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Møllen kørte sidste gang i år 1919/1920, derefter blev møllebygningen
ændret til opbevaringsrum for korn i sække.

Historien om GI. Estrup Mølle
AF SØREN PREBEN BORNERUP
De ældste beviser, jeg h ar fundet på beboelse på GI. Estrup Møllegaard, er ca.
4500 år gamle.
Jeg har en lille samling af økser m.v. helt tilbage fra ca. 2500 f.Kr., altså Sten
alderen. Fundene er fra det, vi i dag kalder Overmarken. Ved siden af har min
gamle nabo fundet en meget flot flintekniv - formodentlig fra Yngre Stenalder.
A uning-kvinden
Under tørvegravningen i Dønmosen —nu kaldet Det brændende Vand —blev
der den 2. maj 1886 fundet et meget velbevaret moselig, nemlig en ung kvinde.
Hun er via kulstof 14-metoden blevet dateret til Yngre Bronzealder, år 1 f.Kr..
Kvinden var blevet ofret ca. 30 år gammel, ikke særlig høj —146 cm.
Formodentlig er hun blevet hængt. Dette er dog ikke helt sikkert, idet hun
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var i en meget dårlig stand, da hun blev undersøgt videnskabeligt. Kvinden
lå på et fåreskind og var hyllet ind i et stort sam m ensyet skindtæppe, og
ovenpå var der et vævet uldtæppe med et mønster. Auning-kvinden kan ses
på M useum Østjylland i Randers, og på Stenvad M osebrugscenter er der en
mindre udstilling om Auning-kvinden.
D en tidlige M iddelalder eller sen Vikingetid
Den egeplanke, som er anbragt syd for møllebygningen, er en gammel bro
planke. Nationalm useets datering i 2001 siger, at de yngste årringe dateres
til år 1134. Jeg har fundet andre rester, der viser, at der h ar væ ret en bro
over Allingåen, der hvor Stem m edam m en er i dag. Herudover h ar jeg fundet
nogle af de store pæle, brostolperne formodentlig.
Der har været 3 broer over åen - en beregnet for godset op til by og kirke - en
beregnet for Liltved borgerne - og endelig den store bro ved Ahuset til trans
port og til opstemning af åen, så der kunne komme vand til vandmøllen.
Ved sidstnæ vnte bro skulle der betales bropenge.
Møllen solgt til herregården GI. Estrup
Første gang, Møllen bliver nævnt, er år 1616, hvor Eske Brock, der ejede
herregården GI. Estrup, køber Møllen af Truid Bryske. Møllen, med tilhørende
hovedhus, bliver bygget og/eller renoveret i år 1531. Der h ar egentligt væ ret
to møller, nemlig den vestre mølle, kaldet Grynmøllen og den østre mølle,
kaldet Stampemøllen.
Vandet fra Allingåen blev stem m et op mod den store træbro ved Åhuset.
H erregården ejede jo al jorden syd for og når møllesæsonen var forbi - typisk
i m arts m åned - blev den jord og de grene/træer, der var brugt som stem m e
m ateriale, fjernet og åen fik sit gamle gennemløb.
Møllen kørte sidste gang i år 1919/1920, derefter blev møllebygningen ændret
til opbevaringsrum for korn i sække.
Der blev fisket rigtig meget i åen. Der er skrevet m ange ansæ ttelsesaftaler,
hvori der står, at ål og laks ikke må serveres mere end fem gange om ugen.
Møllen blev norm alt udlejet af godset til en forpagter. Nogle af disse forpag
tere er blevet særdeles velhavende. En del af forpagtningsaftalen var leve
ring af ål, fanget i Stemmedammen. Der findes utroligt meget m ateriale om
møllen - eksempelvis forpagtningsaftaler og kontrakter om istandsæ ttelse af
møllen m.v.
Møllen er hovedmotiv på en af de gamle gobeliner i riddersalen på GI. Estrup.
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Møllegården fik sit navn engang i 1600-tallet. En stor del af godset blev dre
vet fra Møllegården. De store enge ud mod Øster Alling og Vester Alling var
meget velegnet til kreaturer, og i mange hundrede år fik godset sin m ælk og
ost fra GI. Estrup Møllegaard.
Den sydlige ende af stuehuset bræ ndte delvis ned i 1835 og blev genopbygget
samme år af genbrugsm aterialer fra herregården - derfor de to m indeplader
på sydvestsiden, lige over indgangsdøren.
I henhold til lensafløsningsloven overgik stam huset GI. Estrup i 1921 til fri
ejendom, og efter grev C hristian Skeels død i 1926 blev herregårdens bygnin
ger og indbo, de tilhørende gårde sam t Møllegården solgt.
Der har i mange år boet to forvaltere på GI. Estrup Møllegaard. Hver havde
sit område at passe. På 1. salen ses endnu de 2 døre, hvorfra de mange spand
heste blev fordelt. Først ca. år 1875 blev en del af kvægbruget flyttet over på
godset, og de store, flotte avlsbygninger kom til.
De to lange bygninger, jagtstuen og garagen, har tidligere været brugt til folke
hold —mændene boede der —og senere gik der får i jagtstuen.
Pigerne boede i nogle yderst små rum i hovedbygningen ved siden af køkkenet.
Pigerne lavede ost, malkede, lavede mad til det store folkehold og hjalp også til
på m arken i høsten.
Da Møllegården blev solgt fra godset i 1926, var der ca. 150 ha. I 2006 er der
lige godt 200 ha. Det tilkøbte er prim æ rt skov.

Søren Preben Bornerup, ejer a f GI. Estrup Møllegaard 1984-2007,
skrev ovenstående i 2006 som en del a f et større salgsprospekt på bind.
Salgsprospektet kan ses på Sønderhald Egnsarkiv.
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Estrup Mølle
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Lidt om Estrup Mølle
AF MOGENS HANSEN

Når m an kører ad hovedvejen fra GI. Estrup m od Auning, kan man,
når man kigger ind til højre, se en toetages stråtækt bindingsværksbyg
ning, det er den gamle Estrup Mølle. Det har altid undret mig, at når
det har været en vandmølle, hvorfor ligger den så 100 m fra åen, den
sag må jeg have undersøgt tænkte jeg, så det blev starten til at fordybe
mig lidt i Møllegårdens historie.
G runden til Møllens afstand til åen skyldes, at vandet som drev Møllen
ikke kom direkte fra åen, m en fra dam m ene og opstem ning bagved,
hvoraf en del er der endnu. Fra dam m en var der en kanal med stem
meværk til møllen, den er nu kastet til.
Før den nuværende hovedvej blev anlagt, gik vejen fra Randers til Gre
nå i m ange afstikkere til begge sider, bl.a. gik vejen over Liltved. Hvor
vi idag fra Liltved drejer ind i alleen til GI. Estrup, kørte m an dengang
lige ud, over en bro over Allingåen, hvor greven på GI. Estrup havde
ret til at kræve bropenge, videre over Møllegårdens gårdsplads og der
fra skråt ind til Auning.
Ved Møllen var der også en kro, her kom dagvognen som kørte mel
lem Randers og Grenå før jernbanen blev anlagt, og her kunne heste
og kuske »bede« og aflægge post. Da den nye vej blev anlagt, flyttede
kroen ud til denne og var der, hvor de gule huse ligger. I min søgen
efter oplysninger, i egnsarkivet i Auning og Landsarkivet i Viborg, har
jeg fundet mange interessante ting, bl.a. en forpagtningskontrakt fra
1861, som nøje beskriver, hvad M øllegården bestod af dengang.
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Kontrakten fylder 32 folieark, men jeg har »plukket« i den og taget
hvad der særligt vedkommer Møllen.
Om landbruget og om et bageri der også tilhørte gården, derom
måske senere.

Forpagtningskontrakt
mellem Besidderen af Stamhuset Estrup, Lensgreve J. de Scheel og
Godsforvalter A. Nyegaard på GI. Estrup, hvorved sidstnævnte over
drages Forpagtning i 18 Aar, Atten paa hinanden følgende Aar fra 1.
Maj 1861 til Maj 1879, den under bem eldte Stamhus hørende Estrup
Vandmølle med tilhørende Jorder.

1
Forpagteren overlades af Møllen og dennes tilliggende af Bygninger
og Mølleværk.
1. Stuehuset til Beboelse, og det dertil liggende Korshus indrettet til
Køkken og Bryggers.
2. Det ved Stuehusets østre ende opførte Møllehus med deri værende
Mølleværk består af:
a. 9 Quarters Rugkværn m ed Slagsigte og Tilbehør.
b. En 8 Quarters Rugkværn m ed Tromlesigte og Tilbehør.
c. En Boghvedegrynskværn med Tilbehør.
d. En Sækkevinde.
3. Det lige overfor sidste beliggende Møllehus m ed 2 Vandhjul og
Mølleværk som består af:
a. Ved forreste Vandhjul en 7 Quarters Brækkværn med Grynsolde
og Tilbehør og en Skal- og Pillekværn med Tilbehør.
b. Ved det bageste Vandhjul en Skal- eller Pillekværn m ed Tilbehør
og et Stampeværk.
Vandløb og Aalekister.
1. Vandløbet vest for Kroen.
2. Vandløbet med tilhørende Aalehækker imellem Kroen og Møllen.
3. Alle Sluser og Vandrender mellem Møllerne.
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Til Bugter i Vandhjulene og de øvrige Hjul vil Forpagteren til nødven
dige Reparationer blive leveret de fornødne krum m e Ege- eller Bøge
planker, når han 14 dage forud derom andrager hos Besidderen. Lige
ledes erholder Forpagteren, om Reparationer på Vandløbene bliver
nødvendige, de fornødne Planker, Pæle og Ham re anvist i rå Materia
ler.
2
Alt det forpagtede, forsåvidt det dertil egner sig, bliver at overlevere
Forpagteren ved en nøjagtig Syns- og Taksationsforretning de første
dage i Maj Måned 1861 og bliver at overtage i den stand som det til
den tid befindes.
Denne Synsforretning afholdes enten af tvende af Retten udm eldte
Mænd, eller af tvende af Besidderen og Forpagteren udnævnte
Mænd, hvorved i sidste Tilfælde Besidderen udnævner den ene og
Forpagteren den anden. Ved denne Synsforretning vil alt det som
overleveres blive takseret til sin Værdi, og Taksationen kan tjene til
regel ved aflevering i sin tid, så at Forpagteren, der ganske for egen
regning er pligtig til i Forpagtningstiden at vedligeholde alt det over
leverede, ved fratrædelsen tilsvarer hvad det måtte være m indre værd,
end da det blev ham overleveret. Ved Synet til Møllens overlevering vil
enhver del af Værket for sig blive nøjagtig beskreven og ligeledes Ste
nene i samtlige Kværne opmålte, efter deres forskellige bestemmelser
i diam eter og tykkelser.
3
Skulle m od form odning nogen ny Aksel i noget Vandhjul nødvendig
vis m åtte udlægges i Forpagtningstiden, bliver en sådan at bekoste og
anvise af Stamhusbesidderen, når han derom betimelig underrettes,
m en indlægningen bekostes af forpagteren, og den gamle Aksel bliver
Besidderens Ejendom. Alle andre Reparationer og de aarlige vedlige
holdelser af det forpagtede, foretages og bekostes af Forpagteren.
Navnlig bekoster han alle nye Møllesten samt om støbning af Jern
støbegods, der enten opslides eller gaar itu. Og ligeledes det fornød
ne Tags oplægning på Bygningerne, samt Udspækning og Hvidning
såvel på selve Bygningerne som på Grundsten eller Fundam entet
under begge Møllehusene, således at vandet ikke skal beskadige sam
me. Broernes vedligeholdelse er Forpagteren uvedkommende.
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Da M ølledammen ved Sidernes udvoksning efterhaanden er blevet
m indre, og det ville være hensigtsmæssigt at den betydeligt opm udres
og udvides for at kunne rum m e en større Vandbeholdning, så skal
Forpagteren, når han vil foretage en sådan betydelig og hensigtmæs
sig O pm udring alieret af Stamhusbesidderen have godtgjort 2 /3 del
af Bekostningen derpå. Den aarlige O pm udring og Rydning af Mølle
dam m en bliver at foretage af forpagteren uden nogen Erstatning.
Det påligger Forpagteren at have al mulig tilsyn m ed Ild og Lys i og
ved de ham overladte Bygninger, Tændte Lys må ikke bruges uden i
forsvarlige Lygter.
Når Maling om Natten finder Sted ved tæ ndt Lys eller Lamper på
Møllen, må derved iagttages den største Forsigtighed, ligesom ogsaa
Forpagteren skal paase at ingen Tobaksrygning finder sted hvor den
kan antages at kunne anrette skade.
Dersom begge M øllerne afbrænder ved Ild, som det ikke har været
Forpagteren eller hans Folk mulig at forhindre, godtgøres han for
Møllerens afsagn, de to trediedele af et Aars forpagtningsafgift, og for
partiel Brand i forhold derefter.
Forsaavidt Møllerne ikke fuldstændigt kunne blive opførte inden 1 aar
efter Brandskaden, godtgøres Forpagteren i forpagtningsafgiften, for
den tid, som maatte overskrides efter uvildige Mænds Skøn.
Med Jagt og Fiskeri, (undtagen Aalefiskeri i Om løbene) maa Forpag
teren ikke befatte sig. Derimod maa han ikke lægge hindringer i vejen
for Jagtens og Fiskeriets udøvelser af Stamhusbesidderen, men der
som Forpagteren derved tilføjes Skade, godtgøres han samme efter
uvildige Mænds Skøn. Specielt reserveres Stamhusbesidderen Ret til
at lade trække Vod efter Fisk overalt i Aaen, samt i M ølledammene og
Hullerne bag Vandhjulene og Omløbene.
Forpagteren er pligtig Stamhusbesidderen uden bekostning at levere
og præstere følgende aarligt:
A. at levere in natura af Aalefiskeriet 10 lisp, gode faste Aal om efteraaret på den tid de fanges.
B. at formale 18 tdr. Rugmel (12 tdr. Rug) som aarligt leveres af Stam
huset til Hospitalet i Auning uden derfor at nyde nogen Told eller
Godtgørelse.
Udstedt på GI. Estrup d. 2. Juli 1860
J. Scheel A. Nyegaard

8

Syns- og Taksationsforretning
Efter Anordning af Hr. Kammerherre, Lensgreve J. de Scheel, besidder
af Stamhuset Estrup og Forvalter A. Nygaard som Forpagter af Estrup
Mølle, m ødte vi undertegnede, Møller Ostenfeldt af Skjørring Mølle
og Møllebygger R. Frandsen af Faarup, Mandagen den 17. marts 1862 i
bemeldte Estrup Mølle for at foretage en Syns- og Taksationsforretning
over samme til Overlevering til Forvalgter Nygaard som ved kontrakt af
2. juli 1860 har overtaget samme i Forpagtning.
Forretningen foretages saaledes:
Bygningerne:
1. Rugmøllen.
1 Hus, 2 etager, 16 alen lang, 10 1/2 alen vid. Bindingsværk. Eeg
Under- og Fyr Overtøm m er med m urede Vægge og Straatag. 6 fag
dobbelte og 1 enkelte Vinduer, og en udvendig sammenstemt Dør.
Mangler ved Bygningerne var:
1 Bjælke i den søndre Gavl imellem første og andet Stokværk befand
tes beskadiget, endvidere var begge Husets Sider ude af retning, der
m ed tiden vil kræve en Hovedreparation som ikke for Tiden bør
bedøm m es og beregnes, ligeledes var indvindig i Møllen, brolægnin
gen ved den bageste Kværn sunken tillige med Topladet, hvilken
Reparation ansattes til
20 rdl.
Trappetrinene fornyes i Trappen til første Loft, ansættes med
Arbejdsløn til
5 rdl.
I foranførte Bygning fandtes:
a. Forreste Rugkværn med kværnbesætning, en Overligger 2 alen 1 3/4
Tommer i diameter og 10 Tom tyk, en underligger samme diameter
og 5 tom. tyk, derved en Slagsigte med Sigtebing; selve Sigten var og
slidt. Mangler ansættes som Anskaffelsen af en ny til
50 rdl.
Stiktøjet må fornyes med Kamme 6 rdl., de øvrige
Kamme i dette Værk er at betragte som 2 /3 slidte.
Tappen i den opretstaaende Aksel skal fornyes, beregnes til 10 rdl.
c. En Boghvedekværn m ed Kværnbesætning, En Overligger
5 kvarter i diam eter og 5 1/2 Tom m er tyk, dertil Soldværk
m ed tilhørende tvende Veirer, en kæderem med Remskive,
en soldkærne, alt i god Stand, med undtagelse af Remmen,
der trænger til Reparation, der kan ansættes til
3 rdl.
d. En Sækkevinde unden Mangler.
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Når de anførte Mangler ved dette hus m ed Værket ere afhjulpne, kan
det hele betragtes som i god brugbar Stand.
2. Vandværket ved Møllehuset.
a. Det forreste Vandhjul til Rugmøllen, 2 alen i diameter,
1 al. 14 1/2 Tom Bred, m ed Ege-Bugter og Fyr-Spændearme,
derved mangler: reparation af skovle m.Arbejdsløn
Nye Arme m ed Do
1Jernring repareres
b. Det bageste Vandhjul til Rugmøllen af samme diam eter
m ed 1 al 16 Tom bredde m ed Egebugter og
Fyr-Spændrammer mangler:
Nye Arme med Arbejdsløn
Reparation på Skovle
Akslen herved er beskadiget, og ansås det for usikkert
hvorlænge den kan være brugbar.
c. Det forreste Vandhjul ved Pillemøllen med Egebugter og
Fyr-Stikarme, 6 1/2 alen i diam eter 1 al 15 tom vid, m angler
Reparation på Skovle
Ellers i brugbar Stand.

10 rdl.
16 rdl.
1 rdl.
16 rdl.
6 rdl.

6rdl.

d. Det bageste Vandhjul ved Pillemøllen erklæret ubrugbart,
Arbejdsløn ved nyt Hjul med tillæg Arme, Skovle og
Jernarbejder ansættes til
100 rdl.
Ved Topladdet fandtes ingen væsentlige mangler. Samtlige
Malerender, under og ved Siden af Vandhjulene, samt
Aalekisterenden, må ganske fornyes, hvilken Reparation,
når Plankerne og Tøm m eret af Ejeren leveres, ansættes
i Arbejdsløn med tillæg af Søm og Spigre til
100 rdl.
3. Pillemøllen
en Bindingsværksbygning i 2 etager, 19 alen lang, 11 1/2 alen vid,
m ed Ege- U nder og Fyr- Overtømmer, m urede Vægge og Straatag
hvori 22 enkelte Vinduer, og 2 dobbelte Fag do, 3 udvendige og 2 ind
vendige Døre, 2 enkelte Lemme og 1 Dobbeltkarm i den søndre Gavl.
Mangler ved denne Bygning var:
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12 alen Egefod og en Bjælke på samme længde i den
søndre Gavl, hvilken Reparation m ed Arbejdsløn er
Endvidere er G runden under den nordre ende, og i øster
side nedfalden, hvilken Opsætning, der skønnedes, at
burde være 1 1 /2 stens Mur afbræ ndte Mursten m ed tillæg
af alt og Arbejdsløn ansættes til
For G runden at fylde indvendig og brolægge

40 rdl.
72 rdl.
10 rdl.

a. En Brækkværn m ed Kværnbesætning, en Overligger 7 Kvarter
og 4 Tom i diameter, 8 1/2 tomme tyk. Underliggeren
kasseres. Herved er anbragt Grynsolde m ed Værk der
befandtes aldeles ubrugeligt og ligeledes m åtte kasseres.
b. En Pillekværn til samme Vandhjul med dæk over, en Pillesten
2 alen i diam eter og 9 tom tyk. Ved selve Gangværket, dertil
m anglende Stokke i Vekselhjulet, som ansattes til
7 rdl.
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c. Den bageste Pillekværn med en Pillesten 7 kvarter, 4 tom i
diam eter og 9 tom tyk med dæksel over, som trænger til
Reparation, der ansættes til
Ved Gangværket dertil m anglende Stokke i Vekselhjulet og
pilledrevet der ansættes til
Kammene i hele dette Værk, ansaaes for halvslidte.
I forbindelse herm ed fandtes:
a. Et Stampeværk i brugbar stand.
b. En Slibesten af Sandsten på en Jernaksel vurd. til

2 rdl.
5 rdl.

5 rdl.

På første Loft i dette Møllehus fandtes tilfæstet den vestre Mur tvende
Veirmaskiner i nogenlunde brugbar Stand, samt fandtes 2 faste Senge
steder.
Når disse Mangler ved dette Hus m ed Værket ere afhjulpne, kan det
betragtes i god stand.
Ved Plankeværket mellem Møllerne fandtes intet at erindre.

4.

Om løbet ved den mellemste Bro mellem Møllerne og den Gamle Kro,
med Aalekiste og 6 Stigboer, befandtes i en noget slet og næsten falde
færdig Stand. M anglerne derved turde derfor ikke ansættes til nogen
Værdi, da det anses af den Beskaffenhed at det ikke kan bedømmes.

5.

Om løbet vesten for den gamle Kro befandtes ubrugeligt uden
Bund og Beklædning, det må aldeles fornyes hvis det skal tages i
Brug, hvilken fornyelse når m aterialerne dertil af Ejeren leveres,
med Arbejdsløn og tillæg for Spiger og Søm anslaaes til
250 rdl.

12

Følgende Inventarium blev Forpagteren overleveret og
ansattes til Værdi:
Vurdering:
I Rugmøllen:
Soide m ed Jerntragt a 2 rdl.
Bildehamre a mark
Isejern
Sejl - d Jern
Skruenøgler
større do.
Kilejern, 1 Mejsel og 1 Stempelbraad
stk. Bliklamper og 1 do. Olielampe
stk. 15 lispund Bismar
Skæppe, 1 Fjerdingkar, 1 Halvtønde
Toldkasse med Laag
Kasse til Gryn og Mel
lille løs Trappe
Koben 2 rdl.. 1Jernstang 4 mark.
Jernøkser
Krushammer
Balje af Eg m ed Jernbaand, med Strygetræ

8 rdl.
6 rdl. 4 mark
1 rdl.
4 mark
2 rdl.
1 rdl. 2 mark
3 mark
2 rdl.
10 rdl.
5 rdl.
15 rdl.
8 rdl.
1 rdl. 2 mark
2 rdl. 4 mark
3 rdl.
1 rdl. 3 mark
2 rdl.

I Pillemøllen:
1
1
1
3
1

Toldkasse med Laag
Maltbing m ed do.
Kobbertold, gi. og itu
Ballijer
Drejelad med 2 drejejern

3 rdl.
2 rdl.
2 rdl.

3 mark
4 mark

At denne Overleveringsforretning saaledes er afholdt
attesteres R. Ostenfeldt, R. Frandsen
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Møllerens gamle stuehus fra 1880 står der endnu på GI. Ri?igvej 21.

Auning Mølle
Den første mølle i Auning lå på den gamle vej til Ring. Nærm ere bestem t
GI. Ringvej 2 1 .1 dag er kun stuehuset tilbage. Stuehuset er opført i 1880.
Desværre ved vi ikke noget om denne mølle. Formodentlig har det været en
almindelig vindmølle. Der findes desværre ingen fotos eller beretninger på
Sønderhald Egnsarkiv om møllen. Derfor ved vi heller ikke, hvornår eller hvor
for møllen lukkede og blev revet ned.
På ældre kort kan m an se møllen indtegnet. Første gang på et kort dateret
1842-1899. Kortet er altså tegnet i 1844 og så er der kommet opdateringer på
frem til 1899.
Møllen er også aftegnet på et kort dateret 1928-1940. Men på besættelsesm ag
tens luftfoto fra 1944 er møllen ikke at se.
Måske har andre mere moderne møller overtaget produktionen af mel?
Købmand Gerstrøm havde bl.a. en mølle på sin købmandsgård i det nuværende
Torvegade. Møllebistroen er opkaldt efter denne mølle.
21

Møller
i tidligere
Sønderhald
kommune

Volk Møllegaarden set fra havesiden.
Gården nedbrændte i 1934.

Essenbæk Mølle og ’’Essenbækgaarden”

Moeskær Mølle, Hørning sogn. 1905
Ved folketællingen 1906 bestod
husstanden af følgende personer:
Mølleren, Peder Pedersen f. 1866
- hans kone Agnes B. N. Nielsen f. 1871
deres børn: Thorvald Kristian f. 1893 Cecilie Marie f. 1895 -Aage f. 1898,
Gunnar Knud Alexander f. 1900 Arne f. 1901 - Ragnhild f. 1904.
Tjenestefolk: Jens Jensen Møller
(Møllersvend) f. 1886 - Kristian
Kristensen (karl) f. 1880 og tjenestepige
Marie Bergitte Høilund f. 1888
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Aarslev Mølle. omkr. 1922
Gårdens hedder i dag Aarslevholm.

Langkastrup Mølle, omkr. 1912
I forgrunden står Søren Mogensen Sørensen med
familien. Fra venstre antages at være Niels f. 1896 Bodil f. 1898 - mor Kjerstine Marie f. Andersen
Drammelstrup Mølle. 1908-09
Den ene af drengene på billedet er
den 5-årige Aage Friis Jensen.
Ved folketællingen 1906 bestod
husstanden af følgende personer:
Mølleren Peder Jensen f. 1842 hans kone Nielsine Lund f. 1851
deres børn: Ane f. 1883 og Just
Lund f. 1888. Folkeholdet var
Niels Olsen Nielsen f. 1884 og
Laurids Pedersen f. 1893

GI. Estrup Møllegaard. 1970-1980
Oustrup Mølle, Øster Alling sogn. 1905
Personerne fra venstre:
Møllersvenden (stående i baggrunden)
- Alfred Peder Poulsen - Sofie Marie Poulsen Jørgine Nielsine Andersen og Peder Poulsen (Fisker)
- Jørgen Peder Poulsen - Anders Severin Poulsen Niels Peder Poulsen og Karen Hermansen Villadsen
- Søren Marius Peder Poulsen.

Stuehuset, Auning Mølle. 2016
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