
Høm Mølle
Ringsted Å har givet grundlag for drift af tre 
vandmøller, hvor vandkraften er udnyttet til 
at male korn eller i nyere tid til at producere 
elektricitet. De tre møller var Have Mølle, Høm 
Mølle og Englerup Mølle. 

Høm Mølles historie kan føres tilbage til om-
kring 1530, hvor den blev etableret ved konge-
lig privilegium. Møllen var oprindelig kongelig 
ejendom, men blev i 1664 overdraget til privat 
ejendom. Møllen malede korn for 23 gårde på 
egnen.
Gennem tiden har Høm Mølle haft mange 
forskellige ejere. I 1700-tallet hørte den under 
Sørup Herregård. Møllen blev drevet som fæ-
stemølle frem til begyndelsen af 1800-tallet.
Til møllen var der også knyttet et stampeværk. 
Her blev det kraftige klæde vævet af usorteret 
uld ’stampet’, dvs. mekanisk bearbejdet med 
vand og sæbe så det blev kraftigere og tæt-
tere ved filtning. Vadmelsklæde blev i almuen 
anvendt til at sy bl.a. frakker af.

Møllens hovedbygning er fra 1856. Høm Mølle 
malede mel frem til 1947. I midten af 1990’erne 
blev der installeret en turbine på møllen, så 
vandkraften kunne udnyttes til produktion af 
strøm.

På det historiske kort ses området omkring 
Høm Mølle med galgebakken øst for møllen. 
På dette sted blev dødsdommen over for-
brydere fra Ringsted Købstad eksekveret. Ved 
grusgravning i nærheden af galgebakken er 
der fundet knogler og kranier fra mennesker.

Mølledammen ved Høm Mølle. Fra mølledam-
men bliver vandet ledt til vandmøllen eller 
udenom møllen via goldløbet, hvor det fort-
sætter i Ringsted Å.

Lave målebordblade fra perioden 1901-1971.
(Geodatastyrelsen, COWI og Ringsted Kommune).
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Ringsted
Vandre/cykeltur på 4.1 km
i å-dalen

Fra Ringsted syd
til Høm Mølle 
og retur



Å-dalens natur og kulturhistorie
På denne rundtur, som kan starte ved Ahorn-
hallen eller ved Klostermarkskirken (der er 
P-plads begge steder), opleves å-dalens dejlige 
natur. Rundturen er på 4.1 km og fører forbi 
en moderne kirke og nær et sted, som repræ-
senterer en del af å-dalens kulturhistorie; Høm 
Mølle.

Klostermarkskirken
Klostermarkskirken hører til Ringsted Sogn. Kir-
ken, der er tegnet af arkitekt Keld Wohlert, stod 
færdig i 1992. I kirken hænger et 10m2 stort 
alterbillede skabt af billedvæver Naja Salto. 
Gobelinen, som hun har kaldt ’Facetter af Guds 
lys’, er vævet i Frankrig. Kirkesølvet, der har 
duer som gennemgående motiv, er udformet 
af sølvsmed Allan Scharff.

Kirken omgives af store grønne arealer og 
ligger smukt ned til å-dalen. Der er ingen kirke-
gård i tilknytning til kirken.

Engene omkring Ringsted Å afgræsses med dyr 
- fortrinsvis køer. Formålet med afgræsningen 
er at holde området lysåbent for at fremme et 
alsidigt dyre- og planteliv. Hvis der ikke var af-
græsning på områderne, ville det vokse til med 
selvsåede træer og buske.

En tur på å-stien byder på meget varierende 
oplevelser. Nogle steder er der åbne marker 
og enge omkring stien med frit udsyn til åen. 
Andre steder passeres tætte pilekrat, som 
næsten lukker sig omkring stien. Pilekrattene 
er tilholdssted for mange fugle. I forsommeren 
høres ofte nattergalens smukke sang fra en 
skjult plads i krattet. Men også mange andre 
fuglearter sætter pris på den tætte bevoksning, 
hvor de kan bygge rede og finde føde.

Klostermarkskirken repræsenterer det 

moderne kirkebyggeri fra vor tid.


