Da møllens afklædning indledtes tirsdag

Onsdag, da Falck med en wire fik bygningen til
at vakle

Nørrebro Mølle lagde hatten
Den gamle vindmølle var for dyr at vedligeholde - nu rejses der syv rækkehuse
Med et suk, der kunne
høres i store dele af den
nordlige bydel, opgav Nørrebro Mølle i går ånden.
Den ville i 1985 have
kunnet fejre sin 100
fødselsdag.
Dens
bortgang vil blive
begrædt af mange, som
gennem årene så dens
helbred blive stadig svagere. Den opgav allerede i
1924 vejrtrækningen, da
vingerne stækkedes og
blev helt fjernet - i de senere år blev det stadig
sværere at bevare dens
helbred i det ydre, og den
havde efterhånden også
indvendige skader, som
det offentlige ikke havde
økonomiske midler til at
helbrede. Derfor måtte
man opgive at redde dens
liv.
Men savnet af byens vårtegn mod nord vil blive begrædt af mange, som gennem årene har peget på værdien af, at Nørrebro Mølle
kunne bevares. For få år siden foretog kommunen en
vurdering af mulighederne
for at bevare møllen. Det
blev da opgjort, at skulle
den gennemrepareres, ville
der blive tale om en udgift
på ca. 300.000 kr. - og så
skulle der yderligere regnes
med yderligere årlige vedligeholdelsesarbejder, hvis
møllen skulle bevares for eftertiden.
Møller H.D.Johansen har
været møllens ejer siden
1957 men indtrådte som
kompagnon allerede i 1940

sammen med svigerfaderen,
Martinus Hansen. Og møller
Johansen er den, der beklager bygningens endeligt
mest.

Vedligeholdelsen
for kostbar
- Nørrebro Mølle har

præget hele bydelen gennem så
mange år, at det bliver vanskeligt at vænne sig til, at
den nu er borte, siger han. Men de sværre bjælker af
pommersk fyr var ved at
være angrebet af tidens
tand, og de udvendige træspåner krævede stadig vedligeholdelse. Det var for
kostbart for en enkeltmand
at gå og opretholde det hele.
Skattevæsenet ville kun
godkende et vedligeholdelsesfradrag på maksimalt
2000 kr. - som der gives for
parcelhuse - og det beløb
dækkede jo slet ikke udgifterne.
- Måske kunne jeg have
kontaktet Nationalmuseet
me d h e n blik på mu lig h ederne for bevartelse. Men
det veg jeg tilbage for efter
at have hørt om, hvilke krav
det kunne medføre. Skulle
alt føres tilbage til den oprindelige skikkelse, ville der
blive tale om enorme beløb,
hvortil kommer, at der jo
også derefter skulle vedligeholdes.
- Nu er arealerne med møllebygningen og ud mod Nørrestrandsgade solgt til opførelse af syv rækkehuse, som
så afgjort også vil pynte på
kvarteret. Men synet af møllen vil jeg og sikkert mange
andre trods alt savne.

Nørrebro Mølle var den
sidste vindmølle i det gamle
byområde i Horsens. Den
blev i 1885 opført af mølleb y g g er S ør en sen f r a H a l drup, som selv drev den en
kort tid. Fra dette område
n æ r S tej l eb a k k en k u n n e
man se til en anden vindmølle, Langmarksmøllen,
som i sin tid lå, hvor nu Horsens Honning Depot har til
huse. Her maledes bark til
anvendelse hos byens skindhandlere. Nørrebro Mølle
forarbejdede produkterne
fra egnens landmænd, som
transporterede deres korn til
møllen i hestevogne, hvor de
kunne køre ind i møllens
underste stenbygning og få
sækkene hejst op til maling
i de øvre etager.
Nørrebro Mølle blev snart
overtaget af Jens Nielsen,
der var forpagter af Lang
marksmøllen. Efter hans
død i 1913 blev møllen drevet
videre af hans enke og en
søn, som i 1918 solgte den til
Martinus Hansen. Dampmaskine blev installeret, fordi
vejret også den gang var lunefuldt og man ikke altid
kunne stole på den vedvarende energi - senere er dielsesmotor og elektricitet taget i brug i produktionen.
På den baggrund blev
møllens vinger også nedtaget i 1924 - vedligeholdelsen
af dem var for kostbar. I
1940 rykkede møller H.D.Johansen ind som kompagnon,
og siden 1957 har han været
eneejer. Produktionen ophørte for 10-12 år siden. Siden har der udelukkende
været lager for Kornhuset i
bygningen.

De kommende dage forsvinder resterne af møllebygningen fuldstændig. Arbejdet er overdraget Sporup
Nedbrydnings- og Entreprenørforretning, og det gamle
pommerske tømmer skal såmænd nok blive efterspurgt.
Derefter går MF-konsortiet ved Otto Pætau i gang
med at opføre syv rækkehuse på grunden med tilkørsel fra Nørrestrandsgade hvor firmaet skråt overfor

har overført huse i nogenlunde samme stil.
- Byggeriet skal i gang så
hurtigt som vel muligt, siger
Otto Pætau, og vi regner
med, at de første vil være
klar allerede op mod jul. De
bliver yderst energivenlige
og kan sælges for ca. 325.000
kr, Erfaringen viser, at det
er huse af denne type, der er
behov for i disse tider.
(jeffer)

