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Vandrerute 2 fra Skarrild
Afmærket med gule pile i landskabet

Kirkepladsen - start
Tv ad Hovedgaden og th ved gul
pil ad Dalgasstien og følg de gule
pile rundt på ruten, hvor man
kommer forbi akvædukten, hvor
vand løber over vand, Søndergård,
præstegården, Mølledammen og
over Lustrup bæk, op gennem
Præsteskoven og tilbage over en
anden bro over Lustrup bæk,
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1 km

videre langs Skjernvej til
rundkørslen og tilbage til
Kirkepladsen
Tilbage i Skarrild IALT

Ca. 3,0 km

ed-grafik

Vandrerute 2 fra Skarrild
Akvædukt – Præstegårdsskov 3,0 km
Hvad ser man på turen
SKARRILD KIRKE
Ved start eller slut på turen fra Kirkepladsen i
Skarrild bør man gå ind og se kirken. En udførlig
information om denne og om flyvergravene på
kirkegården kan købes i kirkens våbenhus.
(Dalgaskanalen) Skjern Å Nørrekanal som følges
på det første stykke er beskrevet på skilt ved
akvædukten.
Efter broen over Lustrup Bæk og overgangen over
kanalen, kommer man frem til den gamle vej
mellem Arnborg og Skarrild. Til højre på området
op til Skjernvej har den tidligere Skarrild
Vandmølle ligget.
SKARRILD VANDMØLLE
Fra gammel tid har møllesøens vand været brugt
som energikilde til mølleri og el fremstilling. Vi
kender til tidligere ejere af møllen:
1780: Niels Rasmussen Vinde - fæster møllen af
præstegården.
1825: Sønnen Rasmus Nielsen - overtager fæstet.
1858: Samme Rasmus Nielsen - køber møllen fri
af fæstet til selveje. Købspris, 400 Rigsdaler.
1890: Jørgen Kok - køber møllen
1920: Møllersvend Jens Skødt og hustru - køber
møllen for 50.000 kr.
Jens Skødt etablerer en jævnstrømsgenerator, som
forsyner området med el. Vandmøllen suppleres
med en diesel- og en petroleumsmotor.

Under 2. verdenskrig drives dynamoen af dels
vandkraft og dels en bilmotor med gasgenerator.
El og anden møllerivirksomhed ophører endeligt i
1952-53.
Vi ved også lidt om, hvad møllens ”produkter” har
kostet gennem tiden:

Efter at have krydset Skjern vej (PAS PÅ
TRAFIK) finder man ved at følge stien lige
syd for præstegården Skarrild Mølledam.
Dammen og dens omgivelser benyttes i dag
udelukkende til rekreative formål.
Ænder og svaner findes i dammen.

Således kostede det i 1920 - 60 øre at få malet en
tønde korn.
Under krigen kostede 1 kWh jævnstrøm 1 kr.
I 1946 kunne man få sin akkumulator til radioen
eller bilen ladet op for 50-70 øre.

Efter at have passeret broen over Lustrup
Bæk går man ind i Præstegårdsskoven.

Prisen for el var således relativt betydeligt højere,
end den er i dag, men lønnen til den vogterdreng,
som forestod opladning af akkumulatorerne var da
også så høj som 50 kr. om måneden, dog i 1949,
900 kroner for en hel sommer, da drengen dér var
ældre.
Møllehuset med den oprindelige anvendelse er
der ikke meget tilbage af. De nuværende
bygninger bruges i dag af det nærliggende
dambrug.
Svane med unger i Mølledammen

Lidt efter at man er drejet ind på vejen passeres en
gammel bro over Lustrup Bæk.
Straks efter ser man den 4-længede, stråtækte
gård Søndergård, som har lagt jord til
størstedelen af Skarrilds nyere bebyggelse. De
nuværende bygninger er fra ca. 1890.

På rutekortet er der vist en blå prik, der
angiver, at der her til højre er en Fiskehejre
koloni.
Efter passering af den anden bro over Lustrup
Bæk ser man tv præstegården og videre
tilbage langs Skjernvej og rundkørslen til
Kirkepladsen.

