
 

Første kværn på plads! 
 
19.  Januar 2019 holdt folk fra 
Christiansmøllens bestyrelse og en 
etableret ”Hjælpergruppe” en 
oprydningsdag  i Møllen. 
 
Hele den store bunke af inventar 
blev sorteret og man fik fundet ud 
af hvor de fleste af de mange dele 
hører til. 
 
11. februar blev der afholdt den  
store oprydningsdag udenfor hvor 
1½ ton kvas, grene etc. Blev smidt i 
containeren og Lauget er nu gået i 
gang med at lægge planer for ind-
retning af møllegrunden. Hertil skal 
der søges fondsmidler. 
 
I marts er vi nu gået i gang med 2. 
etape på kværnloftet hvor de 3 
kværne skal tilbage på deres oprin-
delige plads.   

 

 

 
 

Ingen af os har prøvet noget lignen-
de. Men stille og roligt har vi nu 
fået den første kværn på plads. 
 
En nyindkøbt hejs der kan løfte 2 
ton flyttes rundt på de bærende 
remme 40x40. før vi løfter kværn-
stenene. 
 
De gamle klosakse som har været 
brugt sandsynligvis fra 1860 kom til 
ære og værdighed igen. 
 
I hver af de mange møllesten er der 
plads til klosaksens to ender som 
betyder at man kan løfte vandret 
men også vende en møllesten 180 
grader for derefter at lægge den på 
plads.   
Ved samme lejlighed fik vi opmålt 
de mange sten. Den største vejer 
1168 kg og den mindste knap 500 
kg.  



 
Her er Steen i gang med at løfte den nederste sten (liggeren) på plads på gulvet. 

 
Her er den øverste sten (løberen)på vej op over den nederste som allerede ligger på gulvet 



 
Her nærmer den sig endestationen oven på liggeren. Med mønster i de to fladers sten 

 
Så er den første kværn på plads 



 
Fotograferet lige ovenfra ses i midten den aksel der understøttes i broen nede på Broloftet 

og som holder den øverst kværn og som kan justeres i højden op/ned. 

 
Herefter mangler en af de to spilstokke at blive sænket ned i kværnen  

og derefter tilsluttes kværndrevet Stjernehjulet.  
 



 
Imen venter nabokværnen  

Først løftes den øverste sten ud på gulvet – denne vejer ca. 1000 kg 
Så  løftes den nederst kværn med trædel over på dens endelige plads 

og derefter løftes så den store sten tilbage ovenpå denne.  

 
Den nyeste kværns 3 dele ligger her i omvendt rækkefølge: nederste store sten er løberen, 

 den anden smallere sten liggeren, som skal ligge oven på den runde træramme - her øverst. 
Så først løftes det hele et andet sted hen – så placeres træbunden lige over hullet ned til 

kværnloftet, derefter den smalleste sten Liggeren og  til sidst placeres den store løbersten.  
 

 


