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Resume 

 
Svaneke Stubmølle er opført 1629 og er dermed Danmarks ældst bevarede stubmølle.  
Man formoder at det var lybækkerne der indførte stubmøller på Bornholm, da Lybæk havde 
Bornholm i pant 1525-1576. 
Det ældste indskårne årstal i møllen er 1634 IHS, men fra arkivalier er oplyst ar den tidligere 
stenbjælke var forsynes med årstallet 1629. Et senere årstal Anno 1656 er indskåret i en skråstiver. 

 
Det var David Wolfsen som lod møllen bygge, og den var i familien Wolfsens eje i 108 år indtil 
1737, hvor den rige svanekeborger Jochum Thiesen købte møllen. Han fik indskåret sit og sin 
hustrus navne ind i stenbjælken med årstallet 1727, dette er bevaret. Thiesen ejede møllen i 41 år, 
hvorefter der i de følgende 16 år var ikke mindre end 5 skiftende ejere. 1793 købte Anders Hansen 
Kofoed fra Nexø stubmøllen og efter 21 år overgav han 1814 møllen til sin datter og svigersøn 
Hans Bentzen Bech. 

 
I 114 år under tre generationer Bech fik stubmøllen navnet Bech’s mølle eller ”Bekkatrøntan”, 
søfolk måtte ikke bruge ordet mølle på havet, det bragte uheld, og derfor en mølle for en ”trønta”. 

 
Næste generation Peder Hansen Bech var driftig, og byggede 1848-1860 den bolig med bageri som 
nu ligger overfor møllen. Dengang gik vejen vest om møllen, men i 1866 blev den flyttet til sit 
nuværende forløb. Ved den lejlighed blev stubmøllen, som oprindelig stod direkte på klippen, taget 
ned og genrejst på et ca. en meter højt fundament. Desuden blev møllen gjort større og forsynet med 
flere kværne, sigte m.v.. 

 
P.H.Bech 30 årige søn Peter Emilius Hansen Bech overtog møllen i 1880, og han virkede ved 
møllen til sin død i 1934. 
Dog havde han frasolgt møllen til Foreningen Bornholm i 1928, som herefter påtog sig 
vedligeholdelsen. Bech boede fortsat i møllerboligen og viste glad og stolt sin mølle frem til gæster 
og turister. 

 
Stubmøllen blev fredet i 1960 og 1972-73 gennemgik møllen en større reparation, hvor krydsfod, 
aksel og vinger blev fornyet. Møllen blev i 1975overgivet til Byforeningen Svanekes Venner 
stubmøllen, som fortsat ejer møllen. 

 
2002 startede en større restaurering, som blev afsluttet 2007. I denne periode blev stort set de 
samme arbejder som i 1972-73 gentaget – forhåbentlig vil de nu holde i langt flere år en tidligere. 

 
På Bornholm er foruden Bechs stubmølle bevaret to andre stubmøller, Egeby mølle og Melsted 
mølle, som ligeledes er fredede. 
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Kilder 
Der har gennem tiden været skrevet meget om stubmøllen i Svaneke, og der har tidligere været 
angivet årstallene 1634 og 1737 som opførelsesår. Hos Byforeningen Svanekes Venner findes 
forskellige oplysninger, hvor de seneste fra1986, udarbejdet af Anne Hegvad og Ann-Margrethe 
Nielsen, kaster nyt lys over møllens historie, ligesom Kilder til Svanekes Bygningshistorie, giver 
underbyggende oplysninger. Gamle fotos fra Byforeningen og Bornholms Museums fotoarkiver har 
desuden illustreret de seneste ca. 100 år af møllen historie. 
Til den følgende grundigere beretning er alle disse oplysninger sammenskrevet, dog uden 
notehenvisninger. Materialet som har været anvendt findes både hos Byforeningen Svanekes 
Venner og hos Bornholms Museum. 

 
Følgende materiale er anvendt: 

 
Littertur: 
Vindmøller på Bornholm, Rapport, bind 4. 97 sider med illustrationer. 
Anders Jespersen, Virum 1958. 
I mange år et af ”hovedværkerne” om de bornholmske vand- og vindmøller. En systematisk analyse 
med det formål at udpege fredningsemner. 
Svaneke Stubmølle, DK-20 034, blev besigtiget 4. juni 1956. Den er beskrevet på side 36, og der er 
til rapporten taget en del fotos, som findes på Bornholms Museum arkiv over møller. 

 
Kilder til Svanekes Bygningshistorie, Nationalmuseet 1969. 684 sider. 
En meget stor samling udskrifter af især brandtaksationer. En meget væsentlig kildesamling til 
Svanekes bygninger 1761 til 1867. Stubmøllen og møllerboliger nævnes under Ndr. Strandvej nr. 8 
og 10. side 270 ff. 

 
Vindmøller før og nu, Bornholm 
Vilhelm Kjølby, Bornholms Tidende 1978. 176 sider. 
Et andet ”hovedværk” om møllerne på Bornholm. Stubmøllen beskrives på side 28 ff, og om andre 
stubmøller i Svaneke side 42. 

 
Svaneke , guide til byens historie. 
Robert Egevang og Flemming Larsen, Byforeningen Svanekes Venner 1993. 103 sider. 
En beskrivelse af Svaneke og dens bygninger. Stubmøllen omtales på side 73. 

 
Notater i Byforeningen Svanekes Venners arkiv. 
Samling af udskrifter af arkivalier, samlet af A.E. Kofoed omkring 1979. 
(Bemærk at det tingsvidne som i 1721 angiver at der var indskrevet 1637 på stenbjælken, - af A.H 
og A-M. N 1986 tolkes som 1629.) 

 
Stubmøllen ved Svaneke – ejerfortegnelse. 
Udateret, formentlig skrevet af A.E. Kofoed.. 
Indeholder gode beskrivelser af de enkelte ejeres staus m.v. 

 
David Wolfsen’s mølle bygget 1629, Salg & køb 1737-1975. 
Samlet af kusinerne Ingrid Hegvad og Anne-Margrethe Nielsen 1985-86. 
18 sider beretning om stubmøllens historie, dens ejere m.v. Har været hovedkilden til nærværende 
sammenskrivning af møllens historie. Det er dette notat som angiver møllens byggeår til 1629. 
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Maskinbeskyttelsesprotokol, Møller P. Bech, Svaneke 
Årlige eftersyn fra 3.12 1913 til 8.11. 1932. Der var ingen bemærkninger nogen af årene. 

 
Fotografier 

 
Fotografier i arkiverne på Bornholms Museum og Byforeningen Svanekes Venner. Der udveksles 
jævnligt kopier, således at de samme fotografier som hovedregel vil findes begge steder. 
Ved denne undersøgelse er der afleveret digitale kopier til Svanekes arkiv. 

Fotografierne kommer fra flere ”kilder”: 

Almindelige topografiske fotos. Mange ældre af fotograf Myhre. 
 
Fra et familiefotoalbum, lånt på Saxebro mølle af Arne Henriksen (barnebarn til P.E.H. Bech) er 
kopieret en lang række fotos, med motiver fra møllen fra omkring 1900 til 1930, især hvor den 
gamle møller Bech er fotograferet i situationer hvor han viser møllen frem. En god 
samtidsskildring. 

 
En stor gruppe fotos stammer fra A. Jespersens registrering 1956. En meget god kilde til især 
møllens indre. 

 
Desuden er der fra perioden 1987 og frem til i dag taget en del fotos af Niels-Holger Larsen i 
forbindelser med eftersyn og undersøgelser, blandt andet denne undersøgelse. I de seneste år 
foreligger disse som digitale fotos, der er kopieret på Cd-rom til arkiverne. 
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Møllebakken 8, matr.nr 330,  ”Mølledal” var i familien Bechs eje og hørte til stubmøllen fra 1790 til 
1897, hvor Peter Hansen Bech senest boede i boligen. 
”Mølledal”,   det gamle møllerhus nedbrændte i 1973. 
På ovenstående billede ses også til venstre Svaneke Stubmølle og i midten Møllebakken 10, det nye 
møllehus, bygget 1848. Foto sandsynligvis Valdemar Myhre. 
 
Efter at møllen i en relativ kort årrække har haft flere skiftende ejere, uvis af hvilken grund, så har 
A.H. Kofoed møllen i 21 år, hvorefter han 1814 afhændede ” 8 stolperum Hus, Have og Plads samt 
Weyr Mølle med Inventariuim og de til Huset hørende Piletræer og alt andet Løsøregods” til sin 
svigersøn og datter, Hans Bendtzen Bech og hustru Karen Margrethe Andersdatter. I salget indgik 
også en undentagskontrakt (en art livsforsikring i naturalier), udførligt beskrevet. 

 

 
 

 Svaneke Stubmølle og det nye møllehus. 
Alleryderst til venstre anes lige et hjørne af det gamle møllerhus”Mølledal” som P. Bech i 1932 betegnede som 
oprindeligt at have været et fårehus.  Langs stengærdet står ”Mølledals” tilhørende piletræer.  Foto Vald. Myhre. o 1900  
 
I familien Bechs eje kom Svaneke Stubmølle ind i en mere stabil periode idet den var i 
familiens eje i tre generationer i 114 år indtil Foreningen Bornholm i 1928 overtog møllen. 

Svaneke Stubmølle kaldes da også ofte ”Bech’s mølle”. 

En brandtaksation i 1827 beskriver møllen således: 
Ejer Løjtnant og møller Hans Bentsen Bech. 
En vejrmølle med træfod, egebindingsværk, bræddebeklædning og tag, 2 kværne …. (nhl: - og 
møllerens faste inventarium, som nævnt i taks. 1837). Takseres for 281 1/4 rbd. 

 
I en taksation 1837 dalede vurderingen til 250 rbd. Sølv. Der nævntes også her 2 kværne og taget af 
brædder. 
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1847 steg vurderingen til 800 rd. Også her nævntes tag af brædder. 
 
Anden generation, Peder Hansen Bech og han hustru Kirstine Nielsen, som fik skøde på møllen i 
1848, ombyggede og gav stubmøllen den størrelse og udstyr, som den har i dag. Deres initialer PHB 
* KB står indskåret i stenbjælken, uden årstal. 

 
Peder H. Bech byggede 1848 eget hus på gl.mnr.160, det nuværende møllerhus, MølleBakken 10 
mnr. 331a, øst for møllen. (det skal bemærkes at der er skiftende matrikelnumre gennem tiden, 
hvilket kan forvirre ved læsning af de forskellige kilder og redegørelser, desuden kan 
overtagelsestidspunkt med skøde og tinglysning være forskelligt.) 

 
I taksationer ses møllen og bolig at have samme mnr. 160, men efter 1851 har møllen 160 a, ejet af 
H.B. Bech og boligen 160b ejet af sønnen P.H. Bech. 

 
Faderen med to andre sønner og en tjenestepige blev boende i ”barndomshjemmet”, matr. 330, 
Møllebakken 8, som P. Bech i 1932 betegnede som oprindeligt at have været et fårehus, men siden 
møllehus for familien fra 1790-1897. Først 1827 i en taksation ses Hans Bendtzen Bech som ejer, 
men forklaringen fås ved tillige at læse Anne-Margrethe Nielsens udredning 1986. Bygningen har 
hørt til Bechs mølle siden 1790, idet Jens Olsen, som ejede møllen 1786-1793 står som ejer af mnr. 
330, som Anders Hansen Kofoed herefter overtog, og han var svigerfar til Hans Bendtzen Bech). 
Læser man brandtakstionerne har den gamle møller H.B.Bech boet under ret kummerlige forhold, 
men måske forbedret i årene mellem 1867 og 1897, hvor huset benævnes i ”forholdsvis god stand”. 
Han døde 1875. Da 3. generation P.E.H.Bech fik skøde på møllen med bolig i 1880, har den gamle 
møllerbolig sikkert fungeret som aftægtshus for faderen indtil hans død 1897, hvor ejendommen 
derefter skiftede ejer til gårdejer P. Mikkelsen. 

 
I taksationen 1848 angives møllerboligen, gl. mnr. 160b, med 4 fag bindingsværk med tegltag, 
indrettet til bolig. 

 
1851 er tilføjet et fag, og heri en skorsten. 

 
1852 tilføjes en firefags udlænge til brændsel og arbejdshus. Forhuset uændret. 

 
1854 fik Peder H.Bech borgerskab som ”rugbrødsbager”, med henblik på at indrette bageri i sit hus, 
matr. 160 A. (nævnes i taksation 1867). 

 
P.H. Bech har været en driftig mand, som tilsyneladende har fulgt med i hvad der skete i tiden. 
Bagerier havde man kun i købstæderne, og Svaneke var jo købstad. En ny næringslov var undervejs, 
den trådte i kraft 1858, hvorefter der kunne etableres bagerier udenfor købstæderne. Et 
interessantskab af Svanekeborgere blev stiftet i 1855, med det formål at bygge en hollandsk 
vejrmølle, Svanemøllen, som ville være betydelig mere effektiv end den stubmølle Bech ejede. 
Det gik ikke helt så godt med Svanemøllen, om stod færdig i 1858. Bageriet ved Svanemøllen kom 
først i 1895. 

 
Bech ville åbenbart ikke stå tilbage, så han forbedrede sin mølle, som i 1857 kunne takseres med 4 
kværne, heraf 2 mel-,1 gryn- og 1 skalkværn, desuden gryntromle, rensemaskine og sigteværk. 
Møllen steg i værdi fra 800 til 1000 rd. 
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