Fredensborg Møllelaug
Historiske møllers venner
Møllenyt nr. 8 / 2019
Genindvielse af møllerne.
Som tidligere meddelt afholdes den officielle genindvielse af såvel Højsager Mølle som Karlebo Mølle
søndag den 8.september. Arrangementet er planlagt, og bliver gennemført i et samarbejde mellem Fredensborg Kommunes Kulturforvaltningen og Møllelauget, men med stor hjælp fra flere foreninger m.v.
Den officielle indbydelse ses her, men kan også hentes som jpg.fil til udprintning, hvis I vil omdele den
til familie og venner m.fl. Også uddybende information kan hentes som pdf fil.

En herlig sommertur
Søndag den 11.august mødtes 25 møllevenner foran Kastelsmøllen på Kastellet i København.

Kastelsmøllen fra 1847

Kastelmøllens Møllelaug med Benjamin Behrendt i spidsen modtog os i møllen, hvor han fortalte om
møllen og møllelauget, mendens vi nød et lille velkomstglas.

Der blev studeret mange mølledetaljer, og møllelaugets medlemmer fortalt ivrigt.

Der var også tid til at nyde det gode vejr og få en hyggesnak på volden, inden der blev dækket op til
”frokost i det grønne” i solskinnet bag Nordre Magasins røde mure, hvor snakken gik livligt videre.

Men snart skulle vi alle kastes i Kastellets fangehuller, eller opleve en slavelignende soldatertilværelse

”Fangerne” mønstres, men ser nu ikke så tyngede ud, for vi blev dog ikke låst inde sammen med
Strueense, som netop i denne celle tilbragte sin sidste tid, før han blev hugget i småstykker og lagt på
hjul og stejle på Vesterfælled i flere år.

Vores vogtere fra Kastellets Venner førte os i to hold videre og undervejs fortalte de gruopvækkende
detaljer om livet som soldat førhen.

foto Grit, Elton og Niels Erik

Selv små forteelser udløste strænge straffe, ja endog dødsstraf kunne anvendes, men for ikke at udrydde
hele den danske hær, blev der som regel givet amnesti.
Vi slap også alle videre efter et par (u)hyggelige timer i selskab med to meget vidende guider.
Dagen blev rundet af med kaffe og drømmekage fra Østerbro
Stor tak til Kastellets Møllelaug og Kastellets Venner for en stor oplevelse.
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