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En mølle genopstår af asken som fugl Phønix 
 
Vi har kort gennemgået møllen på stedet, da det ikke uden større hjælpemidler er muligt at færdes inde i bygningen er der selvklart en del 
ting som ikke umiddelbart kan registreres. 
 
 
Hvorfor egentligt begynde her 
Der er i et sådant projekt næsten alle de facetter af gamle håndværk man kan forestille sig, dette er netop et af de grundelementer vi 
arbejder med, bevaring af kulturarven, bevaring af de gamle håndværksmæssige dyder og så det faktuelle at der mangler massevis af 
praktikpladser til unge håndværkere under uddannelse. Den viden og erfaring vi allerede har med vanskelige projekter skal danne basis for 
styring og kvaliteten af de udførte arbejder. 
 
 
 
Bemanding 
Den aktuelle opgave kræver ekspertise, i relation til de oprindelige håndværksmæssige traditioner. Her er der i gruppen bag hele 
korridorprojektet folk med håndværksmæssig baggrund og som gennem mange år har arbejdet med disse i mange forskellige relationer. 
Helt centralt er det meningen, at der skal være 1 ældre uddannet håndværker som ansvarlig på stedet, denne skal fungerer som vejleder for 
de lærlinge og unge håndværkere, der i kortere eller længere tid kobles på projektet. For at sikre at de lærlinge, der tilknyttes projektet også 
får erfaring med moderne udførelsesmetoder er ”jobrotation” et vigtigt element.  
En af initiativtagerne til projektet driver dagligt en mellemstor håndværksvirksomhed med lærlinge indenfor tømrer, snedker, murer og 
strukturer, dette sammen med aftaler med andre virksomheder, sikrer en stor bred uddannelsessikkerhed for de lærlinge og praktikanter vi 
tilknytter projektet.  
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Møllens nuværende stand 
Der er ikke meget strå tilbage af den oprindelige tækning, en del af underlaget for tækningen er manglende, medens selve mølleskroget står 
rimeligt intakt. Galleriet er stadigt eksisterende men ikke i anvendelig eller brugbar stand. 
Der er i visse af skrogets konstruktive tømmerdele skader, hatten er stadig på, medens vingerne er demonteret og ligger ovre på 
møllergården. I underbygningen er der sætnings og udskridningsskader i murværket.  
Inventaret er det ikke muligt at vurdere før en sikring af skroget er iværksat. 
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Hvordan griber vi dette an 
Med vores faglige baggrund, bistand fra mølleeksperter og i samarbejde med møllebygger, vil vi starte med at sikre møllen imod yderligt 
forfald. 
 
Dette omfatter en oprydning omkring bygningen, registrering af det stående skrog og derefter en systematisk registrering af de skader der 
måtte være. 
 
 
Tidsplan oplæg 
Derefter er planen i hovedtræk følgende: 
 

• Opmåling og registrering af skroget, herunder galleriet. 

• Registrering af møllens inventar. 

• Demontage af hatten. 

• Opmåling og registrering af hatten. 

• Opmåling og registrering af underbygningen. 

• Istandsættelse af undermøllen. 

• Istandsættelse af skroget. 

• Istandsættelse af hatten. 

• Istandsættelse af vingerne. 

• Samling af hoveddelene. 

• Opsætning af galleriet. 

• Udvendig tækning af møllen 

• Indvendige arbejder. 

• Indvielse. 
 

Vores tidsplan er ikke endeligt fastlagt men en forventet periode strækker sig over 2 til 3 år. 
 
Økonomi 
Der er fra møllebyggeren efter en gennemgang kommet med et prismæssigt skøn på imellem 8 – 10 millioner fra den nuværende stand 
frem til en funktionsdygtig renoveret mølle. 
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