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Nu går arbejderne i gang ved begge møller
Ved Højsager Mølle starter det fortsatte arbejde i begyndelsen af august måned.
Det fremgår af udbudsmaterialet, at der i selve tømmerkonstruktionen er 8 skader der skal udbedres.
Desuden skal hele beklædningen af møllekroppen udskiftes med nye underbrædder og ny spåndækning.
I forbindelse med dette er der også en del arbejder med at eftergå kobberinddækninger omkring vinduer og
døre, og hele konstruktionen skal overfladebehandles og have den fornødning malerbehandling.
Møllehatten skal også tjekes, og derpå overfladebehandles og males. En del af dette arbejde har laugets frivillige påtaget sig at udføre. Møllekroppen og møllehatten vil blive genmonteret ovenpå fundamentet, og til
sidst vil vinger og mølleinventar, inkl. nye møllesten, også blive bragt i funktionsduelig stand.
Medens vi har ventet på at arbejderne kunne gå i gang, har de frivilige bl.a. retableret ”jordtrappen,” som er
op ad selve møllevolden.

Arbejdet er ikke helt færdigt endnu
Karlebo Mølle har stået tøjret fast i samme retning i flere år, efter at det viste sig, at noget af det aftalte arbejde ikke var blevet udført korrekt. Det efterfølgende forsøg på at rejse retskrav overfor håndværkeren
endte med, at han meldte sig konkurs.
I den mellemliggende periode har møllen fået udbedret en del skader i tømmerkonstruktionerne, og hele
spåndækningen er blevet udskiftet. Et af kælderrummene er ryddet, så vi håber at kunne etablere en lille
plancheudstilling dér. Der er nu fundet midler til at få de sidste skavanker ordnet, så vi kan se hen til, at såvel
krøjeværk som perse nu bliver forsvarligt ordnet, så møllen kan køre igen.
Lauget har god fremgang.
Møllelaugets primære formål er at være en støtteforening, der markerer den folkelige opbakning omkring
arbejdet for at bevare denne del af kommunens kulturarv.
Derfor er det en stor glæde at konstatere, at der siden sidste Møllenyt blev udsendt i begyndelsen af juni, er
kommet 9 nye husstande med samlet 21 personertil. Hermed er vi oppe på 103 husstande med samlet 225
personer. Hjertelig velkommen også til de nye medlemmer.
Anders And mølletema hæfte.
De medlemmer, som endnu ikke har fået hæftet vil få det i forbindelse med at vi udsender / omdeler Medlemsbladet i efterårets løb.

Tak for gaver
Tusind tak for disse gaver som kan indgå i møllens historie.
Vi har modtaget et originalt Sylvest Jensen luftfoto af Højsager Mølle, samt en stregtegning af møllen, udført
af tegneren Ib Andersen.

Såfremt vi ikke kan opbevare dem betrykkende ved møllen, vil de blive givet videre til Lokalhistorisk Arkiv.
Vi fik tilbudt at få overspillet den gamle TV optagelse fra 1954 ”Kornet og Møllen” til USB og DVD så den kan
bevares for eftertiden. En håndværker, der var med til at renovere fundamentet i 2016-2017, har givet os en
hel del billeder, taget under renoveringsarbejdet. Her blot et par stykker:

Grundlovs-træet
I 1999 fik alle landets daværende kommuner tildelt et lille egetræ i anledning af grundlovens 150 års dag.
Fredensborg-Humlebæks træ blev plantet ved Højsager Mølle, hvor det i de mellemliggende år er vokset en
del. Næste år har træet stået ved møllen i 20 år, så derfor har vi planer om at starte en ny tradition med et
grundlovsmøde ved møllen 5.juni.
Den daværende Karlebo Kommune har også fået et træ, men hvor er det nu?
Vi samler på flere oplysninger om denne begienhed, og der kommer en lille artikel i næste medlemsblad, men
kender du noget til begivenheden og hvordan træerne blev modtaget i kommunerne, hører vi det meget
gerne.
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