Velkommen til møllen
Højsager mølle blev bygget i 1870 og ejes
nu af Fredensborg Kommune. Den blev
fredet i 1959.
Arealet omkring møllen er et kommunalt,
offentligt tilgængeligt område, hvor man er
velkommen til at spise sin medbragte mad
ved bordene.
Kun få steder kan man opleve en solnedgang over bølgende marker, medens fuglene synger solen ned.
Møllebakken indbyder til en meget afstressende oplevelse.
Sæt dig ned og nyd landskabet. Det er helt
gratis.

Grupper kan bestille omvisning inde i møllen, såfremt der træffes aftale med Fredensborg Møllelaug. Pris 200,- kr.

En mølle med et intakt mølleværk.
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Blandt inventaret kan nævnes 2 kværne,
hvoraf den ene er åbnet så møllestenene
kan ses, samt et sigteværk til sortering af
melet.
Endvidere er der en møllestens-kran til at
løfte den øverste sten med, når fugerne i
stenene skal hugges dybere - i møllesproget
hedder det, at de bildes.
Også det gamle hejseværk, der løftede de
fyldte sække op og ned i møllen, er bevaret.

Fredensborg Møllelaug,
der er fælles for Fredensborg Kommunes
2 fredede møller, Højsager Mølle og Karlebo Mølle, blev stiftet i foråret 2012.
Laugets formål er bl.a. på folkeligt grundlag at støtte op om bevarelsen af de to
møller. Endvidere støtter lauget aktiviteter i og omkring møllerne og formidler
kendskab til møllernes teknik og virkemåde samt deres historie såvel på skrift som
mundtligt gennem omvisninger.
Alle er velkommen som medlem af møllelauget og derved støtte op om vore gamle
møller.
Indmeldelse eller nærmere oplysninger:
mail. kontakt@fredensborg-mollelaug.dk
Møllelaugets hjemmeside:
www:fredensborg-møllelaug.dk
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Kom ind i møllen
Det vil være muligt at komme ind og studere den gamle teknik.
I lighed med en række andre møller vil
Højsager Mølle markere den nationale
mølledag den 3. søndag i juni måned ved at
holde åbent.
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Møllepasser.
Som medlem af møllelauget kan du blive
møllepasser ved en af møllerne.
Som møllepasser deltager man ca. 1 gang
om måneden i tilsynet med samt lettere
vedligeholdelsesarbejder på møllen.
På sigt kan man blive oplært i at betjene
møllens maskineri.
Nærmere oplysninger kan fås via
mail: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk

HER FINDER DU
HØJSAGER MØLLE
North: 6208448 East: 715262 (UTM32)

Højsager Mølle
Højsagervej 8, 3480 Fredensborg

En fredet, kulturhistorisk
perle

***
Mange lokale kunstnere har tegne den gamle
mølle, Ib Andersen, DES Asmussen, Palle
Bregnhøj, Ole Kielberg, Arne Ungermann
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Møllens hjemmeside:
www.hojsager-molle.dk
tlf: +45 60 68 27 82
Postkort efter tegning af Ib Andersen. Kortene
sælges på møllen.

Efter Fredensborg Kommunes stikort.

2 Fredensborg Møllelaug 2012.
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