
Møllestenen fra Bjerremose Mølle 

 

Bjerremose var erhvervsby 

Vognmænd, indkøbsforening og slagterbutik var bare noget af det, Bjerremose 

havde at byde på i første halvdel af 1900-tallet. Da var der erhvervsliv i stort set 

hvert eneste hus på Ølgodvej: indkøbsforening i nr. 84, cykelhandler og 

slagteriudsalg i nr. 86, smed og lillebil i nr. 87, smed i nr. 88, barber i nr. 89, 

“Mie Køks” i nr. 90, bager i nr. 91, mølle i nr. 93 og vognmand i nr. 95.  

I dag er der kun minderne om et driftigt erhvervsliv tilbage, og måske får 

minderne ny næring inden længe, da Møllestenen fra Bjerremose Mølle er 

kommet tilbage til Bjerremose. 

 

Noter: Bjerremose Mølle ophørte som forretning ca. 1935. Møllen er nedrevet i 

1941. 

Før Bjerremose indkøbsforening startede i 1888, var der også købmandshandel i 

lokalerne. 

Hans Thomas Pedersen er omtalt andre steder som Møller i Bjerremose, han 

flyttede senere til Hauge. 

 

Møllestenen er fra Bjerremose Mølle, men blev ved Møllens ophør brugt som en 

gave til Gudrun og Søren Thomsen ved deres overtagelse af Horne Smedje 

forretning på Stadionvej 13 i 1937. 

Giveren var Foderstofuddeler Thomas Madsen og hans hustru Stinne. 



Møllestenen har således ligget ved Søren Thomsens Smedjeforretning siden. 

Møllestenen har en diameter på 138 cm. Søren brugte den bl. a. når han lavede 

jernringe til at lægge om træhjul. 

Historie 
 

Møllen er opført 1880, ombygget 1910. Fra 1880 til 1935 omtalt som Bjerremose 

Mølle.  

 

Fra folketællingen 1880. Møller, Peder Iversen, født Vorbasse 1853, gift med 

Kirsten Nielsen, født 1857 i Sneum. 

Børn: Ane blev født 1877 – Iver blev født 1878 – Kristine blev født 1879 – Ida 

blev født 1885 i Brørup - Ane og Iver er født i Vorbasse, Kristine i Bjerremose. 

 

1884 til 1889 Hans Thomas Pedersen, forpagter født i Transbøl 1855, gift med 

Marie Dejgård Rasmussen, født i Lyhne. 

Børn: Peder født 1886 – Ole 1894. 

 

Familien flyttede herfra til Hauge og flyttede senere til Sønder Omme. 

 

 Niels O. Chr. Pedersen, Møller, født 1867. gift med Ane Sine Jørgensen, født 

1871. 

Børn: Dagny født 1902 – Herluf født 1904 – Kristian 1907 – Peder 1914. 

 

1926. Johannes Clausager Pedersen, møller. 

 

 
Bjerremose Mølle ca. 1920. Møller boligen ligger til højre i midten. 

 


