BAUNHOJ MØLLE
Møllens historie

Baunhøj Mølle er en hollandsk vindmølle, som blev
opført i 1849 på Grenaas bedste udsigtspunkt, 37
meter over havet. Møllen blev opført af distrikts
læge C.A. Arendrup, der ved kongeligt privilegium
havde fået lov til at drive mølleri. Han måtte sælge
møllen igen på tvangsauktion i 1856.

Branden i 1867
I 1867 var der første gang brand ved møllen, idet
ladebygningen ved møllen brændte. „Grenaa
Avis“ skrev næste dag derom, at ilden, der udbrød
på loftet, greb så hurtigt om sig, at „inden det til
ilende Brandkorps kunne komme i Virksomhed,
var både Ladebygningen og Stuehuset omspændt
af Luerne. Skønt der i Begyndelsen var stor Vand
mangel, og Ilden endog var begyndt at antænde
Rækværket om den ved siden af liggende Mølle,
lykkedes det dog at redde denne…“

Branden i 1881
I 1881, efter at have skiftet ejere flere gange,
brændte møllen for første gang helt ned til grun
den. Der var udbrudt ild på lorisloftet, hvor en
aksel var løbet varm. Inden brandvæsenet nåede
frem var møllen omspændt af flammer og brænd
te ned til grunden. Møller Ebbestrup solgte deref
ter den nedbrændte mølle til melhandler Søren
sen, og en ny mølle blev opført.

Arbejdsulykke i Møllen
I 1883 er der en arbejdsulykke i møllen, idet møl
lersvend Rasmus Rasmussen fra kværntrappen fal

der ned i en af kværnene og omkommer. Hændel
sen er beskrevet i Grenaa Folketidende den 25. juli
1883, hvor der bl.a. står:
„I formiddags kl. 8.00 skete på Baunhøj Møl
le den sørgelige Ulykke, at den ældste Møller
svend, Rasmus Rasmussen, mistede livet ved en
Kværnaksel. Hvorledes Ulykken er opstået er ikke
muligt at få opklaret. Manden, der var en i alle
henseender ædruelig og flink Medarbejder, skulle
løfte en sæk Korn i Kværnen, og han må under
denne Beskjæftigelse pludselig have fået et Ilde
befindende og derved mistet Balancen, eller også
ere Fødderne gledet fra ham medens han stod på
Kværntrappen med Sækken. De øvrige Møller
svende, der vare beskjæftigede neden under, hør
te kun et lille Skrig og standsede Møllen straks,
men Døden må være indtrådt øjeblikkelig, da hele
den venstre Side ere knust og Hovedet og venstre
Arm betydeligt beskadiget. Han var 47 År gammel
og efterlader sig Kone og et Barn.“

Den lille dreng…
Møllen sælges igen i 1886 til realskolebestyrer
Bertelsen og sagfører West, og igen i 1888 sælges
møllen, idet Chr. Boserup overtager møllen. Og så
sker der igen en ulykke. Den 30. april 1890 er der
en artikel i Grenaa Folketidende om et ulykkestil
fælde. Den lyder som følger:
„I formiddags indtraf på Baunhøjs Møllen det
sørgelige Ulykkestilfælde, at Ejerens, hr. Boserups
lille 2aarige Søn blev dræbt af en Møllevinge.
Man savnede Barnet, og ved at søge fandtes
det liggende på Omgangen ramt i hovedet af en
Vinge. Hurtig tilkaldt Lægehjælp formåede intet,

blem, og fastholder derfor planen om at fjerne
møllen.
Grenaa Fiskeriforening klager til Marinemini
steriet, og i starten af 1929 henstiller ministeriet
til byrådet at lade Baunhøj Mølle blive stående,
da den er nævnt som kendingsmærke i Den Dan
ske Lods. Efter en længere debat i Grenaa Byråd
i 1930 udbyder man flytningen af møllen i lici
tation, men byrådet besinder sig dog, og i 1931
besluttes det at bevare møllen.
I 1951 blev Peter Sørensen ansat som møller, og
han flyttede ind i det hvide møllerhus, som han
lejede af kommunen. Han malede igennem flere
år korn for landmændene fra Dolmer indtil der
kun var en enkelt landmand tilbage, som ikke selv
havde en kornkværn.

da Døden allerede var indtrådt forinden Lægens
Ankomst. Det er i den senere Tid jævnligt hænd
tes, at Børn ere kommet af dage eller slemt til
skade ved Møller, således for nylig i Hammelev,
og vi kunne ikke noksom indskærpe Påpassenhed
samt henstille, om der ikke ved Gitterværk eller
lignende lod sig træffe sådanne Foranstaltninger,
at det umuliggjordes Børn at komme i Vingernes
umiddelbare Nærhed.“

1900-tallet og fremover
I 1900-tallet lod man vingerne hvile. Mølleriet blev
fra 1915 i stedet drevet med motor. Der var skift
ende ejere og forpagtere. I 1925 køber Grenaa
Kommune møllen, og man begynder at grave

grus omkring den. På trods af massive protester
fra borgerne fortsætter man med at grave, og i
1928 har man gravet helt ind til møllens sokkel,
hvorefter det bliver besluttet at rive møllen ned.

Fremtiden er usikker
Nu var det ikke let at se, hvordan Baunhøj Mølles
fremtid kunne sikres, men hjælpen kom fra en
helt uventet kant. Grenaa Fiskeriforening havde
fået ny formand, Peter Bachmann, og han var
som mange andre grenaaborgere ked af at miste
Baunhøj Mølle. Derfor går han til Byrådet og
redegør for, at møllen bliver brugt som sømærke
af fiskere og andre søfolk i lokalområdet. Grenaa
Byråd kan imidlertid ikke se, at det er deres pro

Møllen forfalder
Den 5. maj 1951 kan man læse i Grenaa Folke
tidende, at møllen gennem længere tid har været
truet af forfald. Møllegangen var så rådden, at
man ikke kunne færdes på den, ligesom spåntæk
ningen var i en sørgelig forfatning. Tømrermester
Bachmann stod for reparationsarbejdet, som an
slås at koste 10.000 kr. Derefter skal spåntæk
ningen beklædes med ca. 20.000 tækkespåner,
som det hed dengang. I 1951 kan møllen kun male
ved hjælp af en kværn drevet af en elektrisk mo
tor. Møllevingerne kan nemlig ikke drejes op mod
vinden, men kan kun stå med vingerne mod syd.
Det før så rentable erhverv går nu langsomt
ned ad bakke. Landbruget får efterhånden egne
kværne og har ikke længere brug for møllen. I
1955 arbejder Baunhøj Mølle for sidste gang som
erhvervsmølle.

Grise og høns i sidebygningerne
Efter at møllen er lukket som erhvervsmølle blev
den anvendt til noget helt andet. Peter Sørensen
opdrættede grise, høns og gæs i møllens side
bygninger. Samtidig var der indhegninger uden
for møllen, og for kvarterets børn var det en sjov
oplevelse at komme forbi navnlig gæssene, som
tit var frække og nappede dem i tøjet. Grisene fik
dagligt korn og udover det brød fra Fællesbageri
et, som lå i Lillegade.
På kælk ad Bavnehøjvej
Området omkring møllen var i halvtredserne og
tresserne ikke anlagt som park, og børnene kun
ne om vinteren kælke på en stor kælk, som blev
skubbet af voksne. Sidst i fyrrerne og først i halv
tredserne kørte byens drenge på kælk ned ad
Bavnehøjvej og videre ad Markedsgade. Om som
meren var der tit familier der tog på udflugt med
madkurv til bakkerne på Baunhøj.
Allerede på det tidspunkt var møllen en turistat
traktion, som den også er i dag. Der var tit henvendel
ser fra interesserede børn og voksne og folk som var
turister i Grenaa, som gerne ville ind og se møllen.

1960erne og fremover
I 1961 blev den ene vinge repareret, man gjorde
alligevel noget for at bevare møllen som et var
tegn for Grenaa by.
Møllen får lov at stå som Grenaa bys meget synlige
vartegn, og op gennem 60erne og 70erne bruges un
dermøllen til opbevaring af materiale for kommunens
tekniske forvaltning. Fra 1992 bruges undermøllen i
sommertiden til skiftende kunstudstillinger.

Branden i 2002
Møllen nedbrændte totalt i 2002, hvor den blev
antændt af en ukrudtsbrænder. Hele overmøllen
stod i lys lue, og den voldsomme brand kunne ses
viden om. Møllebranden var en stor ulykke for
mange af kommunens borgere, der følte at de
havde mistet noget af deres „sjæl“.
De polske kunstnere
I dagene inden branden brød ud var der blevet op
hængt en udstilling med værker af polske kunst
nere. Samtlige værker brændte, men de polske
kunstnere fik med det samme udbetalt erstatning
svarende til værkernes værdi af Grenaa Kommune.
Men det var jo ikke lige på den måde at de havde
ønsket at sælge deres værker.

Skal møllen genopføres?
Der var delte meninger om møllen skulle genop
føres eller ej. Og der var mange indlæg i dags
pressen om emnet. Men efter et borgermøde og

„Three Brothers on a ring“ 

Mieczyskaw Skalimowski

en debat i byrådet besluttede et flertal af byrådet
den 17. december 2002 at møllen skulle genop
føres. I dag – når vi ser resultatet – er de fleste
nok enige i at det var den rigtige beslutning, og
at byen har fået en „rigtig“ mølle tilbage. Det
te skyldes ikke mindst at der ved genopførelsen
er brugt de gamle traditioner, og at der for en
dels vedkommende er anvendt originale dele fra
andre møller.
Bertil Larsen, Århus, har været særlig mølle
konsulent på byggeriet, og han har blandt andet
opsporet de originale dele der er anvendt i møl
len. Lokale håndværkere har stået for en del af
opførelsen. Det væsentligste, dvs. trækonstruk
tionen, er udført af møllebygger Jens Jørgensen,
Hårlev på Sjælland.
De murede dele er naturligvis opført på stedet,
men hele møllekroppen, hat og vinger er fragtet
fra Fakse Ladeplads og derefter løftet på plads
med en stor kran. Den færdige mølle blev indviet
i maj 2005.

„Forårs- og vintertanker“ 

Marek Jedrych

Møllehattens vej
til møllen
Det var en helt speciel dag, da den nye møllehat
skulle fragtes på plads.
Bodil Jensen, der var den person i kommunens
forvaltning, der havde med trafik at gøre, deltog i
planlægning og gennemførelse af fragten af møl
lehatten fra Grenaa Nordhavn til møllens plads
ved Bavnehøjvej, og hun fortæller følgende:
„Møllehatten ankom på en pram fra Fakse
Ladeplads, og derefter blev den løftet over på en
helt speciel blokvogn – den størrelse var vist aldrig
set før i Grenaa – og kørt i en fart på 10 – 25 km i
timen nord om byen. Ruten gik fra Nordhavnen ad
Kattegatvej, Bredstrupvej, Energivej og Mellem
strupvej forbi Dolmer og ad Bavnehøjvej. Under
vejs var der mange udfordringer. Skilte var flyttet,
lysmaster var taget ned, men en lille postkasse
på Energivej var pludselig et stort problem. Men

blokvognsføreren, som kørte med strømpesokker
for bedre at have styr over tingene, kunne nogle
tricks med at løfte den ene side af blokvognen, og
møllehatten kom hen over postkassen. Jeg kørte
bag ved blokvognen og var meget nervøs for at
møllehatten skulle falde ned i haven overfor post
kassen. Mange mennesker havde taget opstilling
langs ruten, så man fik en følelse af, at hele Dan
mark var kommet til byen. Selv landsdækkende
fjernsyn filmede begivenheden. Det var en stor
dag i Grenaa.“
Og som et kuriosum kan nævnes, at Bodil Jen
sen er datter af den sidste møller i Baunhøj Mølle,
Peter Sørensen, så hun har oplevet at bo ved den
gamle mølle som barn og være med omkring op
førelsen af den nye mølle.
Baunhøj Mølle stod færdig i sin nuværende ud
formning i 2005 og har siden været anvendt som
arbejdende mølle på søndage i sommerhalvåret
og som udstillingssted for skiftende kunstudstil
linger det meste af året.

Møllens konstruktion

Der er efterhånden kun få arbejdende møller til
bage i Danmark. Da Baunhøj Mølle efter branden
i 2002 blev genopført, var det første gang siden
1912, at der blev bygget en hollandsk mølle på
dansk grund.
Ovenpå undermøllen er der fire lofter: Broloftet
med udgang til omgangen udenfor, kværnloftet,
lorisloftet og hatteloftet.

Gamle byggetraditioner
Under genopbygningen af møllen har man
måttet sætte sig grundigt ind i fortidens hånd
værksmæssige møllebyggetraditioner. Disse tra
ditioner rækker 200 – 400 år tilbage, og mange

af dem har ikke været udført i adskillige år. Der
for har man under rekonstruktionen af møllen
været henvist til skriftlige og fotografiske over
leveringer.
Originaliteten er i højsædet, og til genopbyg
ningen er der både blevet brugt gamle og nye
dele – fremstillet efter gamle traditioner. Helt
specielle konstruktioner gør det muligt at sikre,
at den tonstunge møllekrop og hat forbliver på
plads. Kroppen står helt frit på undermøllen, og
holdes kun på plads af sin egen vægt. Den øverste
del, hatten med vingerne, kan krøjes (drejes) efter
vindretningen.

Møllens indretning

Baunhøj mølle er en såkaldt hollandsk mølle, hvor
møllehatten drejes rundt efter vindretningen.
Dette foregår ved håndkraft – også som ved den
gamle mølle, mens mange andre møller har fået
påbygget nogle små møllevinger – en vindrose,
som automatisk indstiller møllehatten rigtigt i for
hold til vindretningen.
Møllevingerne har et vingefang på 22 meter og
er forsynet med hækværk til at spænde sejlene
ud over. Fra Akslen og ned til jorden er der 16,50
meter. Fra højeste vingespids til jorden er der 30
meter. Møllen i sig selv er 24 meter høj.

Møllens kværne
Møllen havde i sin oprindelige udgave tre kværne,
men i den genopbyggede mølle har man begræn
set det til to kværne, som også var det antal, som
møllen havde inden branden i 2002. Kværnene
består af to kværnsten, som tilsammen vejer 1100
kg, og som er fremstillet gennem en blanding af
forskellige stenarter og bindemiddel. Den neder
ste kværnsten ligger fast, mens den øverste rote
rer med en hastighed på 120 omdrejninger i mi
nuttet. Det er muligt at stille på afstanden mellem

møllestenene alt efter hvor fint melet skal males.
Fra kværnloftet løber melet via en meltud ud på
broloftet, hvor det falder ned i en sæk.
Til yderbeklædning på møllekroppen er der
brugt i alt ca. 27.000 tækkespåner fremstillet af
egetræ, og til hatten ca. 11.000 mindre spåner.

Fra andre møller
Gangtøjsdelene med stjernehjul er hentet fra Sø
bjerg Mølle ved Dianalund på Sjælland. Hatte
hjulsaksel med støbejernshovedet og hattehjulet
med tilhørende lejer er hentet fra Nr. Langelse
Mølle på Langeland.
Genopbygningen af møllen har kostet ca. 11
mio. kr., som til dels er frembragt gennem erstat
ning fra KommuneForsikring og midler fra Grenaa
Kommune. Indretningen er delvist betalt gennem
sponsorater.
Baunhøj Mølle er en fuldt funktionsdygtig mølle.
I sommermånederne arbejder møllen – hvis vinden
vil – om søndagen, og interesserede kan få mulig
hed for at betragte det gamle mølleri i arbejde.

Baunhøj Mølle
i nyere tid
Baunhøj Mølle er et af Norddjurs Kommunes kul
turelle fyrtårne. Møllen er samtidig – som tidligere
nævnt – Grenaa bys vartegn beliggende højt på
Baunhøj.

Kongeligt besøg
Den 23. maj 2011 besøgte Hendes Majestæt
Dronning Margrethe II og Hans Højhed Prinsge
malen Norddjurs Kommune. Dagen sluttede med
et besøg i Baunhøj Mølle. Efter rundvisning og et
lille traktement afsluttede borgmester Jan Peter
sen besøget med en kort tale. Lige fra om formid
dagen da Kongeskibet Dannebrog anløb Grenaa
Havn, havde et hold af frivillige møllersvende sør
get for at møllevingerne drejede rundt.

Forskellige aktiviteter

Foruden at rumme skiftende kunstudstillinger
samt fungere som arbejdende mølle og ramme
om borgerlige vielser, kan Baunhøj Mølle lejes til
kulturelle arrangementer, receptioner og tilsva
rende.
Møllen har også en skoletjeneste. Møllersven
dene eller en af kustoderne kan fortælle om møl
lens indretning og funktion, og et medlem af møl
lelauget kan fortælle om kunsten i møllen.
Møllelauget markerer desuden Dansk Mølledag
den 3. søndag i juni måned. I december måned
afholdes der juleklip for børn.
Møllens drift varetages af et møllelaug og fri
villig arbejdskraft samt ansatte kustoder. Arbejdet
med at få mølleriet til at fungere varetages af en
møller og en gruppe frivillige møllersvende.

Se mere om Baunhøj Mølle samt den
aktuelle åbningstid på møllens hjemmeside
www.baunhoej-moelle.dk

Baunhøj Mølle
Bavnehøjvej 31· 8500 Grenaa
Tlf. 8632 7245 · baunhoej-moelle@mail.dk

