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Kommunal prioritering: 

     

 Der bygges haller - medens kulturarven forfalder 

Måske lidt provokerende, men nu har møllelauget i ca. 1½ år måtte se på en stærkt amputeret Højsager Mølle 

fra 1870, der er den sidste af fordums 6 stolte møller lige omkring Fredensborg og Humlebæk.  

Efter ca 144 år var der opstået så megen råd i konstruktionen, at møllen ikke kunne strå oprejst længere. 

Møllen blev fredet i 1959 og den daværende Fredensborg-Humlebæk kommune overtog den i 1979 samtidig 

med at de påtog sig at videreføre restaureringen.  

Der er ofret mange penge på møllen, men den er aldrig blevet helt rask efter at mølleren Holger Christensen 

måtte opgive mølledriften i 1972. 

 

I årene fra 2005 og frem har møllen gennemgået flere reparationer, og senest en større reparation af hat og 

vinger. I forbindelse med genmonteringen i august 2013 opdagede man så alvorlige skader, at arbejdet straks 

blev stoppet, og møllen adskilt i 3 dele. Samme år var der ikke flere midler til renovering i kommunekassen, 

men ”næste år finder vi pengene.” Alle, såvel politikere som forvaltningen giver udtryk for, at midlerne 

selvfølgelig skal findes, men når det kommer til realiteterne, er der ikke afsat én krone i 2015 på kommunens 

budget for ejendomsvedligeholdelse, af de til rådighed værende midler.  

 

En ny sportshal har været et stort ønske længe, og der har da også været afsat midler hen over de forløbne år, 

så der endelig i 2014 kunne startes på byggeriet af en hal til samlet 40,8 millioner. 

Det bliver givet et flot byggeri til gavn for rigtigt mange mennesker, men samtidig risikerer vi at vores fælles 

kulturarv forsvinder for evigt.  

 

I følge gældende lovgivning har ejerne af fredede bygninger et særlig ansvar for at bevare bygningerrne, men 

det gælder måske ikke kommuner? 

Niels Erik Bølling 

 


