


I 1853 ejes stubmøllen i Højer af møller Emil Roll, og i 1856 overtager han også grynmøllen i Nørremølle syd 
for Højer. Samme år lader han begge møller rive ned og genbruger det kraftige egetømmer til at opføre en 
ny stor hollandsk vindmølle i Højer – den nuværende Højer Mølle. 
 
Den nye Højer Mølle blev bygget i 1857 med ikke mindre end syv etager: kælder, stueetage (butik og korn-
magasin), broloft (her kom melet ned fra kværnene via meltudene og blev videre forarbejdet i sigten), 
kværnloftet (med de fire store melkværne samt valsestol), stjernehjulsloftet (med stjernehjulet, der gør 
det muligt at have flere kværne), lorisloftet (som indeholder hejseværket) og hatloftet (hvor vingeaksel og 
kronhjul overfører kraft til kabunkel og kongevelle). 
 
Udover selve møllen blev der også opført en møllerbolig i 1858. I 1889 opføres et kornmagasin syd for møl-
len, og i 1904 endnu et nordøst for møllen. 
 
Møllen var og er alene på grund af sin størrelse, 22 m, en på alle måde imponerende og dominerende bygning 
i Højer by og det flade marsklandskab. 
 
Allerede da Højer Mølle stod færdig havde vindkraften fået en alvorlig konkurrent – nemlig dampkraften, 
som man for alvor var begyndt at udnytte i 1800-årene. Møllen blev i 1912 udstyret med en dampmaskine, 
der i 1920 erstattes af en 
dieselmotor. Fra 1940 erstattes dieselmotoren med en elektromotor, der stadig kan ses på broloftet i dag. 
Møllen var i funktion frem til 1972. 
 
Under Anden Verdenskrig blæste vingerne af Højer Mølle, og der blev ikke påsat nye. I 1960’erne tog for-
faldet kraftigt til, og da den sidste møller, Jacob Smidt, gik på pension i 1972, var Højer Mølle stort 
set nedrivningsklar. 
 
Redningen af Højer Mølle 
En kreds af Højerborgere skaffede fra 1974-77 de nødvendige midler til restaurering af Højer Mølle. Ef-
ter restaureringen stod Højer Mølle nu atter i al sin pragt. Møllen og magasinerne blev indrettet til muse-
um, og i 1992 blev Højer Mølle- og Marskmuseum en del af Tønder Museum. Siden er møllen atter restaure-
ret for godt 3,5 mio. kroner, blandt andet som følge af stormskader efter stormen 3. december 1999. 
 
Redningen af Højer Mølle er et lysende eksempel på, hvad visioner, beslutsomhed og sammenhold kan føre 
med sig. I dag er et næsten oprindeligt miljø med mølle, kornmagasiner, møllerbolig og have samlet under 
museets hat, og et enestående kulturmiljø er bevaret. 

Højer Mølles storhed og forfald 



 

Højer Møllehave 
 
To år efter møllen opførelse byggede møller Carl Emil Roll sin private bolig på grunden syd for møllen. Til 
boligen anlagde han en have. En bred midtergang delte haven, havegangen gik fra Skolefade og endte oppe 
ved en halvcirkelformet trappe, der førte optil privatboligens indgangsdør. 
Lige efter år 1900 blev der opført en veranda foran huset og møllrhaven bleb omlagt til den form, som man 
endnu kunne se spor af, da renoveringen startede i 1994. 
Det er nu afdøde havekonsulent Olav Nissens op målinger af haven, der har dannet grundlag for genopbyg-
ningen og renoveringen af Møllehaven. 
Det har været målet, at haven skal fremstå så tæt den oprindelige form fra 1900-haven som muligt. For-
udsætningerne har været, at der ikke findes plantearter i haven, der er yngre end 1900, og at havens 
blomsterbede viser en lang række af ældre blomstersorter. 
 
 



 



 



 



 

Den som kommer først til mølle ... 
 
Bønderne skulle ofte tilbagelægge lange strækninger fpr at nå til deres tvangspligtige mølle. De længste 
strækninger man har kendskab til er 45 km., eller 2-3 dagsrejser. 
Nåede flere møllegæster møllen samtidig gjald reglen: Den der kommer først til mølle, maler først. 
 
Mølleforpagtning 
 
Landsherren bortforpagtede møllen indenfor et begrænset tidsrum, hvilket gjorde at mølleren til stadig-
hed var under pres for at kunne opretholde forpagtningen. 
Fra omkring 1700 indførtes arveforpagtning, hvilket betød at møllen kunne videre forpagtes fra den ene 
generation til den næste. Økonomisk var situationen vidt forskellig på forpagtningsmøllerne, 
Trods store forpagtningsafgifter opnåede nogle møllere at blive rige, mens andre møllere forblev i fattig-
dom, og gang på gang måtte ansøge om fritagelse for afgift. 
 
Møllerens løn: Mølletolden (Æ matte) 
 
Som løn for sit arbejde modtog mølleren en vis del af den indbragte korn, kaldet mølletold eller på Sønder-
jysk "Æ matte". 
I Tønder Amt skulle møllegæsterne betale 1/16 del af det indleverede korn i mølletold. 
Havde mølleren pagtet møllen, skulle han betale 3/4 af mølletolden til mølleejeren. 



 

Møllerens ry 
 
Mølleren ansås tidligere for at være uærlig idet de modtog deres løn gennem naturalier og på denne måde 
nemmere kunne snyde med afmålingen. Fristelsen til at tage for meget ved afmålingen af "Æ matte" var 
stor - mølleren ville gerne øge sin indtjening idet betalingen af forpagningsafgiften altid var en belastning 
for mølleren. 
Fordomme og landsbyfantasier har præget opfattelsen af mællerens ærlighed, hvilket førte til smedeviser 
og andre bevingede digte og talemåder. 
 
Møllesprog 
 
Under krigene i vores område fungerede flere møller som signalposter. Også i fredstid talte de deres 
sprog. Om aftenen satte man vingerne i saks, så undgik man lynnedslag, mente man, det samme gjorde man 
når et bryllupsoptog kom forbi - det betød lykke. Ved dødsfald satte man vingerne i sorg, og ved længeva-
rende stilstand (f.eks. hvis møllestenene skulle vedligeholdes satte man vinger i den stilling der betød læn-
gerevarende pause. Så møllegæsterne langvejsfra ikke skulle komme forgæves. Pinselørdag hentede mølle-
ren og hans svend bøgeløv i skoven,og satte det op på vingerne om aftenen. Pinsemorgen stod møllen så i 
smuk pinsedragt. 
 
Møller og overtro 
 
Fra øen Føhr, har man denne overlevering: 
Den sidste aften i det gamle år, skulle al kornet være færdigmalet, ellers mente man, at mølleren ville væ-
re bagud med sit arbejde resten af året. 
Ligeledes måtte man på Føhr kun vedligeholde kværnstenene om natten, så kværnede de bedre. 
Fra fastlandet hed det sig: Var en pige kommet galt afsted skulle hun tage sig et bad i en ærlig møllers 
dam. hvis hun altså kunne finde en sådan. 



 

Ordsprog 
 
Det er vand på hans mølle. 
Man kan ikke blæse og have mel i munden. 
Den der kommer først til mølle får først malet 
Det gælder om at have rent mel i posen. 
Enhver må bære sin egen sæk til møllen. 
 
Møllesymbolik 
 
På nogle handelsbygninger ser man på væggene indmurede møllemotiver. Sikkert et symbol på rigdom og 
frugtbarhed. 
 
 



 

KlimaLab 
 
KlimaLab er et virtuelt vadehavslandskab med kyst, marsk, og højere liggende landområde. Her kan man 
skabe sin egen "Tøndermarsk", Man kan påvirke landskabet med beboelse, marker, dyrehold og rekreativ 
natur. 
KlimaLab inviterer til handling og advare om kommende klimaudfordringer. 
 
Ved at vende terningerne eksperimenterer man med landskab og klimaudfordringer, Landskabet er i kon-
stant forandring og kræver den rette kombination af parametre for at fungere optimalt. 
 
KlimaLab er indrettet på ”1. sal” i møllen. 
 
 



 

Der er en fin udsigt fra møllens platform. 



 


