
Historien	om	MARIE	MØLLE	og	dens	personer	
Af	Lars	M.	Rasmussen,	Vejlby-Risskov,	april	1995	
	

	
Marie	Mølle	ca.	1910.	Bag	møllen	ses	gårdens	driftsbygninger.	

	
	 "Her	lå	engang	en	mølle"	er	ord,	som	formentlig	er	mange	af	denne	bogs	læsere	vel-
kendte.	Eksempelvis	husker	jeg	dem	fra	min	barndomstid,	når	min	far	fortalte	om	en	møl-
le,	som	han	havde	kendskab	til,	men	som	imidlertid	var	forsvundet,	og	det	var	ikke	så	få.	
	 Da	den	første	gang	-	det	var	under	opførelsen	-	blev	takseret	under	"Landsbygninger-
nes	Alm.	Brandforsikring",	blev	den	bare	stedfæstet	som	en	vejrmølle	på	Vejlby	Mark.	Om	
den	nu	stadig	holdt	stand	i	den	ulige	konkurrence,	som	blev	dens	endeligt,	ville	adressen	
have	været	mere	omstændelig:	Grenåvej	107B,	8240	Risskov.	Dermed	har	jeg	vist	antydet	
en	byudvikling,	som	allerede	ved	indledningen	til	dette	århundrede	var	begyndt	at	præge	
forstadskommunen	og	kvarteret	omkring	møllen.	Og	det	krævede	ikke	særlige	visionære	
egenskaber	at	kunne	forudse	storbyen	fortsætte	sin	grådige	ekspansion.	
	 Det	må	derfor	siges,	at	det	var	en	dristig	beslutning	af	den	55-årige	møller	Johs.	Mad-
sen,	da	han	købte	den	til	overtagelse	den	3.5.1932.	Kun	dygtighed	og	flid	kan	forklare,	at	
han	-	og	senere	sønnen	Jens	Robert	Madsen	-	var	i	stand	til	at	drive	møllen	i	endnu	godt	31	
år.	
	
Af	mølle	og	møllegård	er	der	i	dag	kun	tilbage	den	gamle	privatbeboelse,	som	bliver	brugt	
til	 lager	 og	 er	 noget	 medtaget.	 Her	 er	 intet	 spor	 af	 tidligere	 tiders	 storhed	 og	 travle	
beskæftigelser.	Kun	vejnavnene	Møller	Meyers	Vej,	Møllegårdsvej	og	Møllegangen	fortæl-
ler,	at	"her	lå	engang	en	mølle".	Men	mine	søgende	øjne	fandt	alligevel	en	dag	et	håndgri-
beligt	møllelevn:	To	oven	på	hinanden	anbragte	møllesten	(rhinsksten)	i	forskudt	position	
ligger	som	trappesten	ind	til	en	højteknologisk	virksomhed,	som	er	bygget	der,	hvor	møl-



leren	engang	havde	sin	have.	Det	falder	lige	for	med	St.	St.	Blicher	at	sige:	"Ak,	hvor	for-
andret".	
	

	
Møllesten	fra	Marie	Mølle.	Har	været	anvendt	som	trappesten.	

	 Men	af	hvem	og	hvornår	blev	møllen	egentlig	bygget,	og	hvem	levede	så	der?	Hverken	
gamle	aviser,	«Danske	Møller»	(1934),	Regnar	Knudsens:	«Vejlby	Risskov	Gennem	Tider-
ne»	eller	«Vejlby	Sogns	Landbohistorie»	 (1927)	af	Henrik	Larsen	giver	et	klart	entydigt	
svar.	Det	har	selvfølgelig	gjort	efterforskningen	mere	besværlig	-	men	spændende.	

	 Foruden	de	allerede	nævnte	 trykte	kilder,	har	 jeg	benyttet	mig	af	kirkebøger,	 folke-
tællingslister	m.v.	i	diverse	lokalarkiver,	Erhvervsarkivet,	Landsarkivet	i	Viborg	og	inter-
views.	 I	de	 to	 førstnævnte	bøger	oplyses,	 at	møllen	blev	bygget	 i	1836	af	møller	 –	hen-
holdsvis	bager	 -	Meyer,	hvilket	viste	sig	 ikke	at	være	rigtigt.	 I	 "Møller	og	Møllere	 i	Dan-
mark"	angives	endog	1824	som	opførelsesår.	Denne	bog	blev	udgivet	i	1984	i	anledning	af	
Dansk	Møller	Forenings	100-års	jubilæum.	
	 Der	var	ellers	god	grund	til	at	bygge	en	mølle	her	allerede	på	det	tidspunkt,	hvor	der	i	
øvrigt	ikke	havde	været	nogen	før.	Vejlby	var	herredets	største	landsby,	alle	gårdene	lå	-	
trods	udskiftningen	 -	 stadig	 side	om	side	og	dannede	sammen	med	mange	små	huse	et	
landsbysamfund,	 som	kunne	opleves	 indtil	 for	blot	 tre	årtier	 siden.	Vel	 var	der	kun	det	
halve	af	den	krævede	mils	vej	til	Grå	Vandmølle,	der	var	den	nærmeste	af	tre	vandmøller	
ved	Egåen.	Men	vejen	dertil,	den	såkaldte	møllevej	og	Langengevej,	har	bestemt	ikke	væ-
ret	nem	at	befærde	i	mange	af	årets	måneder,	for	Vejlby	ligger	højt	i	forhold	til	Egåen.	Ved-
ligeholdelsen	af	vejen	voldte	en	del	besvær,	det	vidner	referaterne	i	Vejlby	Sogneforstan-



derskabs	forhandlingsprotokoller	om	lige	fra	begyndelsen	i	1841.	Så	i	det	samfund,	hvor	
der	faktisk	var	mølletvang,	har	der	sikkert	også	været	mølletrang.	Det	gjaldt	især	for	by-
ens	småfolk,	som	der	var	mange	af.	
	

	
To	kvinder	på	marken	ved	møllegården,	som	havde	en	anseelig	størrelse.	Ca.	1924	

	 Men	 ansøgninger	 om	 tilladelse	 til	møllebyggeri	 i	 1836	har	 jeg	 ikke	 kunnet	 finde.	 Ej	
heller	gamle	landkortangiver	en	mølle	på	stedet,	såvel	som	Årh.	Stiftstidende	heller	ikke	
omtaler	noget	møllebyggeri	dette	år.	
	 Møllen	måtte	være	yngre.	Kunne	det	være	en	 fejlskrivning,	 så	det	var	1846	 i	 stedet	
for?	Det	var	det	nu	heller	ikke,	selvom	man	kan	sige,	at	grunden	bogstaveligt	talt	blev	lagt	i	
dette	år,	hvor	de	første	skridt	blev	taget	til	udstykning	af	den	jord,	hvor	møllen	senere	blev	
opført.	Det	hører	med	til	Marie	Mølles	historie	at	berette	om	denne	udstykning,	som	var	
en	følge	af	et	socialt	tilfælde.	

	 En	meget	agtet	gårdmand	i	Vejlby,	Christen	Jensen	Gammelgaard	-	som	i	øvrigt	var	op-
stillet	som	kandidat	 til	 sogneforstanderskabet	 -	havde	 i	en	uheldig	 tidsperiode	 for	 land-
bruget	omkring	1820	købt	sig	en	gård	i	Vejlby	(matr.nr.	8).	
	 	 Trods	flid	lykkedes	det	ikke	for	ham	at	skabe	de	økonomiske	rammer,	som	var	nød-
vendige	for	opretholdelsen	af	livet	for	en	stor	familie,	og	han	måtte	da	også	allerede	i	1842	
optage	et	privatlån	i	sin	gård.	På	et	møde	i	1846	i	sogneforstanderskabet	behandlede	man	
hans	anmodning	om	en	anbefaling	som	bilag	til	hans	ansøgning	til	amtskammeret	om	til-
ladelse	til	udstykning	"af	to	parceller	af	hans	gaards	mark".	Det	lyser	ud	af	siderne	i	for-
handlingsprotokollen	 med	 dens	 snørklede	 gotiske	 håndskrift,	 at	 man	 -	 til	 trods	 for	 en	
grundholdning	om	ikke	at	udstykke	i	mindre	parceller	(man	ønskede	ikke	flere	tilflyttere	i	



små	huse	med	for	lidt	økonomisk	grundlag)	-	i	dette	tilfælde	måtte	fravige	principper	til	
fordel	 for	 hjælp	 til	 en	 familie,	 som	dermed	 kunne	 "reddes	 fra	 ødelæggelse".	 Et	 godt	 og	
smukt	eksempel	på	"socialhjælp"	befriet	af	vedtægters	og	princippers	hæmmende	bånd,	
som	mange	af	nutidens	mennesker	ikke	er	ukendte	med.	De	første	skøder	blev	tilsynela-
dende	først	udstedt	i	december	1848.	 	
	 Imidlertid	var	Chr.	Jensen	Gammelgaard	død	64	år	gammel	d.	29.10.1848.	Hans	enke	-	
Mette	Pedersdatter	døde	 først	24	år	 senere.	Men	på	den	kommende	mølles	 jord	 lå	den	
hæftelse,	at	Mette	skulle	have	600	Rigsdaler	årligt	i	aftægt,	så	længe	hun	levede.	Således	
kom	de	to	første	møllere	på	Marie	Mølle	også	til	at	fungere	som	social	hjælpekasse	for	en	
dem	ukendt	person.	
	

	
Møllekusken	sidder	på	vognen,	hvor	der	på	siden	står	C.	O.	Meyer.	Ca.	1924.	

	 Den	27.11.1855	ankom	en	bemærkelsesværdig	person	til	Vejlby,	skønt	han	ikke	vakte	
den	ringeste	opsigt.	 I	 landsbyen,	hvor	der	ellers	var	en	del	håndværkere	og	 ikke	mindst	
slagtere	(de	sidste	som	følge	af	det	privilegium	Vejlby	havde	fået	i	året	1806	på	at	forsyne	
Århus	med	slagtervarer),	havde	man	indtil	nu	ikke	huset	en	eneste	møllersvend.	Men	nu	
kom	han	altså,	og	som	den	første	møllersvend	i	byen	fortjener	han	at	få	sit	navn	nævnt:	 	 	
Wilhelm	Lisberg.	Men	hvad	ville	han	dog	her	i	en	by	og	et	sogn,	som	ikke	havde	en	mølle?	

Et	dengang	meget	åbent	landskab	kunne	ikke	skjule	den	kendsgerning,	at	nu	skulle	
landsbybilledet	fuldendes	-	en	vindmølle	var	under	opførelse	-	endelig!	

Ja	endelig	en	mølle	 "hvorved	 transporten	 fornemlig	 for	byens	småfolk	betydeligen	
vil	blive	lettet,	vi	tillader	os	desårsag	på	det	bedste	at	anbefale	dette	arrangement",	som	
det	 lyder	ordret	 i	 sogneforstanderskabets	 forhandlingsprotokol	 fra	mødet	den	7.1.1856,	
der	samtidig	oplyser,	at	det	er	en	møllebygger	Jensen,	som	har	opført	møllen.	



Opførelsen	af	møllen	var	påbegyndt	i	året	1855	på	Vejlby	Mark.	Den	blev	den	d.	29.9.	
samme	år	midtvejs	takseret	til	5000	Rigsdaler,	mens	en	finaltaksation	til	8000	Rigsdaler	
først	finder	sted	d.	24.12.1855,	og	da	er	Marie	Mølle	benævnt.	Hvor	navnet	stammer	fra	
får	stå	hen	i	det	uvisse,	men	den	bibelske	Maria	kunne	være	en	mulighed.	

Ejeren	hed	Chr.	Jensen	Brødbek.	Han	kan	selv	have	stået	for	byggeriet,	da	han	efter	
alt	 at	 dømme	 var	møllebygger	 af	 profession.	 Han	 har	 dog	 fået	 kendskab	 til	 mølledrift,	
blandt	andet	som	møllersvend	i	årene	1845	-	49	på	Todbjerg	Mølle,	der	lå	en	12	-	15	km.	
nord	for	Vejlby.	

Han	blev	født	1819	i	Middelfart	og	gift	med	den	ca.	tre	år	ældre	Hansigne	Elisabeth	
Harder	født	i	Århus,	med	hvem	han	fik	seks	børn	-	alle	født	i	Århus	og	Todbjerg.	Det	er	så-
ledes	en	stor	familie,	der	flytter	ind	på	møllen	i	slutningen	af	1855.	

Selvom	Chr.	Jensen	hørte	til	de	bedrestillede	i	sognet	efter	skatten	at	dømme	(30	rdl.	
2	mk.	6	sk.	i	1861	og	27	rdl.	3	mk.	5	sk.	i	1862),	så	blev	han	alligevel	truet	af	det	offentlige	
med	udpantning,	da	han	ikke	-	trods	gentagne	påmindelser	-	havde	bidraget	til	fattigvæse-
net	 for	 årene	1860	og	 -61.	Måske	har	det	 store	møllebyggeri	og	opkøb	af	 jord	omkring	
møllen	været	for	stor	en	mundfuld	for	ham,	hvortil	kom	en	alvorlig	stormskade	i	noember	
1861.	

I	Århus	Stiftstidende	omtales	de	meget	voldsomme	storme,	der	hærger	landet	i	net-
op	denne	måned.	Avisen	beretter,	 at	 "Marie	Mølles	 vinger	 stødes	 af,	 og	disse	 igjen	 slog	
krøjebjælken	af,	uagtet	denne	var	12	tommer	i	diameter,	og	vingerne	15	tommer.	Ved	ned-
faldet	af	vingerne	knustes	desuden	omgangen,	så	den	anrettede	skade	anslås	til	omtrent	
500	 rdl.	 Kun	 ved	 ejerens	 tilstedeværelse	 lykkedes	 det	 at	 frelse	møllen	 fra	 at	 komme	 i	
brand".	

	 Økonomiske	 årsager	 er	 formentlig	 grunden	 til,	 at	 Chr.	 Jensen	den	30.4.1862	 sælger	
"møllen	med	34	tdr.	land	udmærkede	jorder	for	23.000	rdl."	til	bagermester	Søren	Peter	
Meyer	i	Århus,	for	derefter	at	blive	kroejer	i	Linå.	

Til	 brug	 for	brandforsikringen	og	 fastsættelsen	 af	 erstatningens	 størrelse	 i	 forbin-
delse	med	stormskaden,	blev	møllen	i	juli	1862	takseret,	og	derfra	har	vi	en	nøjagtig	be-
skrivelse	af	møllens	størrelse	og	indretning.	Det	var	en	"ottekantet	hollandsk	vindmølle,	4	
lofter	høj	foruden	hatten	af	fyrretømmer	og	tækket	med	træspån,	opført	på	en	muret	fod	
af	17	alen	i	diameter	og	6	alen	i	højden,	i	samme	findes	en	liggende	aksel	af	eg	med	hathjul,	
en	stående	aksel	med	stjernhjul	og	krondrev,	3	drev	af	støbt	jern,	en	mindre	stående	aksel	
med	stjernhjul	og	drev,	2	malekværne,	1	skalkværn,	1	børstemaskine	med	tilhørende	ren-
setromle,	3	sigter,	1	grynsorterer,	2	blæsere,	1	sækkevender	samt	et	slibeværk.	Vingefan-
get	er	34	alen".	Hele	møllen	blev	ved	denne	lejlighed	vurderet	til	6.500	rdl..	Skaden	var	da	
udbedret,	og	efter	fradrag	for	slid	kunne	der	udbetales	500	rdl.	fra	forsikringen.	Chr.	Jen-
sen	var	mødt	for	den	nye	ejer,	da	han	ved	salget	havde	forbeholdt	sig	ret	til	erstatningen.	

Møllens	omfattende	 installation	af	møllerimaskiner	og	kværne	 fortæller	os,	 at	den	
ikke	blot	var	en	kundemølle,	men	i	endnu	højere	grad	en	handelsmølle.	Forudsætningen	



for	bygning	af	en	sådan	mølle	var	jo	givet	i	næringslovens	vedtagelse	allerede	i	1852	og	
senere,	hvilket	bl.a.	betød,	at	den	store	Århus	Mølle	ikke	kunne	opretholde	sit	monopol	på	
salg	af	forarbejdede	kornprodukter	til	århusianerne.	

Som	allerede	nævnt,	var	den	nye	ejer	bagermester	i	Århus,	og	det	blev	ham	og	hans	
søn	og	sønnesøn,	der	som	ejere	drev	møllen	de	næste	63	år.	
	

Marie	Mølle	cirka	1935.	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Men	hvem	var	han	-	denne	Søren	Peter	Meyer?	Med	enkeltord	kan	han	karakteriseres	
som	energisk	og	fremadskuende.	Nu	om	stunder	ville	man	nok	også	have	kaldt	ham	jord-
spekulant.	Han	blev	 født	d.	 16.9.1814,	 som	 søn	 af	 snedkermester	 Jens	Meyer	og	hustru	
Maren	født	Holst	boende	Studsgade	i	Århus.	Han	blev	gift	med	Mette	Marie	Otto	født	i	Kø-
benhavn	ca.	1813.	

	 I	1839	nedsatte	han	sig	som	bagermester	i	bager	Hee's	gård	på	Middelgade	(nu	Mejl-
gade).	Han	blev	valgt	som	bisidder	i	bagerlavet	og	ind	i	en	komite,	som	skulle	arrangere	en	
industriudstilling	(Årh.	Stiftst./E.	Sejrs	kartotek),	men	på	grund	af	manglende	tilslutning	
blev	den	 ikke	 til	noget.	Fra	 samme	avis	ved	vi,	 at	han	også	 solgte	bøgebrænde,	 "tørt	og	
storslået"	som	det	lyder,	hvis	man	henvendte	sig	til	ham	"på"	Middelgaden.	Før	han	blev	
mølleejer,	var	han	blevet	teglværksejer	på	Egaa	Fjed.	Herfra	tilbydes	iflg.	annonce	i	1861	



"liebhavere	til	billig	pris	20.000	teglsten	og	600.000	munkesten".	Men	allerede	i	1851	var	
han	 sammen	med	en	 "gjæstgiver"	Eriksen	blevet	 ejer	 af	 et	 teglværk	på	Vejlby	Mark.	 Jo,	
byens	hastigt	voksende	befolkningstal	krævede	både	bygningsmaterialer	og	føde,	og	det	
havde	Peter	Meyer	åbenbart	næse	for	at	udnytte.	Det	organisatoriske	tog	han	sig	også	af,	
idet	han	var	oldermand/formand	 for	Århus	Bagerlav	 (Helge	Søgaard:	Århus	Bagerlaug).	
Det	var	en	mand	med	mange	jern	i	ilden,	og	han	figurerede	da	også	blandt	de	50	største	
skatteydere	i	Århus.	
	 Det	var	dog	ikke	ham,	som	skrevet	står	i	"Vejlby-Risskov	Gennem	Tiderne",	der	gav	et	
stort	beløb	til	de	skaderamte	fra	den	store	brand	i	Vejlby	1855,	der	på	tre	timer	gjorde	12	
familier	boligløse	og	krævede	et	liv.	Nej	-	den	ære	tilkom	møller	Weis	på	Århus	Mølle,	som	
ejede	noget	jord	i	sognet.	Han	gav	27	rdl.	ud	af	et	samlet	indkommet	beløb	på	364	rdl.	
	 Det	var	en	stor	flot	velproportioneret	mølle,	vejlbyerne	havde	fået.	Med	dens	beliggen-
hed	på	et	faldende	terræn	mod	Århusbugten	og	med	udsigt	til	Mols	Bjerge,	uden	bebyggel-
se	og	mange	træer	til	at	sløre	konturerne	i	"du	skønne	land	med	dal	og	bakker	favre",	hav-
de	 den	 stor	 landskabelig	 skønhedsværdi,	 hvilket	man	 godt	 kan	 forestille	 sig	 nu	 i	 1996	
trods	den	tætte	bebyggelse	i	området.	

Møller	var	P.	Meyer	altså	ikke,	og	han	har	måske	næppe	haft	tid	til	selv	at	virke	som	
sådan.	Han	ophørte	dog	som	bagermester,	måske	samtidig	med	købet	af	møllen,	idet	han	
overdrog	bageriet	til	sin	6	års	yngre	bror	Steffen	Gert,	der	havde	været	med	i	bageriet,	si-
den	han	begyndte	som	lærling	i	slutningen	af	trediverne.	Der	har	i	hvert	fald	været	en	for-
pagter	C.Madsen,	det	fremgår	af	annoncer	i	avisen	i	1863,	hvor	han	tilbød	bygmel	og	gryn	i	
flere	sorter	og	"gerne	tager	frisk	og	sundt	byg	i	bytte".	Det	er	nærliggende	at	antage,	at	den	
omtalte	forpagter	er	den	samme	person,	der	som	31	årig	blev	antaget	som	møllersvend	i	
1859	 ved	 navn	 Chr.	Madsen.	 I	 så	 fald	 blev	 han	 en	 af	 dem,	 der	 har	 holdt	 længst	 ud	 på	
møllen.	
	 I	Meyers	ægteskab	var	der	to	børn	Henriette	Berentine	og	Jens	Chr.	Otto.	Det	var	den-
ne	søn,	der	bliver	den	næste	ejer	af	møllen,	skønt	hans	hu	ellers	stod	til	søen.	Han	var	alle-
rede	i	en	alder	af	15	år	forhyret	på	et	skib	i	langfart	-	Egypten	-	men	hans	mor,	der	var	sva-
gelig,	bad	ham	så	mindeligt	om	at	komme	hjem.	Det	gjorde	han	så,	"men	det	er	det	største	
offer,	 jeg	 nogensinde	 har	 bragt"	 sagde	 han	 ved	 en	 senere	 lejlighed,	 citeret	 i	 avisen	 ved	
hans	70-års	fødselsdag.	Han	vedblev	da	også	til	langt	op	i	ældreårene	at	være	sejlsports-
mand.	
	 Da	der	hørte	en	 firlænget	gård	 inkl.	den	rummelige	privatbeboelse	 til	møllen,	måtte	
den	vordende	møller	også	vide	noget	om	landbrugsdrift.	Han	blev	ansat	ved	landbruget	og	
nåede	bl.a.	at	fungere	som	forvalter	på	et	par	større	gårde	-	Thomasminde	og	Asmusgår-
den	-	i	Århus	nordligste	omegn,	inden	han	blev	ansat	hos	sin	far	på	mølle	og	gård.	
	 Man	 får	 indtryk	af	en	meget	veril	og	beslutsom	gård-	og	mølleejer,	der	 skabte	gode	
rammer	om	et	rigt	familieliv.	
	 Han	blev	født	d.	20.6.1844,	medens	faderen	var	bagermester	i	Århus.	Han	levede	læn-
ge,	idet	han	først	døde	d.	2'	eller	3'	dec.	1935	hos	sin	datter	Elna	Staehelin	i	Risskov.	Han	



blev	 gift	 d.	 30.4.1875	med	 Hanne	 Lovise,	 datter	 af	 den	 dengang	 nærmest	 landskendte	
gartner	M.Jensen	Skovdal,	Viby	J.	(anlagde	Sindssygehospitalets	park),	med	hvem	han	fik	3	
sønner	og	5	døtre.	Hun	døde	i	1909	kun	54	år	gammel.	

Bemærkelsesværdigt	 er	 det,	 at	 ingen	 af	 dem	 blev	 begravet	 i	 Vejlby,	men,	 ligesom	
hans	forældre,	i	Århus.	J.	C.	O.	Meyer	dog	"alene"	bisat	på	Nordre	Kirkegård,	da	den	gamle	
Søndre	Kirkegård	i	mllemtiden	var	nedlagt.	Han	forblev	nok	århusianer	med	Å,	som	avisen	
skrev,	da	han	fyldte	70.	Nej	-	de	to	første	Meyer-generationer	blev	nok	aldrig	rigtige	vejl-
byere.	 Ingen	 faddere	 til	 børnene	 var	 fra	 sognet	 oplyser	Vermund	 Johansen,	Risskov,	 og	
ingen	af	børnene	gik	i	skole	i	Vejlby,	skønt	alle	var	født	der.	Drengene	gik	i	én	privatskole,	
og	pigerne	 i	en	anden	i	Århus,	 fortæller	en	datterdatter	af	Otto	Meyer,	 fru	Poula	Jensen,	
Trøjborg.	
	 I	året	1875	skriver	J.	C.	O.	Meyer	kontrakt	med	sin	far	på	en	5-årig	forpagtningsaftale.	
Men	allerede	d.	31.7.1878	får	han	skøde	på	hele	møllen	for	en	pris	på	68.000	kr.	med	et	
jordtilliggende	på	32	tdr.	land.	Men	som	det	var	skik	på	den	tid,	og	som	det	var	tilfældet	
med	Mette	Pedersdatter,	blev	der	skrevet	i	kontrakten,	at	faderen	skulle	have	2000	kr.	og	
dennes	datter	-	Henriette	Berentine	-	450	kr.	årligt,	så	længe	de	levede.	

	 Det	blev	 for	 faderens	vedkommende	 ikke	 så	 længe.	Han	 flyttede	 ca.	1876	 tilbage	 til	
Aarhus,	Han	boede	først	i	Paradisgade	17,	men	flyttede	senere	til	Nørregade	4,	hvor	han	
døde	d.	3	juli	1880.	Hans	kone	var	død	9	år	forinden.	Som	noget	personligt	og	interessant	
fra	den	tid	er	bevaret	en	liste	over,	hvem	der	havde	givet	kranse	og	blomster	samt	en	spe-
cificeret	opstilling	over	omkostningerne	ved	hendes	begravelse	fra	Århus	Domkirke.	Be-
gravelsen	kostede	i	alt	56	rdl.	2	mk.	1	sk.,	men	så	havde	både	præsten	og	alterdegnen	fået	
sit,	11	rdl.	2	mk.,	mens	det	blev	til	4	mk.	i	"drikkepenge	til	snedkerdrengen	for	ud-	og	ind-
bringelsen	af	kisten".	Kisten	kostede	25	rdl.	o.s.v.	

	 Der	må	have	udfoldet	sig	meget	 liv	omkring	møllen.	Dels	af	kørende	og	gående	som	
kom	til	og	fra	møllen	og	dels	af	de	mange	ansatte	på	såvel	denne	som	på	gården	samt	af	
den	hastigt	voksende	børneflok:	5	piger	og	3	drenge.	Men	det	tyder	på,	at	Otto	Meyer	har	
haft	styr	på	det.	Han	solgte	produkter	fra	sin	mølle	og	gård.	Han	leverede	mælk	til	Sindssy-
gehospitalet	og	til	private	i	Risskov	og	i	Århus.	 Ja	sågar	is	solgte	han.	Det	sidste	har	nok	
primært	været	bestemt	for	mejeriet,	som	var	blevet	indrettet	på	gården.	I	1885	annonce-
rede	han,	at	han	sælger	børnemælk	fra	sin	mælkevogn.	
	 Det	var	under	kørsel	med	mælk	til	Århus,	medens	han	en	dag	holdt	i	Middelgade,	at	
han	fik	besked	om,	at	der	var	ild	i	hans	mølle.	Prompte	overlod	han	mælkevognen	til	en	
dreng	og	lånte	en	hest	hos	købmand	Frans	Hansen	(hans	fars	tidligere	nabo).	I	fuld	galop	
red	han	de	ca.	4	km.	hjem	-	det	ville	trafikalt	set	være	utænkeligt	i	dag	-	hvor	møllersven-
den	og	tre	mænd	dog	havde	afværget	en	katastrofe.	De	havde	styrtet	en	overdosis	korn	i	
kværnen	og	haget	sig	fast	i	en	af	vingerne.	Det	brændte	endnu	i	persen	(bremsemekanis-
men),	da	mølleren	nåede	hjem,	men	han	fik	hurtigt	slukket	ilden.	



Det	er	en	hændelse,	der	ganske	godt	illustrerer	hans	beslutsomhed.	Han	var	da	54	år	
gammel.	Humor	midt	 i	 det	 dramatiske	 var	 en	 anden	 side	 af	 hans	 karakter.	 En	 tidligere	
møllersvend,	 den	 nu	 91-årige	 Niemann	 Christensen,	 fortæller	 således,	 at	 der	 under	 en	
storm	uheldigvis	 fløj	 en	del	 af	 en	møllevinge	 ind	gennem	vinduet	 til	 køkkenet,	hvor	 fru	
Meyer	tilfældigvis	opholdt	sig.	Hun	blev	naturligvis	meget	forskrækket	og	oprevet,	og	møl-
ler	Meyer	skulle	da	have	sagt,	"hva'	pokker	opholder	du	dig	i	køkkenet	for,	når	der	kom-
mer	vinger	flyvende	der."	

Om	det	var	generelt,	at	han	pålagde	sine	 landbrugselever	at	 føre	dagbog,	eller	der	
kun	er	tale	om	et	enkeltstående	eksempel,	ved	jeg	ikke,	men	der	befinder	sig	en	sådan	hos	
et	barnebarn	af	en	ung	landbrugselev,	der	var	på	møllegården	i	1883.	Han	omtaler	heri	al-
tid	Herr	og	Fru	Meyer	som	herskabet.	
	 Der	kan	næppe	være	tvivl	om,	at	Jens	Christian	Otto	Meyer	var	en	personlighed	med	et	
godt	omdømme.	Så	sent	som	i	1929	-	det	var	10	år	efter,	at	han	havde	overdraget	Marie	
Mølle	til	sin	søn,	og	4	år	efter	at	denne	måtte	sælge,	foreslog	de	efterhånden	mange	beboe-
re,	der	boede	i	kvarteret	omkring	møllen,	sognerådet,	at	en	ny	vej	skulle	bære	navnet	Otto	
Meyers	Vej.	Sognerådets	salomoniske	afgørelse	blev	imidlertid,	at	vejen	skulle	hedde	Møl-
ler	Meyers	Vej.	
	 Møllen	var	oprindelig	med	håndkrøjning	og	sejl,	men	i	forsikringsprotokollen	fra	au-
gust	1900	er	den	beskrevet	med	"nyt	værk"	og	vurderet	til	19.000	kr..	Til	sammenligning	
oplyses,	at	den	i	1873	blev	vurderet	til	10.850	kr.	efter	en	reducering	fra	15.000	kr..	Dette	
kunne	 tyde	på,	 at	 den	 fik	 selvkrøjer	og	 selvsvikker	monteret	 i	 1900.	 Imidlertid	 afslører	
billeder,	at	det	først	har	fundet	sted	efter	1911	men	før	1923.	Dermed	var	det	meget	be-
sværlige	og	 tidskrævende	arbejde	med	manuelt	 at	dreje	vingerne	efter	vinden	og	 sætte	
den	rigtige	sejlføring	ophørt.	I	1904	blev	der	installeret	motor.	Senere	-	i	1911	-	byggedes	
et	separat	motorhus.	Det	fortælles,	at	der	har	fundet	en	motoreksplosion	sted,	det	kunne	
passe	godt	med	året	1923,	da	et	nyt	motorhus	opføres/repareres.	Hvornår	møllen	mistede	
sin	smukke	beklædning	af	egespån,	der	blev	erstattet	af	det	mindre	charmerende	sorttjæ-
rede	tagpap,	vides	ikke,	men	det	skulle	efter	vurderingsprotokollen	først	være	sket	efter	
august	1917.	

Af	de	tre	sønner	der	var	i	ægteskabet,	rejste	den	ældste	-	med	det	sjældne	navn	Peter	
Madsandi	-	i	1901	til	San	Francisco	sammen	med	en	ven	fra	Fanø,	som	han	var	kommet	i	
handelslære	samtidig	med	i	Århus.	De	grundlagde	derovre	et	im-	og	eksportfirma,	Ander-
sen	og	Meyer,	og	i	dette	firma	blev	senere	den	yngste	søn,	Aksel	Ludvig,	medarbejder	(se:	
Danske	i	Udlandet).	Firmaet	bestod	til	1940,	da	Andersen	døde.	Meyer	var	inden	2.	Ver-
denskrig	rejst	tilbage	til	Danmark.	Et	par	af	døtrene	bosatte	sig	også	i	USA,	hvor	der	stadig	
bor	efterkommere.	

Den	tredie	søn	-	Carl	Otto	-	overtog	møllen	i	1919.	Ved	den	lejlighed	blev	jorden	solgt	
fra	på	nær	10	tdr.	land.	På	en	del	af	den	frasolgte	jord	er	der	i	dag	kolonihaver.	
	



Carl	Otto	Meyer	og	hustru,	Anna	Meyer	

født	Flentje.	1925.	

	
	
Carl	Otto	Meyer	blev	født	d.	7.3.1886	i	
Vejlby.	Han	blev	gift	med	Anna	-	født	
den	28.9.1893	 	 -	datter	af	malermes-
ter	Flentje	 i	Vejlby.	Han	havde	 inden	
overtagelsen	 bestyret	 møllen	 for	 sin	
far,	 men	 hans	 tid	 som	 selvstendig	
møller	blev	ikke	lang.	Det	viste	sig	ret	
hurtigt,	 at	han	 ikke	magtede	at	klare	
de	 stigende	krav,	 der	 lå	 i	 den	altom-
fattende	 samfundsudvikling,	 især	 til	
en	 mølle	 af	 denne	 størrelse	 og	 art	
med	 en	 håbløs	 beliggenhed.	 I	 takt	

med	 at	 formalingen	 af	 landmændenes	 eget	 korn	 som	 foder	 til	 egen	 besætning	
reduceredes,	blev	konkurrencen	skærpet	på	den	anden	front	-	handelssiden.	
	 Resultatet	blev	ubetalte	regninger	fra	det	offentlige	og	en	møllebygger	m.fl..	En	af	kre-
ditorerne,	kornfirmaet	S.M.Holst's	efterfølger,	begærede	møllen	på	 tvangsauktion.	Dertil	
kom	yderligere	et	andet	kornfirma	som	udlægshaver,	Eriksen	&	Christensen.	Deres	sam-
lede	krav	androg	godt	27.000	kr.	ud	af	et	samlet	krav	på	ca.	73.000	kr.	ca.	Dette	beløb	skal	
sammenholdes	med	 hovedvurderingssummen	 i	 1923,	 hvor	 ejendomsskylden	 var	 sat	 til	
51.700	kr.	og	grundværdien	til	23.800	kr.	for	9½	tdr.	land.	
	 På	et	 forberedende	møde	 i	 fogedretten	 i	dec.	1924	 fastsatte	man	datoen	 for	 tvangs-
auktionen	til	30.1.1925.	Den	blev	imidlertid	udsat	til	d.	17	februar.	Har	der	været	nogen,	
som	i	sidste	øjeblik	forsøgte	at	redde	Meyer?	I	så	fald	lykkedes	det	ikke.	
	 En	"trojka"	bestående	af	en	af	en	proprietær,	en	slagter	og	en	handelsmand,	som	be-
skæftigede	sig	en	del	med	køb	og	salg	af	 ejendomme,	havde	 inden	den	17.2.	købt	de	 to	
kornfirmaers	krav.	Hvem	ved	-	til	kurs	75?	Ingen	andre	bød,	og	"trojkaen"	fik	hammerslag	
ved	27.000	kr.	og	overtog	dermed	bygninger	og	mølle	med	inventar	samt	6	matrikulerede	
grunde.	
	 Inden	 årets	 udgang	 var	 en	del	 af	 jorden	udstykket	 og	 solgt	 fra.	Dermed	var	Meyer-
æraen	for	evigt	slut	på	Marie	Mølle.	
	 Carl	Otto	Meyer	bestyrede	en	kort	tid	endnu	møllen,	men	rejste	så	sammen	med	sin	
hustru	til	Argentina,	hvor	de	i	La	Dulce	FCS	åbnede	et	hotel	med	restaurant	"Fonda	Dina-
marca"	(div.	numre	af	VEJLBY-BLADET).	Det	blev	nu	ikke	til	et	livsvarigt	ophold	der,	for	
inden	krigen	var	de	igen	i	Danmark.	Carl	Otto	Meyer	fik	ved	gode	venners	hjælp	arbejde	
som	forvalter	 i	et	kornfirma	 i	Horsens.	Her	døde	han	 formentlig	omkring	1962.	Der	var	
ingen	børn	i	ægteskabet	(oplyst	af	niecen	fru	Poula	Jensen).	



Der	er	dog	denne	lille	gode	tilføjelse	til	beretningen	om	familiens	tragiske	afslutning	
som	møllere:	Den	26.2.1919	havde	den	store	møller	Jens	Chr.	Otto	Meyer	fået	tinglyst	en	
aftægtskontrakt.	Den	respekterede	"trojkaen",	og	"sorteper"	fra	Mette	Pedersdatters	dage	
blev	således	givet	videre	-	for	sidste	gang.	
	 Et	par	kilometer	ind	ad	Grenåvej	mod	Århus,	hvor	denne	deler	sig	i	Ndr.	Ringgade	og	
Dr.	Margrethes	Vej,	står	en	stor	og	meget	flot	rødbøg.	Stedet	dér	var	tidligere	gårdspladsen	
foran	"MARIENLUND",	som	var	en	meget	stor	tårnprydet	herskabsvilla.	Det	var	en	forpag-
ter	P.	Mogensen	herfra,	der	købte	møllen	i	1926.	Han	var	ikke	møller	af	profession	og	måt-
te	derfor	ansætte	møllersvende.	En	af	dem	var	den	nu	og	tidligere	omtalte	91-årige	Nie-
man	 Christensen,	 møllersøn	 fra	 Nygårds	Mølle	 pr.	 Kvissel	 -	 som	 oprindelig	 var	 udlært	
tømrer/møllebygger.	Han	fik	foretaget	forskellige	nødvendige	reparationer	og	forbedrin-
ger.	 	
Omtalen	 "Marie	Mølles	Klagesang"	 var	 såmænd	kun	manglende	 smøring	 af	 vindrose	og	
krøjekrans.	
	 Allerede	 i	begyndelsen	af	1932	skiftede	møllen	atter	ejer.	Den	nye	ejer	 -	proprietær	
Lind	 Sørensen,	 Kolkærgård	 -	 var	 heller	 ikke	 møller	 af	 uddannelse,	 men	 drev	 derimod	
noget	 ejendomshandel.	 Han	 havde	 kun	 møllen	 i	 nogle	 få	 måneder,	 for	 -	 som	 allerede	
nævnt	-	købte	møller	Johsannes	Madsen	den	i	maj	måned.	
	

	
Johannes	Madsen,	ejer	af	Marie	Mølle.	Ca.	1940.	 	

	
	
Johs.	Madsen	var	født	i	Mejrup	d.	25.7.1877	og	
blev	gift	d.	13.5.1900	med	Marie	f.	Rasmussen.	
Hun	 blev	 født	 d.	 12.12.1878	 og	 døde	 d.	
28.4.1960.	 En	 af	 sønnerne,	 Jens	 Robert	
Madsen,	blev	ansat	på	møllen.	Han	blev	født	d.	
25.3.1910	 og	 døde	 	 d.	 10.4.1985.	 Den	 9.5.41	
blev	 han	 gift	med	 Rigmor	 f.	 Hansen	 (nabo	 til	
møllen).	 Efter	 faderens	 død	 i	 1953	 overtog	
denne	søn	møllen.	En	anden	søn	-	Albert,	som	
ellers	 var	 uddannet	 som	 billedskærer	 -	
arbejdede	også	en	tid	på	møllen.	

	 Det	lykkedes	altså	stadigvæk	at	holde	liv	i	møllen.	Foruden	salg	af	diverse	foderstoffer	
lavede	han	hakkelse	til	bl.a.	travbanen,	formalede	foder	til	forsøgsdyr	og	kasein	og	kakao	
til	 industrien	 samt	 fremstillede	både	mel	og	gryn	 (oplyst/bekræftet	af	 fru	Rigmor	Mad-
sen).	En	anden	og	ny	indtægtskilde,	som	fulgte	i	krigens	kølvand	var	autorisationen	som	
lagerbeholder	af	statskorn.	
	 I	1949	faldt	vingerne	ned.	Man	kunne	såmænd	godt	undvære	dem,	der	var	jo	den	me-



re	stabile	motorkraft	at	ty	til,	og	på	grund	af	det	meget	byggeri	i	området	tæt	på	møllen,	
var	vinden	blevet	mere	ustabil,	men	mølleren	ofrede	alligevel	nye	vinger.	"Det	var	kun	af	
hensyn	til	turisterne",	sagde	Jens	R.	Madsen	engang	i	et	interview	til	Århus	Stiftst.	Det	var	
ægte	møllersind,	der	her	blev	udvist.	
	

	
Marie	Mølle	med	avlsgård.	Luftfoto	1948.	

	
	 Desværre	brækkede	nok	en	vinge	i	1952,	og	derefter	fik	møllen	lov	til	at	stå	med	u-
komplet	vingesæt.	Vingeskudt,	var	mon	ikke	nedtællingen	begyndt.	
	 Den	31.12.1963	drejede	den	sidste	møller	nøglen	om	efter	en	god	møllerindsats.	
	 Den	1.4.1964	blev	møllen	solgt	til	vaskeriejer	Bertel	Kring.	Hvor	der	før	havde	ligget	
en	mølle,	rejste	der	sig	i	løbet	af	sommeren	1964	en	2000	m2	stor	bygning,	der	skulle	rum-
me	et	meget	moderne	vaskeri.	Pris	10.000.000	kr.	
	 Mange	møllere	har	sikkert	i	tidens	løb	følt	et	stik	i	hjertet,	når	deres	mølle	forsvandt.	
Den	stolthed	og	glæde,	som	møllerne	forbandt	med	deres	arbejdsplads,	stak	meget	dybt.	
Der	var	en	inderlig	samhørighed	med	møllen,	en	følelse	som	ikke	blot	var	geografisk	be-
tinget.	
	 Passende	vil	det	derfor	være,	afsluttende	at	give	ordet	til	den	franske	forfatter	Alphon-
se	Daudet	(1840	-	1897)	med	et	uddrag	af	hans	novelle	"Cornille's	Hemmelighed"	fra	bo-
gen	"Breve	fra	en	Mølle":	"Cornille	var	en	gammel	møller,	der	i	tresindstyve	år	havde	levet	
omgivet	af	mel	og	med	 liv	og	 lyst	gik	op	 i	 sit	 arbejde.	Opførelsen	af	dampmøllen	havde	



gjort	ham	ude	af	sig	selv.	I	otte	dage	løb	han	rundt	i	landsbyen	og	råbte	til	folk,	der	stimle-
de	sammen	om	ham,	at	Provence	ville	blive	forgiftet	af	dampmøllernes	mel.	"Hold	jer	fra	
dem",	sagde	han,	"de	slyngler	bruger	damp	til	at	lave	brød,	og	damp	er	djævelens	opfindel-
se,	jeg	derimod	arbejder	med	nordvestenvinden	og	nordenvinden,	og	det	er	selve	guds	ån-
dedrag".	Med	sådanne	smukke	ord	sang	han	vindmøllernes	pris,	men	ingen	hørte	på	ham.	
	

	
Marie	Mølle	under	nedrivning	1964.	


