Historiske møllers venner
Fredensborg Møllelaug
Møllenyt nr. 10 / 2018
Højsager Mølle
Det går raskt fremad, efter at møllekroppen den 1.august blev hejst på plads på fundamentet.

Hele yderbeklædningen blev fjernet, og alle de angrebne bjælker m.v. blev derpå repareret.
Under denne proces blev der konstateret flere skader, der hidtil havde været skjult af yderbeklædningen.

Da alle skaderne var udbedret blev møllehatten igen sat på den 3.september.
Kroppen blev forsynet med ny bræddebeklædning og vindusrammerne blev attter monteret.

Nu begynder den gamle mølleprofil atter at vise sig i landskabet.
Imedens blev alle spånerne forboret og dyppet i trætjære.
3 uger senere, er der fuld gang i montering af de nye spåner

Også kobberinddækningerne omkring vinduer og døre udskiftes.
Det er tidkrævende, da det er væsentligt at spånnerne monteres helt korrekt, især på alle hjørnerne.

Mange detaljer bliver forberedt af Christoffer Palle, hjemme i værkstedet ved Nykøbing F.
En ikke helt uvæsentlig detalje er, at alle vinduerne skal efterrepareres med afrensning af gammle kit og ny
opkitning af glassene. Det var ærgerligt at konstatere at man, i den bedste mening, havde brugt silicone i
stedet for kit ved tidligere reparationer. Det bliver nu rettet, men viser blot hvor væsentligt det er, at man
ikke går på kompromis med det oprindelige, når det historiske skal bevares.
Her ved udgangen af september er spåndækningen ved at være klar, og arbejdet med genmontering af mølleværk m.v. kan begynde.
Karlebo Mølle
I forbindelse med at stilladset omkring Højsager Mølle kan frigives, vil det blive flyttet til Karlebo Mølle, så
arbejdet dér kan gå i gang.
Frivillig gruppen

Selv om der i øjeblikket ikke er større opgaver for gruppen mødes de, der har tid og lyst, alligevel i øjeblikket
hver torsdag mellem kl. 10 og ca. 13:30, normalt ved Højsager Mølle. Du er også velkommen.
Studieturen til Gedesby og Nykøbing F.

Knap 30 personer deltog i turen den 23.september, og alle gav udtryk for at de havde haft en hyggelig og
udbytterig søndag med spændende nye indtryk.
Stor tak til Christoffer Palle og Gedesby Møllelaug for et godt arrangement.

Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk * Kontaktadresse: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk
Kontingent kr. 100,- (resten af året 2018: 50,- kr.) kan indbetales via MobilePay 60 68 27 82
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Husk navn(e) / telefonnummer (oplys gerne hvor mange / hvem bidraget dækker)

