
1875  Møllen i Halling 

Mange har sikkert undret sig over, at Møllemarken er navnet på vejen forbi 

varmeværket med retning mod Halling. For hvor er møllen? 

Møllen har skam været der, men er for længst forsvundet igen, ligesom så mange 

andre små vindmøller i omegnen, for eksempel Troldbjerg Mølle og Dyngby Mølle. 

Endnu er der dog noget tilbage af Gylling Mølle og Rørth Mølle. 

Møllen i Halling begyndte med, at forpagter Erik Bay på Gersdorffslund købte en 

grund på 1 tdr. land af husmand Jens Melchiorsen. Skødet er dateret den 19. april 

1875, og heri står, at jordstykket ligger ”ved Halling-Gersdorfslund Veien, hvorpaa 

Kjøberen agter at opføre en Vindmølle”. Ejendommen var et såkaldt arvefæste fra 

Stamhuset Rathlousdal, så der skulle betales en fast årlig ydelse til Stamhuset, 

ligesom der i dette og de senere følgende skøder blev slået fast, at ”Herlighedsretten 

tilhører Stamhuset Rathlousdal”. 

Herlighedsretten bestod formodentlig først og fremmest af jagtretten, men der har 

nok ikke været meget for stamhusbesidderen at jage på 1 tdr. land, hvor der 

efterhånden både var vindmølle, udhus og beboelse.   

 

 

Halling Mølle med indkørsel fra Gersdorffslundvej 

 

Forpagter Bay opførte en såkaldt hollandsk vindmølle, en mølle, hvor kun hatten kan 

drejes, og rundt om selve mølletårnet er der en slags træterrasse, hvor mølleren kan 

gå rundt og sætte sejl på vingerne. Møllen kom til at ligge på hjørnet af Hallingvej og 



Gersdorffslundvej, ved Hallingvej nummer 4. Herfra er der ikke langt til vejen, der 

hedder Møllemarken, så vejens navn giver mening. 

Bay forpagtede møllen ud til gårdfæster Jens Pedersen, Halling. Men allerede 4 år 

senere, i 1879, solgte han møllen og emigrerede til Sydamerika. 

Køberen var Jens Pedersens næstældste søn, Søren Jensen, der var ca. 25 år. Måske 

havde Søren allerede arbejdet på møllen, mens faderen forpagtede den – noget skulle 

knægten vel have at rive i, når nu der var en ældre bror, der skulle overtage den 

fædrene gård. 

Købesummen var 7.000 kroner, og for at udrede den, måtte Søren Jensen låne 4.500 

kroner af to gårdmænd i nabolaget mod pant i ejendommen. Faderen, Jens Pedersen, 

har måske leveret de resterende 2.500 kroner. 

Søren skulle have noget at bo i, så han fik bygget et grundmuret stuehus med tegltag 

og et udhus med stråtag. Til at hjælpe med arbejdet i møllen havde han ifølge 

Folketællingen 1880 2 unge mænd. Men måske var livet som møller alligevel ikke 

noget for Søren, eller måske forbyggede han sig. Under alle omstændigheder solgte 

han mølleejendommen allerede i 1884.  

 

 

Af ovenstående, moderne kort ses, hvordan Hou er vokset mod nordvest op på Møllemarken 

 

Den nye mølleejer var Jens Peter Pedersen, som havde været forpagter på Lerdrup 

Mølle. Købsprisen var nu 13.000 kroner. Også han måtte låne i alt 7.000 kroner af 

lokale bønder, hvoraf den ene var Søren Jensens far, Jens Pedersen. Ifølge skødet 

forpligtede Søren Jensen ”sig til ikke efter 1. Mai d. A. nogensinde at drive Næring 

som Møller indenfor en Afstand af en Mil fra den her solgte Ejendom og skal i 

eventuelt Overtrædelses-tilfælde være ifalden en Erstatningsydelse af 2.000 Kr. 



skriver To Tusinde Kroner, som tilfalder Kjøberen eller den eventuelle daværende Ejer 

af den her solgte Mølle Ejendom”. 

Jens Peter Pedersen havde allerede familie, da han kom til Halling Mølle, nemlig 

konen, Sofie Amalie, og fire børn i alderen 1 til 10 år. I Halling fik de yderligere to 

børn. Ved Folketællingen 1890 boede de fem af børnene endnu hjemme, og til hjælp i 

møllen var ansat en møllersvend. 

Tilsyneladende kunne møllerfamilien nogenlunde få sit udkomme af møllen og den lille 

smule jord, der hørte til ejendommen. Kom man til møllen med en sæk korn, der 

skulle males, kunne man fordrive ventetiden med en øl og en snaps i et lokale i 

stuehuset. Det var efter sigende der, Gosmer-Halling Socialdemokratiske Forening 

blev stiftet i 1898. Så måske har der også været lidt almindelig udskænkning der; for 

de bønder og husmænd, der kom for at få malet korn, har næppe været de mest 

glødende socialdemokrater.  

At det ikke har været en guldgrube at drive mølle på Halling Mark fremgår af de 

panteobligationer, som Jens Peter Pedersen udstedte i tidens løb, nogle blev indfriet, 

andre fornyet, og nogle nye blev udstedt for at erstatte de indfriede. Blandt 

långiverne var også Skytte Jørgensen fra Hou (læs om ham i artiklen ”1878 Skytte 

Jørgensen”. 

 

 

Halling mølle. Omkring 1910 

Formodentlig er det møllerenken Sofie Amalie Pedersen mellem de hjemmeboende børn Hans Theodor 

og Olga  



Jens Peter Pedersen døde i marts 1908 på sygehuset i Odder, 62 år gammel, og hans 

enke, Sofie Amalie Pedersen drev møllen videre med sønnen Hans Theodor som 

bestyrer. Men så brændte møllen den 6. marts 1914. I september samme år indfriede 

Sofie Amalie Pedersen alle lån, hun har sikkert fået forsikringspenge udbetalt og ikke 

ønsket at genopføre møllen.  

Med møllen forsvandt også møllerfamilien fra Halling. Sofie Amalie Pedersen solgte 

ejendommen til Elmer Pedersen i 1920, men hun var måske allerede da flyttet til 

Sengeløse, hvor hendes yngste datter boede. Her døde hun i 1925. 

 

Stenen her stammer fra Halling Mølles fundament. Korset skulle beskytte møllen mod alt ondt.  

Stenen er endt i haven hos nogle af Sofie Amalies og Jens Peter Pedersens efterkommere, familien 

Barnøe på Villavej i Hou. 
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