
Gørding Stationsmølle. 
I Søndergade i Gørding hedder en sidegade Gl. Møllevej, men der ligger kun et enligt hus på vejen og ingen 

mølle.  

 Men sådan har det ikke altid været, for ifølge Gørding Sognearkiv byggede Møller Niels Terkelsen Nielsen i 

1909 en stor flot mølle der, som 1912 blev solgt til møller Peter Madsen Smidt.. 1918 er det møller Herman 

Pedersen, der ejer møllen, og 1920 er sidste ejer møller P.A. Vegge.  

 I dagspressen 15- 08- 1929 kan følgende læses: I disse dage nedbrydes vejrmøllen ved Gørding St.. Af det 

nedbrudte materiale blev der opført et hønseri, og møllevingerne blev solgt til en fredet mølle i Sønderho på 

Fanø. Vingerne blev fragtet til Fanø af Gørding Tømmerhandels nyerhvervede lastbil ”Lange Maren”, og jeg 

har fået oplyst, at chaufføren hed Thorvald Nielsen. 

Margrethe Knudsen oparbejdede hønseriet til en stor virksomhed, som i1949 blev købt af Mary og Chr. 

Lønne, der udvidede rugeriet til en uge produktion på ca. 20.000 kyllinger. 1980 stopper rugeriet, og 

hønseriet blev flyttet udenfor bygrænsen. I dag ejes bygningerne og huset af Poul Allerslev.  

Stationsmøllen blev kun 20 år, Niels Vilhelm Thomsen (Nidde, født 1919) kan fortælle, at han i hans 

drengedage har leget omkring møllen, og han ville også gerne have været en tur oppe i møllen, men det var 

strengt forbudt for os børn. Nidde er i øvrigt af den formening, at konkurrencen fra andre møllerier her i 

Gørding blev for stor, hvilket bevirkede at møllen blev urentabel og derfor lukkede. 

 
Billedet af Gørding Stationsmølle hang i mange år i Varde Banks lokaler i Jernbanegade. 

Ved Varde Banks konkurs 1993 fik Kristian Jensen, Søndergade 30 billedet foræret.  

Billedet er fra ca.1910 og huset i forgrunden er Margit og Kristian Jensens.  

 
Billede fra ca. 1920, udlånt af Mary Lønne. - Gørding Stationsmølle og Søndergade 32. 
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