
Renoveringen i billeder – kort fortalt  
( Alternativ til at se de første 17 billedmapper) 

 
6. februar 2017 gik restaureringen rigtig i gang. 

Pludselig holdt der en kæmpekran oppe ved 
Christiansmøllen. 

 
Stille og roligt blev den flere tonstunge møllehat 

hejst ned på jorden. 

  

 
Kranfører og 4 mand til at guide den på plads  

Sådan ! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den sorte hat af træ, beklædt med sort tagpap 

Blev gjort klar til transport. 

 

 
Hatten blev løftet fri af den indre møllehat  

Som blev skilt ad i mindre dele. 
 

 
Den 8-9. februar 2017 

Den kæmpestore Vingeaksel og Hathjul 

 
Det hele blev læsset på en blokvogn og kørt til 

Sjælland hvor Møllebyggeren har værksted 
  



 
Samme dag blev Svikstillingen taget ned  

 
 

 
En mølle uden hat er trist 

 

 
En mølle uden hat og svikstilling er meget trist. 

  
9. februar var svikstillingen og hatten kørt væk. 



 
16 februar 2017 begyndt opsætningen af 

Stillads omkring hele møllen  

  
18. februar var man nået godt derop ad 

 
 

Herefter hegnes arbejdspladsen ind og 
indrettes med skurvogne, materialer, 

containere til affald m.m. 

 



 
Stilladset på plads til op over hatten 

 

 
Et flot kig ud over byen  

Et kig ned i Møllen. Øverst på Kongevellen sidder 
Krondevet 

 
Hele møllen pakkes ind i klare presenninger så 

arbejdet kan foregå uden vejrstop. 

 
 
 
 

 



 
7. marts går sandblæsningen af alle mure 

udvendig som indvendig i gang 

 
 

 
Næsten samtidig fuldføres indpakningen. 



 
Man er nu kommet helt i bund og kan se de mange 

skader 
 

 
 

 

 
24. marts er sandblæsningen overstået og man 

kan danne sig et overblik. Her Broloftet. 

 
Så snart sandblæserne er færdige møder tømrer 

/snedkere op og tager fat. Her kværnloftet 

 
Man starter oppefra med renoveringen – helt 

oppe på hattoftet øverst i overmøllen.  
Møllebyggeren skal senere renovere selve hjulet 

som er meget slidt/ skævt 
 

 
Øverst ligger 4 meget kraftige Bjælker som alle 

har råd i enderne.  
De klodses op og der hugger hul udefra indtil de 

to ender, man skifter enten hele bjælken ud 
eller bortskærer det dårlige træ og laver en 

fransk lås / lus som ses her på billedet. 



 
 

 
 

 
En fransk lus skæres efter en skabelonså de passer 
helt nøjagtig- Derefter låses de med t kiler i midten 

som slås ind fra hver sin side. 

 
Bemærk at enderne inden der mures til fra 

begge sider sættes et jern i og beklædes med 
kraftig Birkebark.  

Et gammelt håndværk som stadig udføres som 
man har gjort i rigtig mange år 

 

 
 



  

 
22. april Øverst i overmøllen så det bortset fra 

udskiftning/renovering af de store krydsbjælker 
godt ud. 

 
På næste loft Lorrisloftet var en del fugtskader i 

murene hvilket krævede udskiftning af rigtig 
mange ”Flensborgsten” (en smallere mursten) 

 
Også på Stjernehjulsloftet og her kværnloftet 

skulle mange sten skiftes udvendig. 
 

 
 

 
Eksempel på rådden Bjælkeende 



 
22. april var man stadig i overmøllen. Senere tager 

man fat på undermøllen f.eks.på kværloftet 

 
Og her på Broloftet ( lige under kværnloftet) 

 

 
7. maj 2017 Håndværkerne er på vej nedad i 
overmøllen. Der fjernes gulvbrædder så man 

kan komme til. 

 
Mustensrækken her fornyes hele ven rundt 

Den markerer overgang til Undermøllen. 

 
Hatloftet, Lorrisloftet, Stjernehjulsloftet. De 

sidste ender i overmøllen fornyes med franske 
lus og hullerne mures til inde og ude. 

 
19. maj Hatloftet er klar til pudsning og maling 

 
2. loft Lorrisloftet (hejseloftet) er også klar 



 
3.loft Stjernehjulsloftet er klar 

 
Alle lofter i overmøllen er klar 

 
19. maj Så er håndværkerne i gang i undermøllen 

Her 1. loft Kværnloftet 

 
Her på 2. loft i undermøllen Broloftet er man 
også i gang. Igen er dele af gulvene fjernet så 

man kan komme til. 

 
Også udendørs i underøllen ved kværloftet  

 
Dele af kværne mm er flyttet ud på dækket 

 
Et kig fra Kværnloft ned på Broloftet 



 

 
Vi er på kværnloftet. Herover ses det nederste 
af kongevellen og de vanskelige arbejdsforhold 

er synliggjort. 

 
 

 
Masser af tømmer til både nye ender og hvor man 

vælger at udskifte hele bjælken 

 
Masser af kalkmørtel og ”Flensborgsten” som 

møllen er bygget af til reparationer. 

 
5. juni Der arbejdes stadig i undermøllen. Her 
enden af en bjælke med jern og birkebark på. 

 
Her ses en rådden ende og rustent 

jernforankring 



 
Her en større reparation af ydermur broloftet 

 
I Væggen sættes bundjern til stolperne der skal 

bære Svikstillingen/omgangen 

 
Et kig op gennem 3l ofter 

 
3 bjælker hvoraf den ene er muret til og de to 

sidste er ved at være klar. 

 
Et kig tværs gennem kværnloftet 

 
En færdig ”Fransk lus” klar til at blive sat i. 



 
Også helt nede i Portrummet er man nu i gang med at udbedre det sidste murværk og skifte de 
bjælker der trænger 
 


