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Mollen var beliggende i den bygning, hvor der senere blev 
vandvaerk og fjemvarmecentral, hvor der nu er kraftvarmevaerk. 
Billedet er taget under 1. verdenskrig, hvor det kneb med at skaffe kul til 
dampkedleme. Billedet er morsomt, for efter 1918 sselges m0llen igen. 
K0beren betalte imidlertid aldrig for den. Han var ude vesterfra. Det kostede 
600 kr. i sagsomkostninger at komme af med den. Efler denne handel kuraie 
man gS i gang med den naeste. Der skulle brages en stor dieseknotor. 
Repr^sentanten kom og solgte en sMm til vserket, og han fik endda pengene 
med hjem. Han glemte imidlertid at afregne med firmaet, og bestyrelsen 
mStte betale motoren en gang t i l 
Da elvserket blev nedlagt, ville man gardere sig, da man skulle s^Ige 
motorer og akkumulatorer. Maskineriet blev solgt til Anholt, hvor det efler 
sigende fungerer endnu. Det blev vognmand Niels Thomsens opgave at k0re 
det til Horsens havn, hvor det skulle indlades i et lille fragtskib, som skulle 
sejle det over. Klog af skade havde bestyrelsesmedlemmerne lovet hinanden, 
at varen ikke skulle ombord, for pengene var modtaget. Selv om man 
tryglede kaptajnen om at blive liggende et par dage ekstra, m^tte man bide i 
det sure seble og lade ham sejle med motorerne. Pengene kom dog, men 
nogle fk Rask Molle borgere gik rundt og var slemt nervose i et par dage. 
Prisen var 28.000 kr. 

EFTERIYSNINQ 
Er der nogen der har eksemplarer af tidsskriftet * ' 0 S T J Y S K 
H J E M S T A V N " som I kan undvaerer, sa vi l vi gerne modtage dem. Dette 
gaslder alle Irgange. 
V i efterlyser ogs& Folkehejskolens Melodi Bog. 

Rask Melle By: Ifordormdage har der vceret 3 Vindmeller og 
1 Vandmelle. 

Som tidligere naevnt var der 1 Vindmolle p§ Matrikel nr.21 og 2 u 
Rask HovedgSrd, ved det gl. Elvaerk, det skulle lave strom, det duede ikke, 
sk den stod der ikke sk lasnge, det blev i stedet etablerede Motorer, de blev 
drevet med petroleum og dieselolie, V^rket er senere overtaget af Rask 
Molle Varmevaerk, Vandvaerksvej 4. 

Vandm0llen, M mellem det der i dag hedder Gi . Jembanevej og op 
mod Molletoften, Molleg&rden var det der i dag, er Hovedgaden nr.23 
.Laden der horte under Mollegirden, er kampstensbygningen pk Mejerivej. 



Der har lagt en Vindmalle, pS Matrikel nr,2 ev Rask Hovedg&rd, 
Molletoften 3 Rask Molle. Mollen braendte omkring 1907.Ejeren af Mollen 
stak selv ild pk Mollen, det var for at fk af Brandforsikringen, (blev der sagt 
i folkemunde) Willy Langes' Bedstefar Mads Peter Moller Lange og hans 
Far Theodor Moller Lange der dengang boede i Bandbjerg, arbejdede pk 
Mollen, men var hjemme til middag, da de kom tilbage p i arbejde, braendte 
Mollen. 

Der har lagt en Vindm0lle, pk Matrikel nr.21 bn Rask Hovedgird, 
Mollesvinget 11 Rask Molle, Denne Molle brasndte under et stormvejr, idet 
der gik ild i bremseklodsen.Willy Langes' Bedstemor Dorthea Molier Lange, 
der dengang boede i Bandbjerg, fortalte engang, at hun sk da der var ild i 
vingeme, lignede det et fyrvaerkeri. 

Med hjaslp af Peer Flinterup. 
Beretning af Willy MoUer Lange 

Fremtidssikring af afleveringer til lokalarkivet 

Hvirring sogns lokalhistorisk forening har faet fremstillet en lille selv-
klaebende seddel med folgende tekst: 

Dette har lokalhistorisk Vaerdi 

Bedes afleveret til 

Lokalhistorisk forening for Hvirring sogn 

Tak 

Det er tanken at sprede sedlen blandt potentielle giver af materiale til 
Lokalhistorisk Forening, med opfordring til om at klaebe sedlen pk bagsiden 

af billeder eller pk indersiden af omslaget til protokoller som har 
lokalhistorisk vaerdi men som ejeren endnu ikke onsker at overlade til 

arkivet. ?k en mide kan man sige, at sedlen er et lille "testamente" - eller i 
det mindste en sikring mod, at vaerdifuldt materiale gkx til grunde ved 

tankel0s kassation. 



Fomyelse af medlemskab 

I §r vil vi, s o m s ids te i r , sende et indbetal ingskort ud s a m m e n m e d 
nyhedsbrevet til a l le med lemmer . M a n kan bruge indbetal ingskortet i 
banken el ler p i posthuset , eller kontant til bestyre lsen. 
Kont ingentet for §r 2005 er: 40 kr. for enket te m e d l e m m e r og 6 0 kr. 
for huss tande. 

Generalforsamling 
Den 24. februar 2005 

Kl.19,30 
I foren ingens lokaler 

Rask M0lle Sko le 
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