
Havnø Mølle 



Havnø Mølle er en stråtækt hollandsk vindmølle, som blev opført i 1842 af godsejer Cristen J. Kjeldsen fra Herregården Havnø. Efter en gennemgribende 
restaurering i perioden 1995-2001 åbnede Havnø Mølle som arbejdende museumsmølle. Dermed er den Nordjyllands ældste vindmølle, der stadig er aktiv. 
 
Møllen ligger i et meget smukt landskab mellem Mariager Fjord og Lounkær Skov. Om sommeren det er muligt at få en rundvisning på udvalgte onsdage, som – 
hvis vinden tillader det – kører rundt. På særlige maledage maler møllen mel, som sælges under navnet Havnø møllemel. 
 
Historien om Havnø Mølle 
Havnø Mølle udspringer af Havnø Gods, og den fortæller dermed også godsets historie fra det omtales første gang i 1468 og til Christen Kjeldsen med hjælp fra 
sin svoger Christen Dinesen købte Havnø med landbrugsjord, enge og skove i 1816. 
 

Christen Kjeldsen blev ejer i en økonomisk meget svær tid. Statsbankerotten i 1813 satte sit aftryk overalt i samfundsøkonomien, men især var afgiften, der 
blev lagt på alle ejendomme, tung at bære for de store landbrug – ikke mindst i de år med misvækst, som indtrådte få år efter. 
 

Først midt i 1830’erne havde Christen Kjeldsen fået så meget styr på godsets økonomi, at han kunne begynde at lægge landbruget om. Som led heri blev der og-
så bygget mange nye bygninger på Havnø. 
 

Møllen var det første han byggede. Det skete i 1842. Hensigten var at producere byggryn til eksport til Norge samt producere vinterfoder til studene og rugmel 
til brød til det store folkehold på godset. Det talte omkring 30 personer, som alle fik kosten på herregården. 
 

Møllen var i brug indtil 1927, da kammerherre Knud Juel købte Havnø. Han erstattede vindmøllen med et lokomobil, der blev placeret i laden. 
 

I 1964 blev møllen bygningsfredet, men fik efterhånden lov til at forfalde. 1. september 1994 overtog det daværende Hadsund Egns Museum skødet på Havnø 
Mølle, og den har siden gennemgået en gennemgribende restaurering i tæt samarbejde med foreningen Havnø Mølles Venner.  
 

Siden 2001 har Havnø Mølle virket som arbejdende museumsmølle, og den drives i dag i et samarbejde mellem Havnø Mølles Venner, Havnø Møllelaug og Nordjyl-
lands Historiske Museum. 
 
Havnø Mølles Venner 
Havnø Mølles Venner er en forening, der har til formål at bistå Hadsund Egnssamling og Havnø Møllelaug i bestræbelserne på at bevare Havnø Mølle. 
Gennem kontingenter, indsamlinger og arrangementer for offentligheden indsamler foreningen midler til vedligeholdelses- og restaureringsarbejder på møllen.    
Havnø Mølles Venner deltager i planlægningen og gennemførelsen af den årlige mølledag i juni, høstfesten og jule-mølle-nisse-markedet. 
 
Havnø Møllelaug 
Mølellauget er en gruppe af frivillige møllepassere, der i samarbejde med Møllehistoriske Samling i Hadsund sørger for at vedligeholde møllen samt male mel i 
forbindelse med arrangementer.  
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Havnø Mølles funktion 
I hatten ligger vingeakslen (1), i hvis ene ende vingerne sidder. På akslen er det store vertikale 
hattehjul (2) fastgjort, og omkring hattehjulet sidder persen (3) (bremsen). Den har forbin-
delse med bremsestangen (4)  der stikker ud gennem en åbning i hatten, og som ved hjælp af 
en kæde kan betjenes fra jorden. 
 
Hattehjulets tænder griber ind i krondrevets (5) stokke. Stokkenes antal er mindre end antal-
let af tænder på hattehjulet. Herved sker en opgearing af hastigheden. 
Krondrevet sidder på den stående aksel (6) , der er ledt ned til etagen nedenunder, kaldet 
stjernehjulsloftet. 
 
På den stående aksel sidder stjernehjulet (7) - et meget stort vandretliggende tandhjul med 
131 tænder af hvidbøg. Disse tænder griber ind i stokkene på de to drev (8) , der driver hen-
holdsvis skalle- og melkværn. 
 
På kværnloftet, i møllens vestlige side, er melkværnen (9) placeret. I møllens modstående side 
findes skallekværnen (10), der river skallerne af bygkernerne. Herefter hældes gryn og skaller 
i grynviften, der står bagved. En ventilator skaber en luftstrøm, der skiller de lette skaller fra 
de tungere gryn. 
 
I kælderen hænger tromlesigten til melsigtning, og ved siden af står den grønmalede grynsor-
terer, der er speciel ve at være håndtrukken og mobil. 
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