
Christiansmøllen genåbnet: Borgerne fik et 

sjældent kig indenfor 

AF: HENRIK NGUYEN 

Publiceret 08. september 2018 kl. 16:28 
 

1/6 

 
Lørdag blev Christiansmøllen genindviet efter at have været under restaurering de seneste år. Foto: Henrik Nguyen 

Mange af byens borgere ville ikke gå glip af en unik mulighed for at kigge inden for i den 

restaurerede Christiansmøllen, der officielt blev genindviet lørdag. 

Svendborg: Nogle vil kalde for kedeligt. Sådan lidt gråt i det, med småbyger og masser af 

blæst.  Andre ser anderledes positivt på vejret lørdag middag. 

- Det er jo rigtig møllevejr, lyder det fra Ole Ystrøm, formand for Christiansmøllens 

Laug, der netop denne middag havde en herlig dag. 

For lørdag kunne han og møllelavet endelig åbne døren for den brede befolkning og 

genindvie et af Svendborgs vartegn, Christiansmøllen, der de senere år har været under 

restaurering - både indvendigt og udvendigt. 

Restaureringen, der har kostet omkring 6,5 millioner kroner, har taget et par år, og 

møllelavet og Ole Ystrøm har været med hele vejen. 

- Det har været en helt fantastisk oplevelse at følge arbejdet og se, hvordan håndværkerne 

har knoklet for at lave det her færdigt, og jeg ved, at håndværkerne også har nydt at være 

en del af det, siger formanden.  

Der har været meget snak og debat om Christiansmøllens restaurering - ikke mindst om 

lyset på vingerne, som ikke længere er der. 

Det var der dog ingen, som talte om til indvielsen, og møllelavets formand er da yderst 

tilfreds med det færdige resultat.  

- Jeg synes, det er blevet rigtigt flot med det her udseende, der er lidt råt i det. 
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Formand for Christiansmøllens Laug, Ole Ystrøm, var blandt talerne, da byens vartegn 

blev genåbnet for befolkningen. Foto: Henrik Nguyen 

Dobbelt borgmesterklip 

Det var borgmester Bo Hansen (S), der oprindeligt havde fået til opgave at klippe den 

røde snor til indvielsen. Han bad dog den tidligere borgmester, Lars Erik Hornemann (V), 

om at gøre ham selskab, da det var under den sidstnævnte, at byrådet vedtog, at vartegnet 

skulle genrejses, efter den fik pillet sine rådne vinger ned i 2014. 

Sammen klippede de snoren, hvorefter de mange fremmødte svendborgensere fik lov til 

noget, der ikke har været muligt siden 1959, hvor der blev lukket ned for produktionen i 

møllen, nemlig at komme med indenfor. Og i små hold bevægede de sig op og ned ad de 

små trapper og hele vejen op til toppen af møllen. 

 

Indenfor afslørede Ole Ystrøm, at nok er møllelavet glade og stolte over, at deres bidrag 

til at få Christiansmøllen op at stå igen, men de har ikke lagt arbejdshandskerne helt fra 

sig. 

- Det næste er, at vi skal ud at søge penge til at få genetableret det indvendige og genskabt 

de mange redskaber, som hører til i en mølle. Et slag på tasken er, at vi skal bruge 

250.000 kroner, lyder det fra formanden. 
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Utroligt mange svendborgensere var mødt frem til åbningen af Christiansmøllen. Her så 

de blandt andet borgmester Bo Hansen (S) overlade saksen til en tidligere borgmester, da 

den røde snor skulle klippes. Foto: Henrik Nguyen. 

 
Gæsterne til åbningen fik som nogle af de allerførste i mange, mange år lov til at komme 

med indenfor i møllen. Foto: Henrik Nguyen. 
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Et kig indenfor i den restaurerede Christiansmøllen. Foto: Henrik Nguyen 

 
Der var grund til at flage ved Christiansmøllen lørdag, da møllen nu officielt er genåbnet. 

Foto: Henrik Nguyen. 
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