
 16 

Bording Vind- og Dampmølle. 2 
Om arbejdet i møllen 
Af Bent E. Hansen december 2013 

Mejeribestyrereren  af Bording Andelsmejeri fra 1890 til 1926 var 
en fremsynet og driftig mand. Selvom der i forvejen var 3 
vindmøller og en vandmølle i sognet, kunne han se det fornuftige i 
at bygge en stor vind- og dampmølle. Det vil sige en mølle, der 
var uafhængig af vind. Han startede møllen i 1996. 
Om arbejdet i møllen fortæller Mejerist C. S. Christensen: Først 
blev kornet renset, så blev det spedset, så kam æt o en skalkværn 
el. Pillekværn, så kam æt o en vals, så en reffelvals. Så gik det 
derfra op o en forsigt, å så fra den ned o en fin flormelssigt. Æ 
forsigt tov jo de grovest fræ æ klid, å stompe å sagge. Det var en 
rugsigtemel, de lavede, der blev ikke blandet flormel i. Vi lavede 
også byggryn på skalkværnen. Vi kaldte det at pillei toldede. Der 
var så godt som ingen, der tog penge som betaling. Til at tolde 
brugte vi en glat kobbertoldskovl med træskaft. Der toges ca 2 
liter af hver tønde korn. Når det var stille vejr, brugte man 
dampkraft. Men det var sjældent stille vejr ret længe ad gangen. 
Uden at have meget forstand på, hvordan man maler korn og hvad 
de forskellige fagudtryk betyder, kan det konkluderes at det 
åbenbart var en lang proces at male korn. Men så blev det også et 
virkelig godt produkt, som var meget efterspurgt både i Bording 
og nærmeste opland, men også længere væk købte man gerne 
malet korn fra Bording Mølle.  
 

Foto af Bording vind- og 
dampmølle. Flot og mægtig 
så den ud. En god men også 
ganske farlig arbejdsplads - 
og legeplads for børnene. 
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Det er også interessant at betalingsmidlet oftest ikke var penge 
men korn. Det måtte virkelig bero på tillid at mølleren tog det 
aftalte betalte beløb i korn. 
  

Bording Vind- og 
Dampmølle set fra 
sydvest. Skorstenen til 
dampmøllen ses til højre 
i billedet. Gangbroen 
rundt om møllen var ikke 
et helt ufarligt sted at gå. 
Møllens vindfang var 
meget stort. 
 
C. S. Christensen var 
først og fremmest 
mejerist. Det betød, at 
han var nødt til at have 
hjælp til at passe møllen 
men også til at transporterer korn til og fra møllen. Både 
møllesvend og kusk. I to år, 1906 og 1907, hed medhjælper og 
kusk Anders Dueholm. C. S. Christensen købte store mængder 
korn og foderstoffer hjem bl.a. russisk byg og amerikanske 
bomulds frøkager og Anders Dueholm kørte det så ud til kunder i 
Ikast, Engesvang og Pårup. Ofte blev tomme huse i byen anvendt 
som lagerplads for kornet.  
 
Om hvordan arbejdet i mølleriet var, har Anders Dueholm fortalt 
til tidligere leder af Lokalhistorisk Arkiv i Bording Hans 
Thomsen: 
Bønderne havde ikke selv kværne, så de kom til møllen med deres 
korn og fik det malet. Dampmøllen blev brugt, når det var 
vindstille.  
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Det var især i efterårsmånederne, at den var i brug. Når folk så, at 
det røg op fra skorstenen, vidste de, at nu var møllen i gang, og så 
kom de med deres korn. I tiden frem til jul kørte vi ofte både nat og 
dag. 
Når vi valsede havre – vi kunne valse 100 sække i timen – skulle 
sækkene bæres fra møllen over i pakhuset. Hvis vinden blæste 
sådan, at vingerne stod mellem møllen og pakhuset, skulle vi passe 
på ikke at blive ramt af en vinge. Møllesvenden lærte mig at styre 
lige mod en vinge, så kunne jeg nå forbi, inden den næste kom. 
Men en dag gik det galt. Vingen tog sækken og smed den langt 
vesterud. Heldigvis slap jeg selv med skrækken. 
 
Hvis det trak op til kraftig blæsevejr, skulle vingerne afsejles, og 
blev det storm, skulle stormbrætterne også af. Det foregik på den 
måde, at en mand med kædetræk trak en vinge ned, mens den 
anden afmonterede.  
Engang var jeg i færd med at tage stormbrætterne af , mens 
møllesvenden passede kædetrækket. Så må vi have misforstået 
hinanden, for pludselig gav han los, og jeg gik til vejrs med 
vingen. Først i vandret stilling fik han hold på den , og der hang 
jeg. Det lykkedes mig at kravle langs med vingen hen til 
møllehatten og der komme ind gennem en luge. Det var en grim 
tur. 
En dag skulle jeg selv passe møllen. Det blæste godt, så møllen 
kunne trække begge kværne, og når de begge var i gang, havde jeg 
alt det, jeg kunne overkomme. Hen på aftenen skulle jeg et ærinde 
ud. Der var fyldt korn på kværnene, så jeg gik et øjeblik. Pludselig 
hørte jeg et rabalder. Jeg sprang tilbage til møllen og så, at 
vingerne gik som lyn og torden. Jeg tænkte: nu ramler hele skidtet. 
Men heldigvis var kværnene gået i stå, så vingerne gik for 
tomgang, og det var derfor, de havde sådan en fart på.  
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Det lykkedes mig at få dem standset, og jeg fik kaldt på 
Christensen, der sagde: ”Skynd dig og tag en hest og rid ned efter 
møllebyggeren i Guldforhoved.” 
Det viste sig, at et kronhjul var faldet af oppe i hatten. Der gik et 
par dage med at få møllen rettet op, og mere skete der ikke ved 
det. 
 

Ufarlig var det slet ikke at arbejde i møllen. Havde der været noget 
der hed arbejdstilsyn dengang var møllevirksomheden nok blevet 
stoppet meget hurtigt. Tænk hvis man blev slået omkuld af en 
møllevinge. Det kunne jo nemt ske. 
Selv om møllen var et farlig sted at færdes og et forbudt område 
for uvedkommende, svar det en yndet legeplads for byens børn. 
Man kunne jo let overskue hele byen, ja, man kunne endog se helt 
til Ikast. Mange gange blev byens børn jaget væk af mølleren. 
 

Postkort fra Bording 
Stationsby omkring 1910. 
Møllen og møllens  
skorsten ses i billedets 
højre side. 
I venstre side af billedet 
ses Søndergade.  
Gården Søndergård ses 
midt i billedet. 
 

Angående de mange rotter, vi netop har haft så mange af her i 
Bording, så er det slet ikke nyt. Allerede dengang i 1890erne var 
de en plage. Møllen og de mange oplagringspladser var rigtig guf 
for rotterne. Der var derfor også stor svind af korn, fordi rotterne 
åd deres part. Om rottebekæmpelsen dengang fortæller Anders 
Dueholm:  
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Vi kunne godt skyde en snes rotter på en aften. De kom især frem, 
når det var tordenluft. Dagen efter blev de (De nedskudte rotter) så 
sendt med mælkekusken ned til fattiggården, hvor antallet blev 
kontrolleret. Jeg fik 5 øre pr. Stk. Og når mælkekusken kom 
tilbage med pengene, holdt vi gilde på rotterne. 
Bording Vind – og Dampmølle havde en forholdsvis kort levetid. 
28 år blev det til. En af årsagerne kunne være at Bording 
foderstofforretning kom til i 1908 og således blev en konkurrent til 
møllen. 
 

Men et er sikkert. Bording Vind- og Dampmølle var sammen med 
mejeriet og jernbanen med til at sætte gang i udviklingen af 
Bording by. Hidtil havde der kun været en købmand og en bager, 
men snart kom mange flere forretninger og virksomheder til. Og 
antallet af beboere voksede også støt. 

 

Udsigt fra møllen ud over Bording Stationsby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


