Mindesten for Møller Hans Marius Madsen
Hans Marius Madsen var møller på Højsager i perioden fra 1923 til 1960.

Stenen stod oprindelig på familiegravstedet på Asminderød Kirkegård
indtil gravstedet blev sløjfet i foråret 2018.

Møller Hans Marius Madsen i samtale med forfatteren Knud Rasmussen

Det fortælles, at hustruen Karen ofte sad på denne sten om aftenen og så
ud over markerne. Kort før sin død ønskede Karen at stenen skulle
anvendes som gravsten på familiegravstedet.
Indtil da havde stenen haft sin plads til højre for gennemkørslen ved
møllen.
I forbindelse med sløjfningen af gravstedet har slægtninge ønsket, at
stenen kom tilbage til Højsager Mølle, som et minde om møllerfamilien.

Kilder:
Slægtninge til møllerfamilien
Fredensborg Lokalhistoriske arkiv
Folketællinger fra 1921, 1925
Dødsregistre
Find mere om slægten i Freddensborg Arkiverne

Fredensborg Møllelaug 2018

Før familien kom til Højsager Mølle boede de på en lille landejendom i
området Brunemarken, sandsynligvis Brunemarksvej 15

Da Hans Marius var omkring 85 år, solgte han møllen, hvorefter han og
døtrene flyttede til Nødebo.
Efter møllerens død i 1961 flyttede døtrene til Fredskovhellet i Hillerød,
hvor de senere dør, hhv. 80 og 89 år gamle.

Ejendommen havde et stråtækt stuehus, som det fremgår af billedet til venstre fra
ca. 1916. Billedet til højre viser Brunemarksvej 15
Hans Marius Madsen var på det tidspunkt anført som landmand i folketællingerne.

I 1923 flyttede de til Højsager Mølle, hvor de boede, indtil den blev solgt til
møllebygger Holger Christensen fra Fredensborg i 1960.
Hans Marius, hustruen Karen samt døtrene Valborg og Helga boede i
møllehuset, der også havde en lille høkerbutik.
Valborg fungerede hele sit liv som husassistent, og Helga ydede en stor
indsats ved at passe høkerbutikken.
Da Karens søster dør i barselsseng i marts 1917, og søsterens mand dør i juli
1917, tog møllerfamilien søsterens børn, Søren og Tønnes, til sig som deres
egne børn. Tønnes var da 3 år gammel.
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Helga
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En ugift møllersvend Christian Jakobsen, født i Asminderød 18.06.1904.
boede også i møllehuset, og drev vist møllen videre i en periode frem til
1960, hvor møllebygger Holger Christiansen overtog møllen.

I gravstedet på Asminderød Kirkegård var nedsat:

En søn, Johannes født 05.01.1905, død 24.07.1921, omkom i en alder af 16
år ved en drukneulykke i en mergelgrav.
Han blev gravsat på Asminderød Kirkegård. Stedet er ukendt.
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