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Dette notat er udarbejdet af Skov- og Naturstyrel-
sen Søhøjlandet. Notatet er en dokumentation af 
de kulturhistoriske forhold omkring Vilholt Mølle, 
hvor opstemningen nedlægges i forbindelse med 
gennemførelsen af et naturgenopretningsprojekt.

Der har været drift at vandmølle på stedet siden 
1866. Møllen blev fra starten opført som træ-
sliberi, og her har frem til i dag været industriel 
produktion, hvor man i hele perioden frem til som-
meren 2007 har udnyttet vandkraften i Gudenåen 
til turbinedrift. Vilholt Mølle er derfor et eksempel 
på en tidlig industrivirksomhed, der i hele funk-
tionsperioden har tjent et industrielt formål.

De natur- og kulturhistoriske forhold, som er be-
skrevet i notatet, vil blive formidlet på ejendom-
men Klostermølle, som i perioden 1873-1974 
udgjorde den anden del af virksomheden Kloster-

mølle-Vilholt. Adgangsforholdene for offentlighe-
den er bedre på Klostermølle end ved Vilholt, og 
der er i forvejen etableret en væsentlig udstilling 
på Klostermølle.

I forbindelse med gennemførelsen af naturgenop-
retningen vil der blive sikret nogle fysiske forhold 
på stedet, så det fortsat vil være muligt at iagttage 
elementer af det kulturmiljø, som har været på 
stedet i ca. 140 år. Bl.a. opretholdes fødekanalen 
frem til turbinehuset, selvom vandmøllen fremover 
bliver privat bolig, og turbinedriften nedlægges.

Notatet er udført, med henvisning til kildemateria-
let, som er anført i noter bagest i hæftet.

For hjælp med oplysninger og illustrationer takkes 
tidl. direktør Esben Lindgreen og den nuværende 
ejer af Vilholt Mølle Mark Rubow.
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Hvordan fungerede Vilholt Mølle?

Sukkertoppen Højlund Skov

Turbinehus

Fabrik
Lager

Tørrelade

Bolig

Bolig
Stemmeværk 
fra 1912

Placering af det første stemmeværk

Fødekanal

Ejerlauget
Vilholt

Ejerlauget
Møldrup

Gudenå

Konstruktionstegning fra De Smithske jernstøberi-
er med forslag til ny turbine ved Vilholt, 1948. Tur-
binen kunne yde ca. 150 HK. Vandets faldhøjde 
er anført til 2,6 m. Den oprindelige konstruktions-
tegning er farvelagt.

I hele Vilholt Mølles funktionstid har en turbine 
omsat kraften i det strømmende vand. Turbinen 
var en Francis-turbine – opfundet af ingeniør J. 
Francis i 1849. Denne turbinetype anvendtes, 
hvor faldhøjden var forholdsvis ringe, men hvor 
vandmængderne var store. 

Ved opstemning af Gudenåens vand blev der 
etableret en vandreservoir oven for opstemnin-
gen, og vandet kunne få en faldhøjde ved turbine-
huset på 2,6 meter. Ved ringe vandføring i åen var 
det vigtigt for fabrikanten at holde vandet tilbage i 
møllesøen til turbinens drift. Ved høj vandføring i 
åen blev overskudsvand ledt gennem en frisluse i 
opstemningen.

Det opstuvede vand blev ledt gennem turbinen, 
hvor skråtstillede rotorblade på en aksel blev sat i 
roterende bevægelse af vandtrykket. 
Akslen trak via et udvekslingssystem fabrikkens 
maskiner - i begyndelsen ved remtræk direkte 
på fabrikkens hovedaksel. Senere trak turbinen 
en generator, så man producerede strøm til ma-
skinerne, og man lod kraftproduktionen supplere 
med en motor.



4

Vilholt

Vilholt Mølle

Vilholt Mølle er beliggende øst for Gudenåen og overfor den gamle gård Vilholt. I Gudenådalen løb ved 
sidste istids afslutning en meget stor og bred smeltevandsflod, som ledte smeltevand vest for isranden til 
Hjarbæk Fjord og Limfjorden. Da afsmeltningen havde nået et stade, hvor smeltevandet fandt vej til havet 
gennem Randers Fjord, medførte den kortere vej til havet, at afstrømningshastigheden steg. Det strøm-
mende vand i Gudenåen eroderede sit leje ned i smeltevandsfloden bund. Midt i ådalen opstod et højtlig-
gende plateau afgrænset af Springberg Mose mod vest og dalen med Gudenåen mod øst. 

Det var disse landskabelige muligheder, som møller Holst fra Bredvad Mølle havde udset sig, da han be-
sluttede at opstemme Gudenåen og udnytte vandkraften ved at etablere et træsliberi under navnet Vilholt 
Mølle.Højdeforskellen mellem kurverne på terrænkortet er 2,5 meter. Bygninger og vejnet er indtegnet, 
som situationen er i dag.

Sukkertoppen

Pindal Mose

Springbjerg Mose

Voervads Bro

0                                         500 m
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Gårdene Vilholt og Møldrup

Gården Vilholt ved Gudenåens vestbred nævnes 
i 1524, hvor der omtales en bebyggelse på ”Wil-
holtz Mark”. Vilholt er dog nok meget ældre og 
kom i middelalderen til at høre under Voer Kloster, 
som lå, hvor Klostermølle ligger i dag. 

Gården Møldrup havde jord på Gudenåens øst-
bred over for Vilholt. Den nævnes første gang i 
1573 i en jordebog over gårde under Voer Kloster.

Landbruget under gårdene Vilholt og Møldrup 
har således været drevet af fæstebønder under 
klostret, indtil reformationen i 1536, hvor kongen 
overtog klostergods i Søhøjlandet fra bl.a. Voer 
Kloster, Øm Kloster og Ring Kloster. 

Krongodset fra Voer Kloster blev fra 1536 admini-
streret som kongeligt len, men senere samledes 
administrationen af de kongelige fæstegårde i 
hele Søhøjlandet under Skanderborg Slot. Det 
gjaldt således også Vilholt og Møldrup1. 

Rids af Vilholts og Møldrups historie

I perioden under kongen indgik Vilholt og Møldrup i 
Den Skanderborgske Vildtbane og fra sidst i 1600-
tallet under Det Skanderborgske Rytterdistrikt2.

Ved ophævelsen af Det Skanderborgske Rytter-
distrikt afholdtes på Skanderborg Slot i 1767 en 
auktion over kronens ejendomme. Af auktionsfor-
tegnelsen fremgår, at der af de to bøndergårde 
Nedenskov og Vilholt skulle oprettes en hoved-
gård, og ved auktionen blev Nedenskov-Vilholt 
med bøndergods solgt til Mattrup Gods. Tilsva-
rende blev der oprettet en hovedgård af gårdene 
Møldrup-Krog, som blev solgt til rigmanden Jo-
chum de Lichtenhjelm fra Horsens.

Idéen med hovedgårdene blev dog aldrig virke-
liggjort, og bøndergodset blev efterhånden vide-
resolgt til fæstebønderne, som på den måde fik 
selveje.

Siden middelalderen har bygningerne til gården 
Vilholt sandsynligvis ligget, hvor Vilholtgård også 
ligger i dag. 

Udsnit af kort over Det Skanderborgske Rytterdistrikt, 1723. Gårdene Vilholt og Møldrup er understreget 
med rødt
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Hans Hermann Holst overtog i 1855 ejerskabet af 
Bredvad Mølle efter 3 år som forpagter. Bredvad 
Mølle var en kornmølle, der samtidigt fungerede 
som stampeværk til valkning af klæde. Også i 
1855 var Holst blevet gift med Frederikke Cecilie, 
datter fra møllerfamilien Pontoppidan Møller, som 
i en periode indtil 1853 havde ejet Klostermølle. 

Den første industri, som udnyttede vandkraften 
i Gudenåen var Vestbirk Garn- og Tricotagefa-
brik, som stod færdig i 1848. På ejendommen 
Klostermølle - der da var den eneste vandmølle 
nedstrøms inden Mossø - blev der i 1849 tinglyst 
deklaration om, at ejeren skulle tåle, at ”Vandet i 
Voervadsaa opdæmmes og benyttes til Klædefa-
brik ved Vestbirk”.

Måske allerede i 1850’erne sikrede Hans Her-
mann Holst sig en parcel 1l  af 1d Møldrup øst for 
Gudenåen3 lige over for Vilholtgårdene. 

Her opførtes ifølge Bygnings- og Boligregistret 
et beboelseshus i 1857. At Holst sikrede sig en 
grund ved Gudenåen ikke så langt fra hustruens 
hjem tyder på, at han havde planer om en vand-
mølle ved Vilholt. Han helligede sig imidlertid møl-
ledriften i Bredvad, og der gik nogle år, inden han 
begyndte at opføre en vandmølle ved Vilholt.

Vilholt Mølle4 blev etableret som træsliberi i 
1865-66. Ved at bygge en dæmning på tværs af 
Gudenåen, opstemte Holst vandføringen i åen, 
og gravede fra søen ovenfor dæmningen en lige 
kanal gennem matrikel 1l frem til møllehuset. Her 
etableredes et vandfald gennem en turbine, som 
kunne trække virksomhedens slibesten. Bagvan-
det blev igen ledt til Gudenåens hovedløb. 

Bygningsmassen på Vilholt bestod fra 1866 sand-
synligvis af stuehuset, turbinehuset og træsliberi-
et, der var sammenbygget med turbinehuset samt 
1 eller 2 produktionsbygninger nord herfor. Ifølge 
en brandforsikring fra 1868 ydede turbinen 70 
HK og trak 3 slibestene. Der var endvidere bl.a. 
3 beholdere til den slebne masse, en hydraulisk 
presse, sigteri og rundsav. Et tørreskur nord for 
turbinehuset/træsliberiet var opført i træ. 

Opstemningsretten til Vilholt Mølle havde Holst 
sikret sig ved overenskomster med lodsejerne 
opstrøms9. Ved at regulere på opstemningens 
stigborde, kunne Holst inden for fastlagte, aftalte 
intervaller opstemme vand i møllesøen, til han 
havde brug for at udnytte vandkraften til mølledrif-
ten. Det betød, at Holst også påvirkede vandførin-
gen i åen neden for Vilholt Mølle.

Ejeren af Klostermølle var på dette tidspunkt Mik-
kel Frederik Hertz, der havde overtaget ejendom-
men efter familien Pontoppidan Møller. Han var 
ikke tilfreds med anlæggelsen af Vilholt Mølle og 
klagede over vandføringen frem til Klostermølle. 

Vilholt Mølle under Hans Hermann Holst

1l

Vilholt

1d

Vilholt Mølle

Terrænkort med angivelse af matr. 1l af 1d. Veje, 
bygninger, åen og mølledammen er som på 
Generalstabens Målebordsblad, 1872.

0                                         500 m

Bredvad Mølle, årstal ukendt. Billedet er muligvis 
taget ved etableringen af en ny opstemning. 
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Men i 1866 afsagdes en voldgiftskendelse, og 
Klostermølle kunne ikke tilkomme erstatning for 
det anlagte træsliberi ved Vilholt11, §2 punkt e.

En række ejerskifter på Klostermølle i begyndel-
sen af 1870’erne indikerer, at ejeren af den nye 
vindmølle i Gl. Rye, kromand Jens Pedersen, 
gerne ville overtage malingen af korn i området. 
Kromanden opkøbte Klostermølle i 1871 - mulig-
vis for at nedlægge kornmøllen. I 1872 videresolg-
tes Klostermølle til Holst med det formål også at 
indrette træsliberi her.

Sammentegning af 2 minorerede sognekort over henholdsvis Sdr. Vissing Sogn og Voerladegaard Sogn, 
ca. 1850. Gudenåen danner sognegrænse. På dette tidspunkt var Vilholt Mølle ikke etableret, og Guden-
åen forløb nogenlunde, som den igen vil gøre det efter fjernelsen af mølleopstemningen.

Fra 1874 bosatte Holst5 sig på Kloster Mølle og 
drev virksomheden på Klostermølle-Vilholt herfra.

Holst solgte Klostermølle-Vilholt i 1889 til Emil 
Bruël og løjtnant F. Bodenhoff, hvorefter han trak 
sig tilbage og levede på Frederiksberg som rentier 
til sin død i 1897.
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Emil Brüel6 og løjtnant Ferdinand Bodenhoff købte 
Klostermølle og Vilholt for 74.000 kr. af Holst i 
1889. 

Emil Brüel havde sandsynligvis været driftsbesty-
rer på Klostermølle under Holst.

Ferdinand Bodenhoff var i perioden 1880-1884 
fabriksbestyrer på og parthaver i træsliberiet ved 
Rye Mølle, som han delte med sin svoger Harald 
Valdemar van Deurs. Fra 1884 var Bodenhof 
forpagter af cellulosefabrikken under Frijsenborg 
Gods i Hinnerup. Der var således på dette tids-
punkt en nær forbindelse mellem Hinnerup Cel-
lulosefabrik og træsliberierne på Rye Mølle (under 
navnet Glentholm), Vilholt og Klostermølle, der 
alle var leverandører til papirindustrien.

Både Brüel og Bodenhoff var altså bekendt med 
træslibning til papirfremstilling, da de sammen 
overtog Klostermølle og Vilholt. Ifølge den interes-

sentskabskontrakt, som blev indgået, skulle hver 
indskyde 25.000 kr. Bruël skulle forestå hele fabri-
kationen på Klostermølle, mens Bodenhoff fortsat 
bestyrede Hinnerup Cellulosefabrik.

Ved dannelse af De Forenede Papirfabrikker A/S 
i 1889 blev papirproduktionen i Danmark omlagt. 
Hinnerup Cellulosefabrik blev overtaget7 af De 
Forenede Papirfabrikker A/S, og man overvejede 
en tid at fortsætte fabrikken i Hinnerup med Bo-
denhoff som driftsleder, men den blev kort efter 
nedlagt. De Forenede Papirfabrikker A/S lukkede 
også papirfabrikkerne i bl.a. Silkeborg og Havre-
holm.

Brüel og Bodenhoff indgik i 1890 en aftale8 med 
De Forenede Papirfabrikker A/S om levering af 
træmasse til papir mod at der ikke blev etableret 
papirfabrik ved Klostermølle-Vilholt. Samtidig ind-
gik man en aftale om forkøbsret for De Forenede 
Papirfabrikker ved evt. salg af virksomheden på 
Klostermølle-Vilholt.

Brüel købte i 1892 Havreholm af De Forenede 
Papirfabrikker A/S mod at han ikke drev fabrika-
tion af pap, papir eller cellulose. Hans virksomhed 
på Havreholm omfattede træskæreri, savværk, 
træuldsfabrikation m.v., men virksomheden 
brændte i 1896, og muligvis derfor afhændede 
han sin halvpart af Klostermølle-Vilholt til Boden-
hoff for 37.000 kr. i 1897. 

Bodenhoff-familien var i 1893 flyttet til Kloster-
mølle, da Hinnerup Cellulosefabrik blev nedlagt. 
De havde sikret sig en plads i overklassen: En 
uniformeret herskabskusk, kokke- og stuepiger, 
teaterbesøg i København og ikke mindst bekendt-
skab med de kongelige gav et aristokratisk præg. 
Børnene var:

• Ferdinand Emil Ernst (født 1886)
• Ernst Vincent Mouritz (Tube) (født 1888, død 

1963)
• Vincent Frederik (født 1889)
• Elisa Laura Marie (Lita) (født 1897, gift med 

Svend Aage Schouboe-Madsen i 1937, død 
1953 )

• Fanny Agnete Laura Marie (født 1898, gift 
1916 med driftsbestyrer Harald Carl Emil van 
Deurs på Rye Mølle). 

Ferdinand Bodenhoff døde i 1916, og børnene 
arvede virksomheden på Klostermølle-Vilholt.

Vilholt Mølle under Bruël og F. Bodenhoff

Ferdinand Bodenhoff og Laura Agnete Fanny 
Schmidt indgik ægteskab i 1885. Hun var datter af 
stationsforvalteren i Hinnerup, og døde kun 37 år 
gammel i 1905.
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Et nyt stemmeværk

Bodenhoff ville i 1912 etablere et helt nyt stemme-
værk9 til erstatning for det efterhånden 46 år gam-
le stemmeværk, som Holst havde etableret. En 
afskrift af landvæsenskommissionens afgørelse 
om flodemålet ved Vilholt i 1898 blev rekvireret. 

Den gang var en landvæsenskommission trådt 
sammen for at vurdere opstemningshøjderne 
ved Vilholt Mølle. Sagens akter10 fortæller om 
naboklager vedr. opstemningshøjden, og landvæ-
senskommissionen fastsatte derfor et nøje udmålt 
flodemål på grundlag af Holst’s oprindelige aftaler 
med sine naboer. 

Billederne er taget i 1912, da det nye (og nuværende) stemmeværk opføres. Øverst ses stemmevær-
ket i retning mod nord med den næsten tømte møllesø i forgrunden og Højlund Skov helt i baggrunden. 
Nederste billede er taget i den modsatte retning nedstrøms opstemningen. Bag den nye dæmning anes 
resterne af fløjene fra den forrige. Billederne er udlånt af Esben Lindgreen.
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Ernst (Tube) Bodenhoff var blevet driftsbestyrer af 
virksomheden på Klostermølle-Vilholt i 1915. Han 
giftede sig første gang i 1917 med Ida Hammerich 
og de fik i 1920 sønnen Bent Bodenhoff.

Ejerskabet til fabrikken Klostermølle-Vilholt blev 
i 1927 organiseret i et familie-interessentskab. I 
1932 overdrog Tube Bodenhoff driftsbestyrerrollen 
til Svend Aage Schouboe-Madsen, og den yngste 
datter Fanny Marie solgte også i 1932 sin 5.-part 
til de øvrige søskende, som i 1935 overdrog di-
rektør Svend Aage Schouboe-Madsen skøde11 på 
den samlede fabrik. 

Tube Bodenhoff flyttede til halvøen Lindholm i 
Mossø, hvor han havde opført et lille stråtækt 
hus. I 1940 giftede han sig med Inka Bodenhoff, 
og sammen levede de en isoleret tilværelse på 
Lindholm.

Vilholt Mølle under Tube Bodenhoff

Bodenhoff-familiens periode 
1889-1932

Producerede mængder træmasse 
på Klostermølle-Vilholt

Ifølge aftalen med De forenede Papirfabrik-
ker blev der i årene 1890-1900 årligt leveret 
500 ton sleben træmasse fra Klostermølle.
 
Aftalen blev fornyet frem til 1923 stigende fra 
ca. 500 ton til ca. 750 ton. Under 1. verdens-
krig var den laveste produktion på ca. 400 
ton i 1917.

Udviklingen i arbejdskraften på Kloster-
mølle-Vilholt

 År Ansatte

 1897 15

 1906 21

 1914 29

 1925 22

Direktør Tube Bodenhoff, kusk Laurits Hansen og 
møllebygger Knudsen, Nim

Tube Bodenhoff, Jyllandsposten 23. marts 1958
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Sv. Aa. Schouboe-Madsen havde ved sin tiltræ-
delse som driftsbestyrer på Klostermølle-Vilholt i 
1932 ændret produktionen fra kun at producere 
træslib til nu også at fremstille pap. Fra han blev 
ejer, opbyggede han Voerladegaard Sogns stør-
ste arbejdsplads ”A/S Pap- og Træmassefabrik-
kerne Klostermølle og Vilholt”.

Schouboe-Madsen indførte grundlæggende æn-
dringer i fabrikkens produktionsanlæg. I 1933 
blev der koblet jævnstrømsanlæg på turbinen ved 
Vilholt, så der kunne leveres strøm til både Vilholt 
og Klostermølle. I 1941-1942 blev der på Vilholt 
opstillet en motor, der kørte på generatorbrænde, 
og efter krigen blev turbinerne på Vilholt udskiftet 
med Marshall-hjælp.

Bygningsmassen på Vilholt bestod i 1951 af turbi-
nehuset og papfabrikken/træsliberiet. For at kun-
ne tørre papstykkerne opførtes en ny tørrelade 
i sammenhæng med og nord for fabriksbygnin-
gerne, og der blev etableret en lagerhal til råvarer 
mod nordøst. Denne lagerhal blev udvidet i 1968.

I 1971 blev fabrikkerne på både Vilholt og Kloster-
mølle ombygget væsentligt. Schouboe-Madsen 
havde erhvervet en stor mængde maskineri fra C. 
Reiermanns Papfabrik i København, inden denne 
virksomhed lukkede endeligt ned i 1972.

Vilholt Mølle under Schouboe-Madsen 

Flyfoto fra Det Kongelige Bibliotek, optaget af Sylvest Jensen, 1947.

Schouboe-Madsens periode 1932-1973

Pap-produktionens størrelse på Kloster-
mølle-Vilholt

I perioden lå produktionens størrelse på 
800-850 ton produceret pap om året. 

 1950  1960  1970

Hvidt pap 88% 55% 43%

Brunt pap 12% 12% 0%

Gråt pap  31% 40%

Udstanset pap  2%    17% 17%

I alt 100% 100% 100%

Udviklingen i arbejdskraften på Kloster-
mølle-Vilholt

 År Ansatte

 1935  35

 1948 25

 1950 38

 1970 32
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Flyfotos fra Det kongelige Bibliotek, optaget af Odense Luftfoto 1954.
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Svend Aage Schouboe-Madsen på Vilholt Mølle i 1953. Foto L. Schouboe-Madsen.

Eksempler på ombygninger ved Vilholt i Schou-
boe-Madsens tid. Til venstre en lagerudvidelse i 
1968. 

Neden for et forslag til ombygning af 
Vilholtfabrikken i 1971, hvor maskineri fra 
C. Reiermanns Papfabrik skulle indpasses på 
Vilholt og Klostermølle.

Fabrikkens indretning - stueplan

Fra sidst i 1950’erne begyndte man 
på Klostermølle-Vilholt at produ-
cere gråt pap af genbrugs-
materialer. Denne produktion 
blev koncentreret på Vilholt 
med efterfølgende behandling 
på Klostermølle. Genbrugsma-
terialerne blev opløst i et kar (8) 
og findelt i en raffinør (7), inden 
det blev tilført papmaskinen. Efter 
opvikling på papmaskinens bånd 
til en passende tykkelse, blev pap-
arkene taget af og ”afvandet” ved 
sammenpresning (6). Derpå blev 
arkene ophængt i tørreladen eller i 
en tørremaskine, hvorefter de blev 
glittet og renskåret.

Udgang til 
tørreplads

Udgang til 
lager

Indgang til 
papfabrik

Indgang til 
turbinerum

Dieselmotor

Turbine-
rum
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I marts 1973 trak Schouboe-Madsen sig tilbage12, 
og han overlod driften og ejerskabet af Kloster-
mølle-Vilholt til ingeniør Esben Lindgreen, der 
med sin hustru Else Lindgreen bosatte sig i den 
gamle hovedbygning på Klostermølle.

En brand i 1974 satte produktionen i stå på Klo-
stermølle, og Esben Lindgreen solgte ejendom-
men til Miljøministeriet. Lindgreens flyttede derpå 
til Vilholt, hvor papproduktionen fortsatte indtil 
1988.

Vilholt Mølle under Esben Lindgreen

Vilholt

Vilholt Mølle

I 1976 blev fabrikken igen ombygget. Den store, 
lange tørrelade og lagerbygningen blev revet 
ned og erstattet af en ny mere moderne hal med 
stålspær, som anes i baggrunden. Foto Esben 
Lindgreen.

Den lange tørrelade umiddelbart før nedrivningen. Foto Esben Lindgreen 1976

Den stigende rekreative brug af Gudenåen til 
kanosejlads i 1970’erne og 1980’erne fik også 
ejerne af Vilholt Mølle til at se muligheder for at 
tilbyde overnatning og lidt salg til gæsterne på 
åen. Foto Esben Lindgreen ca. 1980.

Terrænkort med veje og bebyggelse ca. 1975.

0                                         500 m
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I 1988 indrettede Mark Rubow virksomheden 
FlowTech A/S i Vilholt Mølle. FlowTech designer 
og fremstiller specialkomponenter og produktions-
anlæg i rustfrit stål. I forbindelse med etableringen 
af FlowTech blev møllebygningen indrettet med 
værksted og kontor. 

MIljøministeriet opkøbte i 1990 opstemningen 
ved Vilholt med henblik på gennemførelse af et 
naturgenopretningsprojekt, som et led i en række 
af projekter, der skal forbedre faunapassagen i 
Gudenåen. I 2007 er der rejst fredningssag for at 

gennemføre naturgenopretningen.

Produktionen af strøm fra møllens turbiner fortsat-
te frem til 1. juli 2007. Standsningen af turbinerne 
skete i sammenhæng med indretning af privat 
bolig i Vilholt Mølle.

Vilholt Mølle under Mark Rubow

Vilholt

Vilholt Mølle

Terrænkort med vejnet, bygninger m.v. som 
situationen er i dag umiddelbart før mølle-
opstemningen nedlægges.

Kanalen frem til det tidligere turbinehus bevares.

Til venstre: Vilholt Mølle er under indretning til 
privat bolig. 

0                                         500 m
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Fra den nuværende opstemning, som har opdæmmet Gudenåens vand siden 1912.
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Afskrifter/noter

1. Eksempler på breve fra Kancelliets brevbøger:

• 22. marts 1573 (Skanderborg). – Aabent Brev, at Kronens Bønder i Dørup, Hem, Gantrup, Yding, 
Møldrup, Hundrup og Thøring i Vor Herred, Thøring. Alling, Flendstedt, Lasby Ersholt og Vissing i 
Gierne Herred og Dørup, Ving, Horby og Skarup i Hielmsløf Herred, der ere meget forarmede og 
ikke kunne bestaa, med mindre de faa nogen Skaansel, herefter skulle være fri for alt Jægergæsteri 
og hvad andet Gæsteri de svare ud over 3 Skpr. Malt af hver Ørt. Korn. J. R. 1, 94 K.

• 10. august 1578 (Rye). – Til Claus Glambeck. Da Las Søfrenssen i Vilholt har berettet, at han har 
opbygget sin Gaard næsten af raa Rod og sat hele sin Formue derpaa, og i den Anledning har be-
gæret at blive fri for de 27 Skpr. Malt, som han blandt andet skal svare i Landgilde, da han intet Byg 
kan saa til Gaarden, fordi Jorden er helt fordærvet af Sand, har Kongen bevilget, at han maa blive fri 
for Halvdelen af de 27 Skpr. Malt. J. T. 1, 297b.

• 15. februar 1587 (Skanderborg) – Aabent Brev, at Lauritz Søfrenssen i Vilholt, der ingen  Havresæd 
har til sin Gaard, men alligevel svarer Havreskyld, indtil videre maa være fri for 1 Ørt. Havre af hans 
aarlige Landgilde. Udt. i J. R. 4, 187 b. I 

2. Eksempler på breve til amtmanden i Skanderborg (kilde, Kurt Kermit Nielsen):

• 29. august 1731. – Fra Rytterbønderne Niels Knudsen, Nedenskov, Anders Knudsen og Niels Peder-
sen, begge af Vilholt. Klager over Skovrideren Søren Jensen i Vinding, idet denne har pålagt dem, 
til førstkommende Bartholomai dag at fjerne deres Gærder, og da de i øvrigt bor på 2 skarpe steder, 
hvor der ingen Græsning er, og de heller ikke kan så Havre og Byg, men kun Rug og Boghvede, 
som er en ringe avl. Beder i den anledning Amtmanden give dem lov til fortsat, at have deres Gær-
der.

• 29. juli 1743. – Fra Anders Andersen og Søren Jensen, Møldrup. Klager over den nye forpagter af 
Møldrup Bro, Mons Niels Wissing, idet denne ikke vil tillade dem, at Ride eller køre over Broen, men 
henviser dem til, at passere Åen på anden vis. Fremhæver at de under den forrige forpagter Sr Hans 
Leth Tarskov Mølle, godt måtte bruge samme. Hvis de kan opnå samme vilkår som Leth, vil de godt 
selv beholde Broen, og lade alle passere den, både Sommer og Vinter. Vil desuden lade opsætte et 
Hus sammesteds.

Kildemateriale
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3. Udstykninger:

Matr. 1l, Møldrup er udstykket i 1868.  Matr. 1ar  er frastykket matr. 1l, Møldrup, i 1934. Matr. 1l blev såle-
des delt i en matrikel med møllehuset og en matrikel med boligen.

4. I en notesbog beretter Hans Herman Holst: 

År 1852 i april overtog jeg, Hans Hermann Holst, Bredvad Mølle i Forpagtning med ret til at kunne købe 
Ejendommen uden Besætning og Inventar i løbet af Forpagtningstiden for en Sum af Rdl. 25.000. I året 
1855 indgik jeg Ægteskab med Frederikke Cecilie Møller, Datter af Enkemadamme Møller, Ejerinde af 
Kloster Mølle. Samme år købte vi Bredvad Mølle og Pengesagerne blev ordnede således:

Et Laan erholdtes i Nationalbanken stor  Rdl.  12.600
Af min svigermoder modtage vi  -   4.000
Et Laan af min Broder E. B. Holst i Frørup -   4.400

…..

Træsliberiet ”Vilholt” blev opbygget i Aarene 1865 og 66 for en Anlægskapital af Rdl. 20.000 (Jorderne og 
Vandkraften Rdl. 3.000, Sliberier og Værker Rdl. 17.000). Men da denne forretning maa anses for ualmin-
delig risikabel og temmelig urentabel saa ansætter jeg ejendommen til kun Rdl. 15.000.

Da en udvidelse af Træsliberiet maatte anses for heldig blev i Aaret 1872 ”Kloster Mølle” med en vand-
kraft af 80 Hestekraft kjøbt for Rdl. 10.000, og forberedelserne til Anlægget paabegyndt. Fabrikken ved 
Klostermølle, som har kostet – inklusive Canalen – 20.000 Rdl. at opføre, blev sat i gang Efteråret 1873. 
Begge Sliberiers drift gjorde Fordring paa min Nærværelse, af hvis Aarsag jeg lod Andersen faa Bredvad i 
Forpagtning paa 5 Aar, for en aarlig Afgift af 2.160 Rdl + 200 Rdl. til Hovedreparationer og 6% af Driftska-
pitalen. 

Den 1. April 1874 flyttede vi til Kloster Mølle, for ved min Nærværelse at støtte Forretningen her, som blev 
trykket ved Indførelse af fransk Træmasse.

Sommeren 1874 blev her opført et Stuehus, som kostede 6.500 Rdl., og staar Kloster Mølle mig nu i 
36.500 Rdl. Udvidelsen ved Kloster Mølle burde vist ikke have været udført. Forretningen trykket.

5. Fra folketællingen 1880 om Hans Hermann Holsts husstand:

Navn: Alder: Civilstand:  Stilling i husstanden: Fødested:
Hans Hermand Holst 55 Gift Husfader/Fabrikant Faarup Ved Christiansfelt
Cesilie Frederikke Holst 45 Gift hans Hustru Liselund Viborg Amt
Georg Marius Holst 7 Ugift Barn Brevad Skanderborg Amt
Carl Adolf Kvist 28 Ugift Bogholder Holstebro
Alma Camile Christensen 24 Ugift Lærerinde Horsens
Karen Elisebet Kintrup 18 Ugift Husjomfru Horsens
Hansine Nielsen 24 Ugift Tjenestefolk  Vinding Sogn Skdb. Amt
Mette Bulette Sørensen 25 Ugift Tjenestefolk  Fruering Sogn Skdb. Amt
Niels Christian Pedersen 18 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet
Niels Sørensen 32 Ugift Tjenestefolk Græstrup Sogn
Hans Iver Terkelsen 20 Ugift Tjenestefolk Astrup Veile Amt
Frederik Weihramh 24 Ugift Gartner Viborg
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6. Fra Sdr. Vissing Sogns Kirkebog:

Tage Brüel Født 15.november 1889 Hjemmedøbt 26.december 1889 Fremstillet i Sønder Vissing Kirke 
20.juli 1890. Forældrene: Fabrikant Sofus Emil Brüel og Hustru Nelly Kristiane Karoline født Holbeck, 
Kloster Mølle. Fadderne: Frøken Louise Brüel, Kjøbenhavn, Fru Laura Holbeck, Odense, Skovrider Brüel, 
Fredensborg, Grosserer Holbeck, Odense. Anmærk. Moderen 24 Aar

Fra Folketællingen 1890 om Emil Brüels husstand på Kloster Mølle:
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Fødested:
Emil Brüel 30 Gift Husfader/Fabrikant Nørre Wram Sverrig
Nelly Caroline Christiane  24 Gift Husmoder Odense
Sofie Brüel 1 Ugift Datter Silkeborg
Tage Brüel under 1   Ugift Søn Silkeborg
Jespersen 49 Ugift Bogholder Gasmer
Andrea Christine Nielsen 20 Ugift Tjenestepige Søndervissing
Marie Balle 18 Ugift Tjenestepige Vester-keilstrup
Else Marie Nielsen 14 Ugift Tjenestepige Silkeborg
Poul Jonasen 63 Ugift Røgter Vester Alstad Sverrig
Jens Peter Pedersen 19 Ugift Tjenestekarl Hinge
Christen Rahbek 20 Ugift Møllersvend Ørsted
Karl Georg Brüel 27 Ugift Tømmermester Nørre Wram Sverrig

7. Afskrift af kontrakt mellem F. Bodenhoff og De Forenede Papirfrabrikker om Hinnerup Cellulose-
fabrik:

Mellem ”de forenede Papirfabrikker” og Løjtnant Fabrikant F. Bodenhoff er der, under Forudsætning af, at 
”de forenede Papirfabrikker” bliver Ejere af Hinnerup Cellulosefabrik og at der samtidigt hermed mellem 
”de forenede Papirfabrikker” og Ejerne af Kloster Mølle og Vilholt indgaaede Overenskomst træder i en-
delig Kraft, indgaaet følgende foreløbige Overenskomst.

Løjtnant Bodenhoff antages af ”de forenede Papirfabrikker” til at forestå Driften af Hinnerup Cellulosefa-
brik i 10 Aar fra 1. Januar 1890, og ”de forenede Papirfabrikker” garanterer ham en Fortjeneste derved af 
mindst Kr. 6000 aarlig (foruden Bolig, Lys og Varme). Forsaavidt Aarsproduktionen paa Fabrikken oversti-
ger 800.000 Kg Natron Cellulose, eller hvad der i Værdi svarer dertil af andre Fabrikata, skal Her. Boden-
hoffs Fortjeneste erholde et dertil svarende Tillæg, forsaavidt driften kommer til at gaa for ”de forenede 
Papirfabrikkers” Regning.

Saavidt muligt vil Forholdet være at ordne saa, at Driften gaar for Her. Bodenhoffs egen Regning imod en 
Afgift til ”de forenede Papirfabrikker”. Kan imidlertid Overenskomst herom ikke opnaas, og Driften altså 
kommer til at gaa for ”de forenede Papirfabrikkers” Regning, skal der indrømmes Her. Bodenhoff men 
Hensyn til Ledelsen af Driften en ekstraordinær Grad og Selvstændighed, som bliver nærmere at fastslaa 
ved den endelige Overenskomst.

Fra ”de forenede Papirfabrikkers” Side kan Forholdet ikke opsiges Her. Bodenhoff i de første 3 Aar fra 1. 
Januar 1890. Saafremt imidlertid ”de forenede Papirfabrikker” maatte se sig nødsaget til at nedlægge og 
standse Driften af Hinnerup Cellulosefabrik, skal ”de forenede Papirfabrikker” for hvert Aar, der maatte 
være tilbage af de nævnte 10 Aar, være pligtige at godtgøre Her. Bodenhoff 3000 Kr. Halvdelen udbetales 
straks for alle de resterende Aar, medens den anden Halvdel eller 1500 Kr. udbetales efterhaanden for 
hvert Aar, forsaavidt Her. Bodenhoff er i Live.

Her. Bodenhoff skal fra sin Side være berettiget til at opsige Forholdet med ½ Aars Varsel til Udgangen 
af 1892 og ethvert senere Kalenderaar. Naar Bodenhoff selv opsiger, har han ingen Ret til Godtgørelse. 
Her. Bodenhoff er pligtig til i de nævnte 10 Aar at afholde sig fra enhver Deltagelse i eller Medvirkning ved 
Anlæg eller Drift af nogen Papirfabrik her i Landet, dog med det i Kontrakten om Kloster Mølle nævnte 
Forbehold.
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Det er en Forudsætning at Her. Bodenhoff er løst fra samtlige Forpligtelser efter nærværende Kontrakt, 
dersom den samtidig oprettede Kontrakt om Leverance af Træmasse fra Kloster Mølle og Vilholt af en 
eller anden Grund hæves fra ”de forenede Papirfabrikkers” Side.
Kjøbenhavn d. 5te Nvbr 1880.

Direktionen for Aktieselskabet de Forenede papifabrikker.  Octavius Hansen. Michaelsen. Kjeldsen. H. 
Trolle

Tiltrædes af Undertegnede, idet jeg dog for Tydeligheds Skyld tilføjer, at det er en udtrykkelig Aftale, at jeg 
ubetinget i de første 3 Aar, garanteres en aarlig Indtægt af Kr. 6.000 m.m. Silkeborg 10de Novmbr. 1889. 
F. Bodenhoff.

8. Afskrift af kontrakt mellem  Bodenhoff og Brüel og Aktieselskabet de forenede Papirfarikker:

Vi undertegnede F. Bodenhoff og E. Brüel erklære herved at vi, samtidig med at vi have underskrevet en 
Kontrakt med Aktieselskabet de forenede Papirfabrikker om Kjøb og Salg af Træmasse – Produktionen 
fra Kloster Mølle og Vilholt, have overført ligesom vi herved overføre til de forenede Papirfabrikker samt-
lige vore Rettigheder og Forpligtelser som Sælgere eller Leverandører af Papir til forskjellige Avisudgivere 
ifølge de paa vedhæftede Fortegnelse opførte Stk. Kontrakter angaaende Kjøb og Salg af Papir i 10 Aar 
fra 1. Juli 1890, hvilke Kontrakter ere forsynede med Paategninger fra de paagældende Avisudgivere om, 
at de, under den nu indtraadte Forudsætning, at vi ikke anlægge Papirfabrik, ere forpligtede til paa de i 
Kontrakten indeholdte Betingelser at modtage hele Bladets Forbrug af Avispapir fra de forenede Papirfa-
brikker. Og skal som Følge af, at vi saaledes have overført til det nævnte Selskab vor Kontraktmæssige 
Stilling som sælgere af Papir til de Avisudgivere, der have meddelt disse Paategninger, de forenede Pa-
pirfabrikker være berettigede til under de kontraktmæssige Vilkaar i vort Sted at levere det omkontrahe-
rede Papir til de nævnte Avisudgivere og derfor at oppebære Betalingen. Iøvrigt skal det staa de forenede 
Papirfabrikker frit for at træffe særlige Overenskomster om Papirleverancen direkte med de paagældende 
Avisudgivere, om disse dertil maatte være villige. Forsaavidt der fra vor Side skulde udkræves nogen 
yderligere Erklæring for at de forenede papirfabrikker kan indtræde i vor Retsstilling til de paagældende 
Avisudgivere som Leverandører af Papir, ere vi pligtige til paa Anfordring at afgive saadan Erklæring. 
Navnlig skulle vi uden Ophold gøre de paagældende Avisudgivere fornøden Meddelelse om den skete 
Overførelse af Kontraktforholdet.

For Aktieselskabet de forenede Papirfabrikker erkærer Selskabets undertegnede Direktion, at Selskabet 
er indtraadt i og har overtaget, ligesom det herved indtræder i og overtager Herrerne Bodenhoff og Brüels 
Retstilling (Rettigheder og Forpligtelser) ifølge de vedhæftede Kontrakter som Sælgere eller Leverandø-
rer af Papir til de paagældende Avisudgivere paa de i Kontrakten (med Paategninger) nævnte Vilkaar og 
skal Selskabet holde Herrerne Bodenhoff og Brüel kravesløse og skadesløse for ethvert Ansvar, som af 
de paagældende Avisudgivere matte blive gjort gældende imod dem i Anledning af den i Kontrakterne 
omhandlede Levering af Papir, navnlig for det Tilfælde, at nogen Avisudgivere maatte opfatte Forholdet 
saaledes, at Bodehoff og Brüel ikke helt ere udtraadte af Forholdet som Leverandører af Papir, men at 
Kjøberne kunne betragte Bodenhoff og Brüel som dem, der levere ved de forenede papirfabrikker. Dog er 
det en Selvfølge, at Bodenhoff og Brüel saafremt og saasnart nogen reklamation fra en Avisudgivers side 
maatte fremkomme i Anledning af nogen Papirleverance eller noget Ansvar i saadan Anledning maatte 
blive forsøgt at gøres gældende mod dem – derom skal give de forenede Papirfabrikker betimelig Under-
retning og navnlig sætte Selskabet i Stand til under eventuelle Retssager at varetage sine Interesser.
Kjøbenhavn den 5te November 1889. Direktionen for de forenede papirfabrikker. Octavius Hansen. J.C. 
Michelsen. Kjeldsen. H. Trolle

Overenskomsten tiltrædes. Silkeborg d. 10de November 1889. F. Bodenhoff. Emil Brüel.

Med hensyn til det stemplede Papir anslaaes de med Avisudgiverne indgaaede Kontrakter, som overdra-
ges, at dreje sig om aarlig Leverence af ikke over 800.000 kg Papir eller i 10 Aar 8 Millioner kg a gjen-
nemsnitlig 15 øre pr. kg, altsaa 1.200.000 heraf gjeldsbrev ved taxt er Kr. 200. For Parterne Octavius 
Hansen.
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Fortegnelse over de Avisudgivere (Aviser), med hvilke Herrerne Bodenhoff og Brüel have afsluttet Kon-
trakter om Levering af Papir.

Vejle Amts Folkeblad m. Fl. Blade ... Th. Nielsen  Ribe Stiftstidende ... F. Stegmann
Kolding Posten ... L. A. Grønvold  Grenaa Avis ... C. J. Færch
Skive Folkeblad ... M. Jensen  Odder Avis ... K. Bønnelycke
Viborg Stiftstidende ... Angelo  Nestved Tidende ... C. V. Petersen
Grenaa Folketidende ... Skjørholm  Kjøge Avis ... Opffer
Randers Dagblad og Hobro Dagblad ... C. J. Rye  Slagelse Posten ... C. Branner
Korsør Avis ... F. Th. Jensen  Morsø Avis ... Andr. Nielsen
Aarhus Stiftstidende ... K. Elmquist  Holstebro og Struer Aviser ... Welsch
Fyens Tidende ... Jørg. Petersen  Middelfart Dagblad ... P. L. Eriksen
Glandenes Dagblad ... Axel Damkier  Nakskov Tidende ... V. J. Th. Petersen
Skanderborg Amts Avis ... Oluf H. Jørgensen  Helsingør Avis ... Th. Sørensen
Nykøbing Posten ... Faxholm  Bornholms Tidende ... V. H. Schmidt
Kallundborg Dagblad ... Andr. Sørensen  Roskilde Dagblad ... Marie Jensen
Frederikshavns Avis ... R. Vogelius  Hobro Avis ... P. R. Troensegaard
Vestlollands Avis ... Joseph Levison. C. ?  Aarhus Amtstidende ... V. Bjørnbak
Præstø Amts Avis ... Joh. Jensen  Hjørring Amtstidende ... Jul. Wulff
Østsjællands Folkeblad ... Svarre Sørensen  Horsens Folkeblad ... Arnold Jørgensen
Horsens Avis ... H. Fogh  Skive Avis ... S. Jensen
Kallundborg Avis ... Chr. G. Thortsen  Lollands Posten ... Joh. R. Dein
Randers Amts Avis ... S. M. Elmenhoff & Søn  Holbæk Posten ... Hans Petersen
Kolding Avis ... B. Møller  Silkeborg Avis ... H. S. Sørensen
Jyllandsposten ... Chr. Nielsen  Sjællandsposten ... Ludv. V. Hansen
Præstø By- og Amtstidende ... Mohr  Helsingør Dagblad ... Donatzky
Ribe Amtstidende ... Mattine Bølling

9. Det er dette stemmeværk, som med det aktuelle naturgenopretningsprojekt vil blive fjernet.

10. Udskrift at Landvæsenskommissionsprotokollen for Skanderborg Amt:

Aar 1897 den 18. December Formiddag Kl. 10 sammentraadte en Landvæsenskommission, bestaaende 
af Justitsraad Heegaard Møller af Egebjerggaard og Proprietær Winther af Foerlevgaard med Herredsfo-
ged Langkilde som Formand, ved Vilholt Fabrik for i Henhold til Amtets Udnævnelse af 27. Oktober d. A. 
at fastsætte Flodemaal ved bemeldte Fabrik.

Der fremlagdes en Skrivelse fra Amtsvejinspektøren med paategnet Udnævnelse af Landvæsenskom-
missionen og med 4 Bilage samt Exemplarer af Horsens Avis, Horsens Folkeblad og Horsens Dagblad, i 
hvilke Mødet har været bekjendtgjort med behørigt Varsel, samt 5 Indkaldelser.
Mødte vare Amtsvejinspektøren paa Amtsraadets Vegne samt følgende Interesserede: Fabriksejer Løjt-
nant Bodenhoff, Jens Nielsen af Krog og Vilholt, Søren Sørensen, Niels Peter Jensen, Lauritz Møller, 
Jakob Lauersen, Rasmus Thomsen, Jens Rasmussen, Joh. Bøtker og Jørgen Jensen, alle af Møldrup, 
Niels Jensen Krog af Gl. Vilholt, Jens Møller Sørensen af Nedenskov og for Ole Mortensens Enke sam-
mesteds hendes Søn og Bestyrer af hendes Gaard Anders Peter Olsen, Jens Olsen og Morten Christen-
sen af Tønning, samt for Kalle Christensens Enke i Tønning hendes Broder Rasmus Pedersen.

Løjtnant Bodenhoff foreviste en Del Declarationer, udstedte af forskellige Lodsejere til Møller Holst af 
Bredvad Mølle, som i sin Tid har anlagt Fabrikken, i hvilke det omtrent enslydende hedder, at der gives 
Møller Holst Ret til at opstemme vandet saaledes, som han maatte finde det fornødent ved Anlæget, dog 
at Stemningen ikke bliver over 3 Alen og 10 Tommer over den daværende Vandflade ved det Sted, hvor 
det nordøstlige Hjørne af Jens Nielsen Krogs Havedige da tilstødte Aaen eller Aabrinken. Han bemærker, 
at han ikke har holdt Vandet højere, end det altid siden Fabrikkens Anlæg har været, og at han er beret-
tiget til at faa Flodemaalet sat saaledes, at Vandhøjden bliver uforandret som den nu er, da den er afhæn-
gig af Højden og hans Stigbord og de ovenover dem staaende Overskyllere.
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Fra de andre Mødende blev det paastaaet, at Vandhøjden i Aaen nu er indtil 4 Tommer højere end det 
tidligere har været Tilfældet, idet Stigbordene er blevet forhøjede med omtrent 4 Tommer. De paastaa 
derfor Flodemaalet sat saaledes, at Vandhøjden skal være mindst 4 Tommer lavere end nu er Tilfældet. 
Særligt bemærker Jens Nielsen Krog, at Vandhøjden i det sidste Par Aar er stegen med 4 Tommer, og at 
det ogsaa er tydeligt, at nogle af de gamle Stigborde ere forstørrede saa meget, idet der er sat endnu et 
Stykke Træ af 4 Tommers Brede paa dem.

Forlig imellem Parterne blev forgjæves forsøgt.

De Mødende anmodede om, at Mødet maa blive udsat til sidst i April Maaned næste Aar, da Vandstanden 
i Aaen er mere hensigtsmæssig for for at se, om de i foreviste Declarationer anmeldte Maal nu passer.

Mødet blev derefter udsat til den 25. April næste Aar Formiddag kl. 10.00 ved Vilholt Fabrik.
Langkilde, Weinholdt. Winther, Heegaard. Møller. F. Bodenhoff.

Aar 1898 den 25, April Formiddag Kl. 10 sammentraadte Kommissionen paany til Behandling af foran-
staaende Sag. 

Samtlige Kommissionens Medlemmer vare Mødte. Endvidere var mødt Vej- og Vandløbsinspektør Wein-
holt, samt Landinspektør Møller af Horsens, der af Kommissionen var tilkaldt for at assistere den.

Endvidere vare mødte Fabriksejer Bodenhoff, Jens Nielsen Krog og Niels Jensen Krog af Vilholt, Jens 
Olsen fra Tønning, Morten Christensen ibidm, Jakob Lauersen, Rs. Thomsen, Lauritz Møller, Jens Ras-
mussen, Joh. Bøtker, Alle af Møldrup.

Landinspektør Møller foretog er Nivellement fra Enden af det gamle Havedige ved Jens Krogs Gaard, 
hvorefter det viste sig, at Opstemningen i Overkanten af Overskyllerne var 6 Fod 6 Tommer over den da-
værende Vandstand, hvorved dog bemærkes, at alle Stigbordene vare lukkede, saa at der intet Vand løb 
igjennem Slusen. Da der derefter blev lukket op for Vandet, blev Forskjellen 5 Fod 10 Tm. Og senere, da 
der igjen blev lukket 6 Fod 8 ½ Tm.

Da der imidlertid ikke med Bestemthed kan ses, hvor høj Vandstanden i Aaen tidligere har været antog 
Kommissionen at de tilstedeværende Stigborde stemmede med den Aftale, som i sin Tid var truffen imel-
lem Jens Krog og Møller Holst, imod hvilken Anskuelse ingen af de Tilstedeværende havde Noget at be-
mærke.

Kommissionen som forud for Mødet havde taget de Arealer overfor Vorvadsbro i Øjesyn, som muligt kun-
de lide Skade ved Opstemningen, bemærkede, at de udgjøre et areal Areal af i alt c. 4 Tdr. Land.

Vejinspektør Weinholdt bemærkede, at han har foretaget et Nivellement af Aaen ovenfor Vorvadsbro, 
hvorefter Vandstanden paa den Strækning af Aaen som støder til disse Arealer, stiger med 1 ½ Fod.

Da Kommissionen herefter skjønnede, at de ovenfor Vorvadsbro boende Lodsejere kunde lide nogen 
Skade ved Opstemningen af Aaen til den Højde, som de nuværende Overskyllere angive, og da de ne-
denfor Broen værende Lodsejere ved Kontrakt havde forpligtet sig til at finde sig deri, fastsatte Kommis-
sionen Flodemaalet i Overensstemmelse hermed, og en Pæl blev nedsat 40 Fod sydøst for Slusens østre 
Ende i c. 2 Al, fra Land, som angiver den Højde, til hvilken Vandet maa opstemmes. Den blev forsynet 
med en Blyplade, hvilken Vejinspektør Weinholdt i Løbet af den nærmeste Tid paatog sig at paaslaa et 
Stempel.

Som kontrollerende Mærker for Flodmaalspælen indmaaltes den øverste Hammer paa Turbinkarmen ved 
Fabrikkens østre Gavl, hvilken Hammers Overkant har samme Højde som Flodemaalspælen, der ligger 6 
½ Fod under den nederste Kant af Fabriksbygningens Gesims.

Endvidere Grunden ved det nordvestre Hjørne af det gamle Stuehus ved Fabriken, der er grundmuret. 
Nævnte Grund er 3,64 Fod over Flodemaalspælen, og 7,3 Fod under den nederste Kant af Gesimsen 
paa bemeldte Hus.
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Forretningen sluttet og Mødet hævet.

Langkilde. Valdemar Møller. Weinholt. Heegaard Møller. Winther. F. Bodenhoff.
Udskriftens rigtighed bekræftes. Aarhus Stiftsamt, den 1. Oktober 1912.

11. Afskrift af skøde fra august 1935:

Undertegnede Indehavere af Interessentskabet Pap- og Træmassefabrikkerne Kloster-Mølle og Vilholt, 
Ferdinand Emil Ernst Bodenhoff, Ernst Mauritz Vincent Bodenhoff, Vincent Frederik Bodenhoff og Elise 
Laura Bodenhoff, sælger, skøder og endeligt overdrager herved til A/S Pap- og Træmassefabrikkerne 
Kloster-Mølle og Vilholt den førnævnte Interessentskab ifølge tinglyste Adkomster tilhørende Ejendom 
matrikuleret og skyldsat saaledes:

Matr. Nr. 9a Voerladegaard By og Sogn 1 Td.  2 Sk. 3 Fk. 0 ¾ Alb
Matr. Nr. 20a Voerladegaard By og Sogn 0 ” 0 ” 0 ” 0 ½  ” 
Matr. Nr. 2l Møldrup, Voerladegaard Sogn 0 ” 0 ” 1 ” 0      ” 
Matr. Nr. 1ar Møldrup, Voerladegaard Sogn 0 ” 0 ” 0 ” 1 ¼  ”
Matr. Nr. 10b Dørup, Voerladegaard Sogn 0 ” 0 ” 2 ” 2 ¼  ” 
Matr. Nr. 20e Dørup, Voerladegaard Sogn 0 ” 0 ” 0 ” 1 ¾  ”
Matr. Nr. 20d Dørup, Voerladegaard Sogn 0 ” 0 ” 0 ” 0      ” 
Matr. Nr. 18g Dørup, Voerladegaard Sogn 0 ” 0 ” 0 ” 1 ½  ” 
Matr. Nr. 18i Dørup, Voerladegaard Sogn 0 ” 0 ” 0 ” 0 ½  ” 
Matr. Nr. 5e Dørup, Voerladegaard Sogn 0 ” 0 ” 0 ” 1 ¼  ” 
Matr. Nr. 8h Dørup, Voerladegaard Sogn 0 ” 0 ” 0 ” 0 ¼  ” 
Matr. Nr. 19d Dørup, Voerladegaard Sogn 0 ” 0 ” 0 ” 0 ½  ” 
Matr. Nr. 1x Møldrup, Voerladegaard Sogn 0 ” 0 ” 0 ” 0      ” 
Matr. Nr. 1v Møldrup, Voerladegaard Sogn 0 ” 0 ” 0 ” 0      ”
Matr. Nr. 9d Voerladegaard By og Sogn 0 ” 0 ” 1 ” 0 ¼  ” 
Matr. Nr. 5l Voerladegaard By og Sogn 0 ” 0 ” 0 ” 0      ”

Overdragelsen er i øvrigt sket paa følgende Vilkaar:

§1.
Ejendommen overdrages, som den nu er og forefindes og er Køberne bekendt, med rette Tilliggender iføl-
ge vedlagte Matrikulskort, med alle paastaaende Bygninger, disses grund-, mur- og nagelfast Tilbehør af 
hvad Art nævnes kan, derunder Kakkelovne, Kedler, Komfurer, Vandværksanlæg med Ledninger, Haner, 
Vaskeindretninger, W.C.’er, elektriske Lys- og Kraftinstallationer, med lovlige Brandredskaber, samt med 
den paa Ejendommen værende Skov og anden Beplantning, huggede Træer, Hegn etc. I Handelen med-
følger endvidere samtlige de til den paa Ejendommen drevne Landbrugs-, Fiskeri- og Fabriksvirksomhed 
hørende Maskiner, Redskaber, Inventar og Transportmidler, de paa Landbruget værende Besætninger og 
Beholdninger af Korn og anden Afgrøde, Foder- og Gødningsstoffer m.v., samt Fabrikens Beholdninger af 
Træpap, Slibetræ, Halvfabrikata paa ethvert Stadium, Brændsel, Emballage m.v., desuden alt Kontorin-
ventar og andet Interessentskabet tilhørende paa Stedet værende Løsøre.

§2.
Ejendommen overtages af Køberne med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den 
hidtil har tilhørt Sælgerne ifølge nuværende og ældre Adkomster, i hvilken Henseende bemærkes, at det 
af Tingbøgerne fremgaar:
At der paa Matr. Nr. 9a og 20a af Voerladegaard By og Sogn og Matr. Nr. 1l og 1ar af Møldrup By, Voerla-
degaard Sogn, hviler følgende hæftelser:

a. Bankhæftelsen.
b. Paa Matr. Nr. 9a og 20a hviler kgl. Penge 740 kr.
c. Ejeren af Ry Mølle har Ret til uhindret Aalegang fra Mossø og Salten Langsø.
d. Der skal taales Gennemkørsel i Gaarden paa Matr. Nr. 9a, og et Stykke Vej over Klosterkær skal 

vedligeholdes, se Skøde læst 17/11 1853. 7/9 1932 lyst Paategning om, at Vedligeholdelsespligten 
udslettes for saa vidt angaar Vejstykket, hvor den forlader Kanalen.
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e. Deklaration, hverefter Ejeren af Matr. Nr. 9a skal taale, at Vandet i Vorvadsaa opdæmmes og benyt-
tes til en Klædefabrik ved Vestbirk, dat. 11/12 1849, læst 31/3 1852.

f. Forening mellem Ejerne med 4a, 5a og 7a Vissingkloster og Frands Jensen, Ry, om at de maa 
anlægge en Engvandingssluse ved den østre Ende af Risværket ved Møllen m.m., dat. 5/10 1855, 
læst 16/1 1856.

g. Voldgiftskendelse af 24/9 1866, hvorefter der ikke tilkommer ”Kloster Mølle” nogen Erstatning i An-
ledning af det ved ”Vilholt” anlagte Træsliberi m.m., læst 24/8 1870.

h. Der er indrømmet Ejerne af 1d og 27 Gantrup Ret til at have en Rende eller Vandledning til Eng-
vanding gennem Dæmningen ved Kloster Mølle m.m., se Forening af 5, læst 27/6 1883.

i. Ejeren af Gaarden Matr. Nr. 2 og 1a Vilholt har Ret til færdsel over Broen ved Fabrikken med Heste 
og Vogne, Folk og Kreaturer og til Færdsel for gaaende folk over Dæmningen sammesteds, se For-
ening læst 17/8 1870. Vedrører 1l, Møldrup.

j. Deklaration af 5/8 1897 om fredskovsforpligtelse m.m. paa et areal af 9a, læst 3/11 1897.
k. Ejeren af matr. Nr. 1e Gantrup er indrømmet Ret til at have en Rørledning til Engvanding gennem 

Dæmningen ved Aaen paa Matr. Nr. 9a, se Kontrakt af 10/5 1903, læst 8/6 1904.
l. Forlig i Henhold til Retsbogen for Vestre Landsret indgaaet 10/5 1926 læst 23/6 1926 som Hæftelse 

paa Matr. Nr. 9a m.fl. Voerladegaard angaaende Vedligeholdelse af Dæmning, Anlæg af Bro m.m.
m. Ifølge Landbrugsministeriets Skrivelse af 18/1 1934 er der over matr. Nr. 1l og 1 ar udlagt en 4 Me-

ter bred Vej. 

Det bemærkes, at Matr. Nr. 9a, 20a og 1l i Forbindelse med Matr. Nr. 2k af Emborg, Ry Sogn, er noteret 
som Landbrug af Klasse IV.

at der paa Matr. Nr. 10b og Matr. Nr. 20e af Dørup, Voerladegaard Sogn, hviler følgende hæftelser:

a. Bankhæftelsen
b. Ejeren af Ry Mølle har Ret til uhindret Aalegang fra Mossø og Salten Langsø.
c. Herlighedsretten tilhører Julianelyst.

at der paa Matr. Nr. 5l og 9d Voerladegaard By og Sogn, hviler følgende Hæftelser:

a. Bankhæftelsen.
b. Herlighedsretten tilhører Julianelyst, vedrører 5l.
c. Der maa ikke fiskes med garn eller faste Værker i Aaen og Ejeren af ”Kloster-Mølle” Matr. Nr. 9a 

har Færdselsret for at komme til og fra sit Risværk, vedrører 9d, se Skøde læst 30/4, 1873.

at der paa Matr. Nr. 20d, 18g, 18i, 5e, 8h og 19d, Dørup, Voreladegaard Sogn, hviler følgende Hæftelser:

a. Bankhæftelsen.
b. Herlighedsretten tilhører julianelyst, Vedrører ikke 20d.
c. Ejeren af Ry Mølle har ret til uhindret Aalegang fra Mossø og Salten Langsø. Vedrører 18g, 18i og 

5e.

at der paa Matr. Nr. 1x og 1v Møldrup, Voerladegaard Sogn, hviler følgende Hæftelser:

a. Herlighedsretten tilhører Julianelyst.
b. Ejeren af Vilholt Fabrik eller Træsliberiet har Ret til at opstemme Vandet i Gudenaaen ud for 1b og 

1g (1n og 1o) og til Vej, se Forening af 11/6 1867 og 8/3 1869, læst 17/8 1870.
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§3
Om Vederlaget for Ejendommen og dettes Berigtigelse er der truffet Bestemmelse i en mellem Parterne 
indgaaet Oveenskomst af 10. juni 1935, hvorved Køberne overtager samtlige de Interessentskabet Pap- 
og Træmassefabrikkerne Kloster-Mølle og Vilholt tilhørende Aktiver og Passiver.
Særligt bemærkes, at Køberne overtager og forrenter fra 11. December Termin 1934 at regne eller indfrier 
følgende i Ejendommen indestaaende Prioriteter:

a. Pantebrev til Jydsk Landkreditforening i Viborg, stort til Rest pr. 11/12 1934 ...  Kr. 39.539,61
b. Pantebrev til Erhvervenes Laanefond, stort til Rest pr. 11/12 1934 ...  Kr. 28.500,00
 a 6 %, nedsat til 4¾ %, hvilket ikke fremgaar af Tingbogen, og med statutmæssige Forpligtelser i 

Forhold til oprindelig Kr. 30.000,00.
 At de under a. og b. nævnte Hæftelser er nedbragt som anført, fremgaar ikke af Tingbogen.
c. Endvidere overtager Køberne Skadesløsbrev til S. A. Schouboe-Madsen, Kloster-Mølle, for et Be-

løb af indtil 15.000,00, pr. 31/12 1934 ... Kr. 10.700,00 hvilket ikke fremgaard af Tingbogen.

§4
Ejendommen overtages af Køberne ved nærværende Skødes Underskrift og henligger fra Dato for Kø-
bernes Regning og Risiko i enhver Henseende, saaledes at disse i Tilfælde af Ildsvaade eller anden 
Skade paa Ejendommen oppebærer Forsikringssummen til anordningsmæssig Anvendelse.
Refusionsopgørelse finder ikke Sted.

§5
Samtlige de med nærværende Handels Berigtigelse forbundne Omkostninger afholdes af Køberne, dog 
at Salær til Sælgernes Sagfører er Køberne uvedkommende.

§6
Idet bemærkes, at Vederlaget som i Medfør af den i § 3 nævnte Overenskomst skal udredes af Køberne, 
ikke kan angives særskilt for den i nærværende Skøde omhandlede faste Ejendom, erklærer Parterne 
efter Deres bedste Overbevisning

at  Værdien af den faste Ejendom ikke overstiger ... Kr. 105.956,54
at  kapitaliserede Byrder ikke overstiger ...   Kr.     2.000,00
         Kr. 107.956,54

 hvoraf Stempel andrager 1 % eller ...     Kr.      1079,60
at Værdien af det i Handelen medfølgende 

Løsøre ikke overstiger Kr. 105.956,54, hvoraf
Stempel andrager 1/5 o/oo eller      Kr.           21,20
hvorefter Skødet vil være at stemple med     Kr.       1100,80

p.t. København den 28’ August 1935
Som Købere: A/S Pap- og Træmassefabrikken Klostermølle og Vilholt
Som Sælgere: Bodenhoff
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12. Fra skrivelse af 15. marts 1973

Meddelelse om ændringer i Klostermølle og Vilholts ledelse.

I de senere år har det været nødvendigt at gennemføre omfattende produktionsændringer og investerin-
ger i nye maskinanlæg for at tilpasse industrien til de nuværende forhold og sikre dens beståen fremover.

Dette arbejde er nu i det væsentlige fuldendt, og jeg finder derfor tiden inde til at gennemføre det genera-
tionsskifte, som under alle forhold måtte komme indenfor en overskuelig framtid.

Driftleder Mortensen blev for et par år siden ansat for at forestå den daglige drift, og han har på en for-
tjenstfuld måde varetaget produktionstilrettelægningen og personalspørgsmålene under ombygningen, 
ligesom han varetager salgsarbejde og kundebetjening i samarbejde med Hr. Jørgen Larsen.

Til at forestå den udvidede industris administrative og tekniske ledelse har jeg søgt en afløser for mig 
selv, og det har været mit ønske at finde en mand med erfaring indenfor vor industri, som kan sætte ham i 
stand til at kombinere Klostermølles hundredårige traditioner med de krav, der i dag stilles til en moderne 
industri, og jeg er derfor glad for at kunne indsætte ingeniør Esben Lindgreen som min efterfølger som 
direktør for virksomhederne, og det er mit håb, at han i samarbejde med driftsleder Mortensen der fortæt-
ter i sin stilling med de samme ansvarsområder og beføjelser, i fællesskab vil kunne bevare og videreføre 
Klostermølles omtalte 800-årrige traditioner.

Jeg har selv i mere end 40 år set hjulene snurre på ”den gamle mølle” og er nu nået til det punkt, hvor 
nye kræfter må træde til, men jeg håber endnu i nogle år at kunne stille min erfaring til rådighed i bestræ-
belserne for fremgang efter de nu afsluttede moderniseringer, og jeg takker alle både gamle og nye med-
arbejdere for en god indsats i såvel gode som vanskelige tider.

Klostermølle den 15. marts 1973
S. A. Schouboe-Madsen
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Tidstavle/oversigt – Klostermølle-Vilholt

Familieinteressantskabet
Pap- og Træmassefabrikkerne
Klostermølle og Vilholt I/S

1927
Interessantskabet
etableres

Ferdinand Bodenhoffs børn

1988
Vilholtfabrikken
ændrer produktion
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