
Håndværkerne har haft en velfortjent ferie fra arbejdet med Christiansmøllen 

 
8 juni støbte de hele gulvet i den nederst etage og det er tørt 

 
 De tilmurede vindueshuller er blevet gjort      
 klar til isætning af vinduer 

 
Trappen på nederst etage er blevet 
midlertidig rejst igen. 

 
 

 
Oven på dette nye gulvlag af beton skal der 
etableres en form for belægning. Flere 
underlag har været i spil. 
 
Helt aktuelt skal Lauget, sammen med en 
repræsentant fra kommunen til en kirke på 
fyn , som er i gang med en sørre 
restaurering. Der skal etableres et nyt 
isoleret gulv. Men da de brækkede 
trægulvet op lå det gamle murstensgulv 
nedenunder.  
 
Det har de tilbudt møllen at komme ud og se 
- om det evt. er noget vi er interesseret i. 



 
 

 

 
  Spændende at se om det bliver denne  
  løsning.  

 

 
Et kig ind i Kværnloftet hvor det nye gulv er lagt og er dækket godt til. 

Endnu mangler at stille de 4 kværne de rigtige steder i rummet. 
 



 
Nye gulvbrædder ligger klar til brug 

 

 
Selve møllen står nu grovpudset på alle 
udvendige sider. 

 
Til gengæld er alle vinduer i overmøllen nu 
finpudset omkring vinduerne 

 
15/8 2017 Her efter ferien er man nu gået i gang med finpudsningen af hele møllen 
udvendigt. 



 
 15/8 Overmøllens øverste del er nu finpudset helt færdigt. 

 
15/8 Her ses overgangen til næste etage Lorrisloftet 

 
Allerede d. 18/8 var denne etage( Lorrisloftet) finpudset helt færdigt 



 
Øverst oppe i møllen så der sådan ud lige før 
ferien. Man er ved at gøre mølletoppen klar.  

 
Ved siden af lå alle delene til det puslespil 
man nu er gået i gang med. 

 
Nu er de halvrunde svellestykker fra den gamle mølletop lagt øverst på kanten 

og skal nu boltes fast ned i møllens kant. 

 
En stor selestrop holder midlertidig fat i alle stykkerne, 

 som passer sammen som et puslespil 



 
Alle stykkerne skal nu boltes sammen og fast inden på pålægningen af  

Tandkransen som gør at hatten kan drejes v.hj. af Vindrosen. 

 
Allerede et par dage efter 18/8 var møllebyggerne færdige med tandkransen  

 
Møllebyggerne er nu tilbage på Sjælland 

 


