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Harte Vandmølle
Af H. C. Ervald

Af Koldingegnens vandmøller er Harte Vandmølle 
en af dem, vi i dag ikke kan se synlige spor af.

Ældre Hartebeboere med familier gennem gene
rationer i Harte ved intet om møllen. De kan intet 
fortælle. Møllen var allerede for mere end 100 år si
den glemt og borte. Men at møllen har eksisteret, 
det ved vi.

Vi kan således se møllen på et kort over Kolding- 
hus Rytterdistrikt fra 1720. Her er den markeret 
med en møllesignatur og beliggende nedenfor 
en lille sø eller mølledam, ca. halvvejs nede ad bæk
ken, som fører afløbet fra Grønsø til Kolding A 
(Kort s. 15).

På et kort over toldgrænsen mellem Kongeriget 
og Slesvig-Holsten fra 1727 kan vi også se møllen. 
Den er her vist beliggende mellem Harte by og Påby 
og igen ved bækken eller grøften, som fører vandaf- 
løbet fra Grønsø til Kolding A (Kort s. 16).

På et landevejskort fra 1802 kan på kortet ses 
markeret et indrammet område. Heri kan læses 
»Stampe« og lidt herfra ordene »Mølle« og »Dal«. 
(Kort s. 17) »Stampe-mølle-dal« er kløften, som vi 
stadig kan se den, lige vest for Harte by mellem mo
torvejsdæmningen og plejehjemmet »Solgården«. 
Vandløbet herfra og fra Grønsø, vist med nogle 
tynde streger, løber på kortet sammen i en meget 
lille sø, og her nedenfor søen i det indrammede om
råde har møllen sandsynligvis været beliggende. I 
1802 har møllen ikke eksisteret, og hvad der er 
tegnet på kortet er sikkert, hvad landmålerne på den 
tid har fået fortalt af folk på stedet. Måske har der 
endnu også kunnet ses synlige spor af møllen. Det

skal bemærkes, at kortene alle er ufuldstændige, og 
målestoksforholdene langtfra korrekte.

Som vi ser møllen på kortene side 15 og 16, har 
den været beliggende i en periode mellem 1698 og 
1760, som vist på min skitse side 18. Møllen har på 
den tid været forsynet med et stampeværk, og den 
bliver derfor kaldt en stampemølle, og den har i 
følge P. Eliassen tilhørt feldberederen i Kolding. 
Stampeværket har været benyttet til at stampe 
skind. Ved stampningen blev garvestoffer af forskel
lig art presset ind i skindet, og stampeværket har 
måske også været anvendt til knusning af egebark 
for at udvinde garvesyre til garvningen.

I 1761 omtales endnu Stampemøllen, men den er 
nu øde, og huset beboes af en »inderste«, d.v.s. en 
person af almuen, der bor til leje. Møllen er altså op
hørt at fungere, den er nedlagt, og fra nu af forsvin
der møllen i glemselens tåge.

M en -  lad os begynde helt forfra: Hvornår blev 
den første mølle i Harte anlagt? Og hvor?

Vi ved, at der har været møller i Danm ark alle
rede omkring år 1000. Den ældste del af kirken i 
Harte er fra før år 1200. Altså har der omkring år 
1200 i Harte været et samfund med fastboende m en
nesker, og når der har været behov for en kirke, kan 
det vel også tænkes, at der har været behov for en 
mølle. Den første mølle i Harte kan således godt 
være fra tiden omkring år 1200. Og hvor den er ble
vet bygget? Det er sikkert der, hvor vi ser møllen på 
kortene side 15 og 16. Her har vi sandsynligvis det 
første og oprindelige møllested. Det er også det na
turlige sted. Her har man kunnet udnytte vandets
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Toldkort f r a  1727. Syd  er opad p å  kortet. Kortet er taget fra  P. Eliassen: Kongeåen.
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løb fra både Grønsø og »Stampemølledal«. Hvor de 
to vandløb løb sammen, har man kunnet opføre en 
dæmning for at etablere en mølledam, og nedenfor 
dæmningen har møllen så været beliggende. I møl
ledammen har man kunnet opmagasinere vand 
f.eks. i nattimerne til drift af møllen i dagtimerne el
ler opmagasinere vand til drift i kortere tørkeperio
der.

Afstanden til møllen fra gårdene i Harte og også 
fra Påby har været rimelig. Godt nok er terrænet 
noget kuperet, men ikke værre end at en vej har kun
net anlægges uden alt for store stigninger og fald. 
Her har møllen kunnet fungere udmærket, og som 
situationen måske har set ud svarer til det, jeg har 
vist på min skitse side 18. Møllen har nok oprinde
ligt været en kornmølle. Den har været udstyret med 
en kværn for at male bøndernes korn til mel. Den 
har som alle møllerne på den tid været noget vigtigt 
i samfundet. Den har med sine beskedne kræfter 
klaret et behov.

Og vandet, der har fået møllehjulet til at dreje 
rundt, er kommet fra et opland ca. således:

»Stampemølledalen« ca. 70 ha.
Grønsø ca. 10 ha.
Grønsøs opland ca. 60 ha.
Grønsø grøftens opland ca. 20 ha.
I alt ca. 160 ha.

Et regnestykke kan herefter fortælle os, at vandets 
løb gennem møllehjulet har kunnet give denne en 
kraft svarende til ca. 4 HK eller ca. 3 kW og en 
driftstid på ca. 400 timer årligt eller således ialt ca. 
1200 kWh pr. år - hvilket nogenlunde svarer til ca. en 
fjerdedel af el-forbruget i dag til et mindre parcelhus 
(uden el-varme). Møllens formåen har således set 
med vore øjne ikke været noget særligt -  nærmest in
genting. M en for den tid, særligt i den ældste tid, 
har møllen sikkert været et godt aktiv. Vandets løb

gennem et møllehjul har været næsten den eneste 
kraftkilde, man har kunnet udnytte.

På det gamle møllested har møllen sikkert kunnet 
gøre god nytte. H er har den kunnet virke i bedste 
velgående indtil omkring år 1570. Om kring den tid 
er der sket det, at møllen er blevet flyttet. Den har 
sandsynligvis ligget i vejen for anlæggelsen af Dron
ning Dorotheas Saltmøllekanal, en kanal som Doro
thea på den tid lod udføre fra Stallerup sø ind til hen
des nye saltværk i Adalen lige vest for Kolding. Her 
er vandet gennem kanalen muligvis blevet brugt til 
at drive et møllehjul.

At møllen er blevet flyttet fremgår af, at i et brev 
fra 7. november 1590 omtales møllen som den ved 
Harte kirke nyligt byggede mølle. Mølleren, Peder 
Møller, klager over, at da møllen blev flyttet hen på 
det sted, hvor den nu står, blev den sat for lige så stor 
landgilde som tidligere, da den stod på det gamle 
sted, uagtet at der nu ikke er så godt vandløb til den, 
og at han også skal sigte og male toldfrit til slottets 
(Koldinghus) behov.

Hvor har møllen været beliggende på det nye 
sted? I dag kan vi ikke se stedet, for det har sandsyn
ligvis været ca. midt i den sø, vi kan se syd for Harte 
kirke og nedenfor landevejen. Denne sø er frem
kommet i forbindelse med udførelsen af kanalen til 
Harteværket i 1918-20. Før 1918 har der her været et 
sump- eller moseområde, og her henover har der 
været en dæmning, hvorpå der har været en vej ned 
til Påby. Efter 1918 er dæmningen og vejen forsvun
det. En ny vej er anlagt langs søens vestside, og om
rådet er blevet til en sø, sådan som vi ser den i dag. 
Men at den gamle Påbyvej har været der, kan ses på 
flere kort.

På et af landinspektør Elling udført kort, der vi
ser det nye kanalanlæg til Harteværket, er indteg
net den gamle Påbyvej med punkterede streger, og 
disse er yderligere overstregede, hvilket markerer, at 
vejen er sløjfet (kort s. 20).
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Udsnit a f  landinspektør Ettings kort fra  1951 over vandkraftanlægget 
ved Harte.
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På et postkort fra før 1918 kan man også se den 
gamle vej. Det er et vinterbillede, og på vejen kan 
man se nogle børn med deres kælke. Også på ældre 
kort ses den gamle vejføring, således på et kort over 
udskiftningen i Harte fra 1788 og på et matrikelskort 
fra 1861 (kortene s. 21 og s. 22). Vejen på dæm nin
gen er nok ikke den allerførste vej ned til Påby.

M an har næppe i de tidligste tider udført et så
dant dæmningsarbejde blot for at anlægge en vej, 
når der få skridt derfra har kunnet anlægges en vej 
på en god fast bund. Dæmningen og vejen herpå er 
sandsynligvis blevet udført i forbindelse med flyt
ningen af møllen. Det har været helt nødvendigt, og 
den rimeligste forklaring er, at denne dæmning blev 
anlagt for at placere en mølle på den.

I slugten nord for landevejen har der ikke været 
plads til en mølle. H er optog saltmøllekanalen og af- 
løbsgrøften fra Grønsø hele pladsen. Dæmningen 
med vejen ned til Påby, har været en mølledæm
ning, og vest for dæmningen har der været en mølle
dam, hvori vandet gennem grøften fra Grønsø har 
kunnet opmagasineres. Jeg  har vist på skitsen side 
24, hvordan jeg mener, situationen omkring møllen 
ved den gamle Påbyvej har set ud.

I 1590 klagede mølleren som omtalt over, at land
gilden nu var for stor, ligeså stor som tidligere, uag
tet der ikke mere var så godt vandløb til den, og det 
havde mølleren jo ret i. I følge mit regnestykke mod
tog møllen efter flytningen kun vand fra Grønsø og 
Grønsøs opland, ialt ca. 70 ha, mod tidligere 160 ha. 
Møllen var efter flytningen ikke levedygtig mere.

I et brev fra 21. december 1610 omtales møllen 
som meget forfalden og øde, ingen har villet fæste 
den eller svare den sædvanlige landgilde deraf. 
Tømmer m.m. flyttes herefter til Slotsmøllen i Kol
ding, hvor møllestenene anvendtes til en ny mølle
kværn. I 1610 er møllen i Harte i realiteten blevet 
nedlagt. Der er nu kun dæmningen og vejen samt 
måske nogle sørgelige rester af selve møllen tilbage.
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D el a f  matrikelskort f  ra 1861.
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Hvorfor flyttede man egentlig møllen bortset fra, at 
den lå i vejen for saltmøllekanalens anlæggelse? På 
det nye sted ved Påbyvejen fik den ingen muligheder 
for at blive en velfungerende mølle. Det enkleste 
havde været bare at nedlægge den.

Men når den ikke blev nedlagt, skyldtes det må
ske, at dronning Dorothea respekterede Valdemar 
Sejrs Jydske Lov fra 1241, hvori stod, at ældgamle 
møller ikke må ødelægges ved anlæg af nye møller. 
Men i realiteten var møllen blevet nedlagt, og i 1610 
er der ikke længere en mølle i Harte.

Men -  i 1698 har der alligevel været en mølle ved 
Påbyvejen i Harte. P. Eliassen fortæller nemlig, at i 
1698 brød Harte sø eller Grønsø ud og forvoldte stor 
skade. Vandfloden borttog dæmningen ved stampe- 
møllen, og møllen bliver ganske ruineret. Og hvor
dan er det nu gået til? Historien kunne være således:

I 1610 er møllen ved Påbyvejen som omtalt blevet 
nedlagt, og i den situation sker der i de nærmeste 
mange år nok ingen ændringer. 1 1627-28 er der krig 
i landet. Jylland bliver besat og plyndret af Wallen
steins tyske tropper. I 1644-45 er Jylland igen besat 
af fjenden. Nu er det feltmarskal Thorstenson, som 
med svenske soldater røver og plyndrer. 1 1657-59 er 
Danm ark i krig med Sverige, og Jylland bliver igen 
besat og plyndret, og elendighed er befolkningens 
hårde skæbne. I september 1658 rykker en hær af 
brandenburgere og polakker os til hjælp. M en disse 
vore »venner«, især polakkerne, plyndrede og pla
gede befolkningen værre end vore værste fjender. 
Endvidere bragte polakkerne pest »plettyfus« med 
sig, som i forbindelse med voldshandlingerne ko
stede næsten to trediedele af den jyske befolkning li
vet. I 1660 er der igen fred, men da er Jylland nær
mest øde. Mange steder eksisterer hverken huse, 
gårde eller mennesker. Koldingegnen har ligget i 
centrum af disse ødelæggelser, og Harte har været et 
sted, hvor alt har været ødelagt og nærmest m enne
sketomt.

Efter 1660 får vi fredeligere tider. Der begynder en 
indvandring fra andre dele af landet til de ødelagte 
og folketomme områder. Og i Harte vender livet og 
foretagsomheden langsomt tilbage. Gårde og huse 
genopbygges og på et tidspunkt også møllen.

Møllen bliver genopbygget på møllestedet ved På
byvejen, nu ikke som en mølle med en kværn, men 
med et stampeværk. Og vand til at drive møllen, ja, 
den smule, der kommer fra Grønsø, har ikke været 
tilfredsstillende. M en det kunne der nemt hjælpes 
på. Endnu har man på den tid kunnet se Dorotheas 
saltmøllekanal langs Grønsøs østside. Hvad ville 
derfor ikke være mere naturligt, nu da kanalen ikke 
længere er i brug, end at lave en forbindelse fra ka
nalen til Grønsø. Det har kunnet give møllen et godt 
tilskud af vand fra Stallerup sø og gjort møllen til en 
effektivt arbejdende vandmølle.

I 1698 bryder som omtalt Grønsø ud, og vandflo
den borttager dæmningen ved møllen, og møllen 
bliver ganske ruineret. Dæmningen, som sprænges 
af vandfloden, er den, hvorpå Påbyvejen var belig
gende før 1918. På landevejskortet fra 1802 s. 17 er 
dæmningsbruddet markeret. På kortet ses Påby
vejen og ovenfor denne, hvor afløbet fra Grønsø pas
serer under vejen, er på kortet skrevet »Brud«.

Altså i 1802 er mølledæmningens sammenbrud 
stadig i erindring hos de lokale folk i Harte. De har 
fortalt landmålerne om katastrofen i 1698, og det er 
herefter blevet bemærket på kortet med »Brud«. Ef
ter ordet »Brud« kan læses ordet »Mose«. Grønsø, 
som på kortet benævnes »Paabye Søe«, og den på 
den tid tørlagte mølledam har nærmest været mose
områder, sådan som vi ser Grønsø i dag.

Denne mindre naturkatastrofe, som Grønsøs ud
brud har været, har saltmøllekanalen således haft 
sin andel i. Oversvømmelsen har vel været forårsa
get af en kortvarig voldsom nedbør, tøbrud el.lign., 
som har fået vandet i Grønsø til at gå over sine bred
der. Det samme er også sket i Stallerup sø, og vandet
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herfra har så gennem kanalen og videre gennem for
bindelsen til Grønsø forstærket oversvømmelsen i 
Grønsø og i mølledammen med mølledæmningens 
sammenbrud til følge.

Grønsøs udbrud i 1698 bliver på den tid omtalt 
som en »naturrevolution«, som blandt andet var 
skyld i, at Koldings gamle havn ved åen sandede til. 
Så voldsomt var det ikke.

Fra en synsrapport fra 1699 ved vi, at af mølle
dæmningen blev henved ca. 40 alen (ca. 25m) skyl
let væk, og møllen blev ødelagt. Herudover var ska
den kun, at noget sand og m udder blev skyllet ned 
på nogle engstrækninger, og noget hø blev ødelagt. 
I synsrapporten omtales ikke, hvor mølledæmnin
gen har været beliggende. Men var dæmningsbrud- 
det sket nord for Kolding-Ribe vejen, så ville denne 
vej være blevet beskadiget, muligvis helt skyllet væk. 
Men der er ingen skade sket på denne vej, ellers 
havde det været nævnt i synsrapporten. Alt peger 
således på, at mølledæmningen var dæmningen ved 
Påbyvejen.

Hvad skete der så efter møllens ødelæggelse i 
1698? At genopbygge møllen på det samme sted har 
jo nok været på tale. M en en mølle kunne kun fun
gere, når der var tilstrækkeligt med vand til dens rå
dighed, og det var der ikke på dette sted.

Grønsøs vand var helt utilstrækkeligt, og jeg vil 
mene, at efter 1698 er vandstanden i Stallerup sø fal
det så meget, at der nu ikke længere herfra kan løbe 
vand gennem kanalen til Grønsø og mølledammen. 
Grønsøs vandoverflade har på dronning Dorotheas 
tid været i max. kote 26,00. Stallerup søs vandover
flade har på samme tid været i min. kote 28,00. I dag 
er koten ca. 25,50, hvilket også var vandhøjden 
umiddelfart før opstemningen 1918-20 for at lede 
vandet til Harteværket.

I stedet har man derefter fundet tilbage til møl
lens oprindelige og første placering, og her vælger 
man så at genopbygge den. At sløjfe resterne af

Søen nedenfor landevejen og kirken som vi ser den i dag Tværs over 
søen har tidligere Påbyvej som vist på  billedet s. 2 0  været beliggende.

dronning Dorotheas saltmøllekanal og retablere de 
gamle vandløb og mølledammen var ikke noget 
større problem. H er var der en rimelig mængde 
vand til rådighed til mølledrift. Vejen fra Kolding er 
blevet kortere og bekvemmere. Tidligere, når feld- 
berederen skulle ud til sin mølle, måtte han først op 
ad den stejle vej nordpå (nu Gøhlmannsvej), heref
ter ad landevejen gennem Harte by og videre ud til 
Påbyvejen. Efter flytningen af møllen er der ingen 
bakke mere at forcere.

Nu gik det lige ud langs Kolding A på vejen, som 
man dengang kaldte »Nedenvejen til Harte«, i dag 
Stadionvej og Alpedalsvej.
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