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Skæremøllegård
Matrikel nummer
Matr.nr. 5i Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 18.195m2, 5 l Lønholt by og Grønholt sogn, som er på 831m2 og
5o Lønholt by, Grønholt sogn. Ejendommen er udstykket fra Slettegård , Lønholtvej 3.
Denne ejendom hørte oprindelig under Gl. Skæremølle, Rolandsvej 5, 3480 Fredensborg. Da man nedlagde møllen
på Gl. Skæremølle, opførte møller Pechüle i stedet i 1806 en Hollands Vindmølle, som bl.a. blev drevet af Peter
Holten med tilhørende tørvemose. Møllen blev revet ned i 1965. Medlemsbladet for Fredensborg Møllelaug havde i
efteråret 2014 en artikel om Skære Mølle samt senere en artikel om Ny Skære Mølle i Lønholt. Begge artikler er
skrevet af Jens Erik Christiansen. Se også Rolandsvej 5.
Denne gård er ikke nævnt i oversigten over gårde i Lønholt ved udskiftningen, men i matriklen fra 1840 er den
nævnt sammen med Slettegård.

Fotos af ejendommen

Ejere af ejendommen
1. Frederiksborg amt
2. Ejendomsfonden Familieplejen, Fredensborg får skøde dateret 6.6.2003.
3. Frederiksborg amts plejeforening, får tinglyst skøde den 29.5.1979 på matr. nr 5 i på 1 ha 8195
m2, heraf vej 80 m2 og matr.nr. 5 c på 5600 m1, til parcel 5i, matr nr. 5l på 831 m2, heraf vej
36 m2. Frederiksborg amts plejehjemsforening blev oprettet 1896 og fik senere navneskifte til
Familieplejen i Frederiksborg amt (selvejende institution). Formanden var i 1896 slotspræst K. H.
H. Kissmeyer. Foreningen oprettede det første børnehjem, pigehjemmet i Fredensborg (Lundely)
1907-1993. Byggede Skovholmgård 1920. Administrationen har ligget på Kongevejen 47.
4. Svein Tufte får tinglyst skøde den 14.8.1978.

5. Dansk Facouspand får tinglyst skøde den 10.4.1978.

6. Frederiksborg Bank får fogedudlægsskøde den 6.6.1977.

7. Skibsredet Bent Waagensen havde ejendommen i 1975, hvor stuehuset brændte nytårsnat,
idet en raket faldt ned i taget på stuehuset.

8. Skæremølle Laminatfabrik, som lavede stole. Brødrene Claus, Hans og Ole Bro overtog
fabrikken efter faderen, som var død. Der har været en stolefabrik på stedet ca. 1960-70.

9. Skøde af 28.8.1937 fra Johannes Magnus Andersen til Peter Albert Corneliussen. Han er født
27.12.1896 i Sct. Mariæ Sogn, Helsingør og død 2.12.1968 i Helsinge sogn. Han var søn af Carl
Peter Corneliussen og Anne Marie Hansen. Han var gift med Oline Nielsine Larsen, som var født
7.12.1893 i Annisse sogn. Hun var datter af Lars Larsen og Ane Marie Hansen. Han var møller på
Skære Mølle i 1940.

10. Skøde af 12. december 1911 fra K. Madsen til Johannes Magnus Andersen på matr.nr. 5i og
5l. Han var født 8.5.1929 og død 26.9.1942. Johannes Andersen udvidede og forbedrede
virksomheden i betydelig grad, der fremdeles på Mølleriets og bageriets område hørte til de
største i amtet. Foruden vindkraft anvendtes også motorer. Mølleriet var da uforandret, hvorimod
bageriet blev meget moderniseret. Den smukke mølle var omgivet af en meget smuk have.
Johannes Andersen var en kendt mand i kommunen, idet han havde sæde i direktionen for
Helsingør og Omegns Bank, ligesom han i en årrække var kommunalrevisor. Han blev den
8.5.1929 valgt til revisor for Biblioteksforeningen.
I denne periode fremgår det af AV. Tidende 1.4.1913: På egen grund: Jubilæum. I morgen den 2.
april kan der på Skære Mølle fejres et ret sjældent julilæum, idet mestersvenden hr. Jacobsen,
den dag har arbejdet uafbrudt i 25 år på møllen. Hr. Jacobsen kom til Skære Mølle allerede i gl.
møller Bruhns tid og har senere med stor flid og interesse arbejdet i de skiftende ejeres tjeneste
og det sig sig selv, at han er meget afholdt både af kunderne og steders beboere.

11. Mageskifteskøde af 31.8.1911 fra C. Bistrup til Kr. Madsen på matr.nr. 35.

12. Mageskifteskøde af 11. november 1909 fra L. A. V. Hansen til Carl Bistrup på 40b. C. Bidstrup
blev senere ejer af Hotel Leidersdorff i Hillerød fra 1909-11. B.P. Bistrup, født 8.12.1878 på
Bornholm kom til i 1909 fra Bjestrup, hvor han havde mølle og bageri. Han var gift med F.
Bistrup, født 19.1.1881 jfr. FT 1911 for Grønholt sogn.

13. Skøde af 14. december 1907 fra Henrik Christian Vilhelm Bruhn til Ludvig Hansen på matr.nr.
5i, 5k og 5b Lønholt by, Grønholt sogn. Ludvig Hansen havde tidligere drevet Danstrup Mølle til
ca. 1908-09.

14. Henrik Christian Vilhelm Bruhn overtog møllen efter faderens død i 1895. Han får
arveudlægsskøde af 15.8.1895. Der var da solgt parceller fra bl.a. til Slettegård og Gl. Skære
Mølle. Han var en meget religiøs mand og opførte missionshuset i Lønholt på en parcel af Møllens
jord. Efter ham drev hans adoptivsøn Johannes Bruhn virksomheden til ca. 1904-05. Henrik
Christian Vilhelm Bruhn er født 12.10.1852 i Grønholt sogn. Han var født 12.10.1852 i
Asminderød sogn og død? Han er søn af Conrad Valentin Bruhn og Bolette Amalie Andersen,
Skære Mølle.

15. Conrad Valentin Bruhn får ejendommen i 1845. Han drev mølleforretningen i 50 år.
Ejendommen der hørte til de mest mønsterværdige i amtet, havde et tilliggende på 90 tdr. land
og var bekendt for sine gode kreaturer. Efter Bruhns død blev jorden udstykket i forskellige
parceller, bl.a. overgik 60 tdr. land til Slettegård, tilbage ved mølle blev kun 7 tdr. land. Se også
under Gl. Skære Mølle og Slettegård, Lønholtvej 3. . Conrad Valentin Bruhn var født 1818 i
Maarum sogn og død 16.8.1894 på Skære Mølle, Lønholt, Grønholt sogn. Han var søn af
skovfoged Henrik Bruhn og Dorthea Pedersdatter, Porthuset i Nødebo. Han blev gift med Bolette
Amalie Andersen, født 1831 i Vejby sogn og død 23.4.1891 i Lønholt, Grønholt sogn. Hun var
datter af møller Christen Andersen og Kirsten Jensen, Vejby sogn.

