
Fredensborg Møllelaug 

Historiske møllers venner   
 

Sensommer-mølleudflugt 
 

Møllelauget kan nu tilbyde en udflugt lørdag den 10.september hvor vi pr. bus besøger 3 histori-

ske møller.  

Vi har plads til op til 40 personer i en moderne udflugtsbus fra Helsingør Turisttrafik A/S 

Vi forventer at starte fra Fredensborg kl. 08:15 og fra Nivå kl. 08:30, samt at være tilbage i Nivå ca. 

kl. 16:45 og i Fredensborg kl. 17:00 

 

Benyt lejligheden til en hyggelig familietur, hvor vi med start og slut i hhv. Fredensborg og Nivå, 

først kører til Jægerspris Mølle ved Frederikssund. Derfra fortsættes til Nørre Jernløse Mølle vest 

for Holbæk. Under vejs vil der blive omdelt lidt læskedrikke. 

 

Ved middagstid når vi frem til Sorø, hvor der er klargjort en let frokost, før vi kører til Herluflille 

Mølle, hvor der, ud over møllebesøget, også venter kaffe og kage, før bussen atter kører mod nord 

til Nivå og Fredensborg. 

 

Med tilskud fra lauget (vi betaler bus og entré) vil hele oplevelsen koste 200,- kr. / pro.pers. 

Børn under 12 år dog kun 75,- kr. 

 

Jægerspris Mølle:  

Frederik den VII lod i årerne 1854-55 opføre en ny mølle - en stor Hollandsk 

Mølle, med et vingefang på 24 meter.  Møllen var i funktion til 1954. 

Det tilhørende Bageri på Møllegården fungerede frem til 1964.  

I 1969 blev Møllen indviet som arbejdende museumsmølle, med nye vinger.  

Resten af historien må I høre på stedet. 

 

Nørre Jernløse Mølle: 

blev bygget i 1853 og er en af Danmarks bedst bevarede vindmøller. 

Den hørte oprindeligt hjemme i København, men i 1885 blev den revet 

ned og delene fragtet til Nørre Jernløse og genopbygget.  

Der blev senere tilføjet et savværk og et kornmagasin til møllen. 

Møllen blev i 1979 købt af Jernløse Kommune, som den 20. juni 1993 

overdrog møllen til det selvejende møllerlaug Nr. Jernløse Møllelaug. 

Herluflille Mølle 
Møllen er opført 1884 oprindeligt kun som kornmølle med 3 kværne, men i 

1917 blev der blevet opstillet en mindre sav ved møllens sydvendte side, og fra 

1948 udbyggedes savvirksomheden.  

Således blev Herluflille Mølle med tiden til Herluflille Savværk.  

Fra 1910 og frem til driften med vind stoppede i 1955, blev der ved vindstille 

anvendt en forbrændingsmotor  

Fra 1962 og frem til at mølleriet definitivt hørte op i 1967, blev der udelukkende 

anvendt elektricitet. 

 

 Tilmelding pr. mail kontakt@fredensborg-mollelaug.dk med oplysning om navn(e) på 

 deltagerne (alder på børn) snarest, men senest den 10.august. Betalingen opkræves senere. 

https://da.wikipedia.org/wiki/1853
https://da.wikipedia.org/wiki/1979
https://da.wikipedia.org/wiki/1993
mailto:kontakt@fredensborg-mollelaug.dk

