter og måske kan give os et indblik i, 

Den oprensede 

møllekanal. Læg mærke 

til den vandrette planke, 

der buer op til højre i 

kanalen, hvor møllehjulet 

har siddet.

På medaljonens ene 

side anes en rytterfigur. 

Medaljonen er 4 cm i 

diameter. 
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hvem der har arbejdet med møllen. I opfyldslaget 

til kælderen var en særlig type keramik kaldet 

”Creme Ware” fra firmaet ”D.D. & Co Castleford Pot-

tery”, som er bordservice fra Castleford i England. 

Denne type keramik fremstilledes kun i perioden 

1770-1821, hvilket stemmer godt overens med 

tidspunktet for, hvornår Ladegårdsmøllen sløjfes, 

nemlig i starten af 1800-tallet. Et andet fund, som 

er meget sjældent i Danmark, er fra møllekanalen. 

Her fandtes en læderhæl fra en sko med et 

cirkulært udboret hul i hælen. Hullet var til for at 

lette skoens vægt. Denne type hæl med udboret 

hul ses ellers kun i England. Spørgsmålet er, om 

skoen har været engelsk eller blot var engelsk inspi-

reret?

En anden mulig engelsk eller hollandsk genstand 

blev fundet med metaldetektor, ikke langt fra 

kælderen. Genstanden – en medaljon – var fyldt 

med inskriptioner langs kanten og havde både et 

våbenskjold og en rytter afbilledet. Desværre er 

medaljonen ret korroderet af tidens tand, og den er 

derfor sendt til konservering i håb om at få tydelig-

gjort alle detaljerne. Det var dog muligt at tyde lidt 

af skriften og noget af årstallet derpå. Medaljonen 

kan dateres til 1700-tallet, og skriften på den lyder 

”Stadtholder admiral” og ”Wil Car”. I 1600-tallet 

Smedjen, som den så 

ud, da den var frilagt. 

Læg mærke til renden i 

midten af billedet, der 

leder ned til hullet i 

hjørnet, samt smedjens 

esse, der anes øverst til 

venstre i billedet. 
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fandtes en hollandsk stadtholder med engelske 

rødder, der endte med at blive konge af England i 

1689, William 3. Måske er det denne ”Wil Car” der 

hentydes til på medaljonen. Desuden rejstes der 

en rytterstatue af William 3. efter hans død i Bristol 

i 1736 – måske er det netop denne rytter, der er 

afbilledet på medaljonen. 

Vi har med andre ord flere fund fra Ladegårdsmøl-

len, der peger mod udlandet, især England. Men det 

er måske ikke så mærkeligt endda. Vi véd fra skriftli-

ge kilder, at staten indkaldte udenlandsk arbejdskraft 

i stor stil i 1700-tallet, og en del engelske industri-

mænd blev faktisk anbragt i det nordsjællandske. 

Det er derfor ikke utænkeligt, at de udenlandske 

fund kan være indikationer på engelsk indflydelse på 

Ladegårdsmøllen. Dog skal man have in mente, at 

fundene primært er fra opfyldslag, og det er derfor 

ikke sikkert, at fundene udelukkende skal ses i for-

bindelse med møllens virke.

Årrings-datering – og tropisk træ!
Vi ved, fra de skriftlige kilder, at Ladegårdsmøllen 

var i brug i midten af 1600-tallet, da den første 

gang nævnes i 1662. Men hvornår er den rent 

faktisk opført? Det forsøger vi at finde svar på 

gennem træprøver til dendrokronologisk datering, 

dvs. datering via træets årringe. 

Der blev i alt indsamlet 18 træprøver til dendro-

kronologisk datering, primært fra den træbyggede 

møllekanal. Analyseresultaterne af træprøverne er 

overordentlig interessante. Ud af de 18 prøver kun-

ne 10 dateres. De fleste prøver (8 ud af 10) er da-

teret til 1500-tallet, og hovedparten af disse til slut-

ningen af 1500-tallet, fra ca. 1570 til 1588. Det er 

Den stenbyggede kælder 

med rende i siderne af 

gulvet. Læg mærke til de 

opstillede røde tagtegl i 

hjørnet af kælderen. 
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ganske overraskende, for i de skriftlige kilder kan vi 

læse, at vandmøllen først skulle være opført i 

starten af 1600-tallet. Nu kan vi altså med rimelig 

sikkerhed konstatere, at Favrholm Ladegårdsmølle 

må være opført ganske få år efter, den gamle Favr-

holm Vandmølle blev nedlagt i 1570 (se Museum 

Nordsjællands årbog 2016). To prøver kunne date-

res til starten af 1600-tallet, men da begge stam-

mer fra vandmøllens stigbord, angiver de nok tids-

punkterne for reparationer og forbedringer af 

stigbordet, der løbende skulle vedligeholdes. 

Da noget af tømmeret fra møllekanalen så ud til 

at være genbrugt træ, var det antagelsen, at noget 

af det massive tømmer, der var anvendt ved den 

gamle vandmølle fra 1500-tallet, kunne være gen-

brugt til den nye. Men analyseresultaterne viser, at 

det træ, der er anvendt til Ladegårdsmøllen, stam-

mer fra en anden lokalitet, end det træ man an-

vendte på den ældre vandmølle. Hvor træet, der 

blev brugt til Ladegårdsmøllen, var eg fra Norge, så 

bestod træet ved den ældre vandmølle af eg fra 

Sverige. Træet fra den ældre mølle er i øvrigt 

årringsdateret til 1550-51.

Afslutningsvis skal et specielt stykke træ nævnes. 

I den stenbyggede kælder fandt vi resterne af en 

cirkulær stolpe in situ, dvs. stående på sin oprinde-
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lige plads. Stolpen var ca. 20 cm i diameter og var 

en del af fundamentet til vandmøllen. Ud fra de 

foreløbige undersøgelser viser det sig, at stolpen 

ikke kan relateres til de danske dateringskurver og 

derfor ikke kan dateres. Grunden til dette er, at der 

er tale om træ fra de tropiske egne. Dette er højst 

bemærkelsesværdigt, og det stiller en række nye 

spørgsmål: Hvilket træ er der tale om? Hvorfor er 

der anvendt træ fra de tropiske egne til vandmøl-

len? Kan træet være specielt importeret med det 

formål at opføre en vandmølle, eller er det blot 

genanvendt træ? Det skal nævnes, at stolpen var 

placeret i selve rendestenen i kælderen. Måske 

derfor har man anvendt en bestemt tropisk træsort, 

som kunne modstå vand og fugt i kælderen. 

Alt i alt, tyder de foreløbige resultater på, at Lade-

gårdsmøllen var meget gennemtænkt og professio-

nelt opført i slutningen af 1500-tallet, muligvis med 

udenlandsk indflydelse. Det var en vandmølle med 

underfaldshjul i en veludført møllekanal – og den 

har været ”State of the Art” på sin tid. 

Noter
1. Jarrum og Beyer 1991.

2. Beyer og Jarrum 1995.

3. Møllehistorisk Samling: http://moelleforum.dk/

files/vandhjul_web.pdf.
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