Vilholt Mølle – 1866-2008
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Begyndelsen 1865-66
Vilholt Mølle blev etableret som træsliberi
i 1865-66 af møller Hans Hermann Holst.
Holst opførte en dæmning på tværs af Gudenåen og opstemmede vandet i åen, som
nu dannede en lang og smal møllesø. Fra
søen blev der gravet en lige fødekanal frem
til møllehuset. Her faldt vandet ned gennem en turbine, inden det igen blev ledt
tilbage til Gudenåens hovedløb.
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Det opstuvede vand blev i møllebygningen
ledt gennem turbinen, hvor skråtstillede
rotorblade på en aksel blev sat i roterende
bevægelse af vandtrykket. Akslen trak via
et udvekslingssystem fabrikkens maskiner.
Senere trak turbinen en generator, og man
producerede strøm til maskinerne.
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Opstemningsretten til Vilholt Mølle havde
Holst sikret sig ved aftaler med lodsejerne
opstrøms. Han kunne inden for aftalte intervaller opstemme møllesøen, så han havde vand til mølledriften.
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Hvad lavede man på Vilholt Mølle?
Holst producerede træmasse, som blev
brugt i produktionen af papir på andre fabrikker. I 1932 begyndte den daværende
ejer af fabrikken, Schouboe-Madsen, selv
at producere pap af træmassen.
Træmasse blev fremstillet ved at slibe træstykker på en roterende slibesten. Der er
opstillet en slibesten ved møllebygningen.
Produktionen af pap ophørte i 1988, men
vandkraften blev fortsat udnyttet til fremstilling af elektricitet.

En epoke er slut
Vilholt Mølles vandkraft blev nedlagt i
2007, og i 2008 blev dæmningen på tværs
af Gudenåen fjernet af Horsens Kommune
og Skov- og Naturstyrelsen.
Mere end 140 års udnyttelse af vandkraften
er nu slut. Men man har bevaret kanalen
frem til møllehuset som et kulturhistorisk
minde. Vandstanden i Gudenåen er sænket
til det oprindelige niveau fra før dæmningen på tværs af Gudenåen blev opført.

Konstruktionstegning fra De Smithske jernstøberier med forslag til ny turbine ved
Vilholt, 1948. Turbinen kunne yde ca. 150
HK. Vandets faldhøjde er anført til 2,6 m.
Den oprindelige konstruktionstegning er
farvelagt.

Billedet er taget i 1912, da et nyt stemmeværk blev opført. Stemmeværket ses i retning
mod syd. Bag den nye dæmning anes resterne af fløjene fra den forrige. Billedet er udlånt
af fhv. direktør Esben Lindgreen.

Vilholt Mill was established as a wood grindery
during 1865-66 by miller Hans Hermann Holst who
built a dam and dammed up a mill lake. From the
lake a straight canal to the mill house was dug.
From the mill house the water was lead through a
turbine.The shaft of the turbine pulled the engines of
the factory via an exchange system. Later the turbine
pulled a generator thus producing electricity for the
engines.
Holt produced wood pulp for the paper factories.
In 1932 Schouboe-Madsen, the owner at the time,
started to produce millboard from the wood pulp. It
was manufactured by grinding pieces of wood on a
rotating grindstone. A such grindstone has been put
up by the mill building.
The water power of Vilholt Mill was closed down in
2007, and in 2008 the dam across the river Gudenå
was removed. More than 140 years of water power
utilization has now ended. However, the canal from
the lake to the mill house has been preserved as a
culture historical relic.
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