
Uge 35 – Arbejdet går planmæssigt og fortsætter med gulve og udv. Pudsning.  

 
Portrummet – med midlertidig trappe til Broloftet- Vinduesåbninger er klar. 

 
 Herover skal håndværkerne i gang med at 
mure  

skillevægge og etablere Cafekøkken/Toilet 

 
På Broloftet var man i gang med at lægge gulv 

først på ugen 

 
Onsdag manglede en del af gulvet 

 
Nu er gulvet lagt færdigt – beskyttet under pap 

 
Gulvet på Kværnloftet med lemmen er færdig 

 
Hele overmøllen er finpudset og klar til maling 



 
Først på ugen blev man klar med de 32 huller til i 

Svikstillingens støttestolpebeslag nederst  

 
Her sidst på ugen er alle beslagene kommet i og 

tilmuret igen 

 
Her ses de indmurede beslag til Svikstillingens stolper 

 
Som det ses her er Beslagene så blevet pakket godt ind  

og man har så grovpudset de udvendige vægge ned til nederste dæk.(Portrummet) 



 
Øverst på Hatloftet var man først på ugen i gang 

med at gøre klar til at modtage Hatten 

 
Der skulle pudses endeligt færdigt omkring 

Kransen både udvendigt og indvendigt. 

 
Sidst på uge 35 er det sidste pudsearbejde gjort 

 
Så nu venter vi bare på hattens tilbagekomst !! 

 

 
Hele overmøllen (her Lorrisloftet) har fået ordnet alle vinduesrammer og er blevet tildækket  

 
Også tv. Stjernehjulsloftet og t.h. Broloftet 

 
Er klar til at blive malet 

Meget snart kommer møllehatten retur fra Sjælland. Den er jo så stor og bred at selv ikke en 
specialtransport kan klare opgaven. Den bliver derfor skilt ad i begge sider for at gøre den smallere.  
Snar kommer møllefolkene til Svendborg for at samle Hatten igen og gøre den klar til at blive hejst på 

plads. Men først skal Overmøllen males og Stilladset skal fjernes ned til Svikstillingen. 



 
På den allernederste del, Broloftet lige over Portrummet mangler der at kun at blive finpudset udv. 

Men cementen rundt om beslagene skal også lige tørre helt op.  

 
På Broloftet lige over Portrummet er gulvet lagt. 

 
Det samme gælder etagen over - Kværnloftet 

 
I hele Portrummet er der blevet lagt et tykt støbelag med Gulvvarme -  Bemærk de mange hvide 
slanger bagerst. I den ene side af Portrummet deles dette rum (herover) op i et Cafekøkken og et 

toilet som også er Handicapvenligt.  
 


