
 

5. årgang nr. 1 - marts 2009 

Foreningen Lydum Mølle har til formål: 

"At erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling, 

kulturmiljø og naturoplevelser." 

Generalforsamling 

bliver gennemført lørdag den 4. april 2009 kl. 14.00 

på Lydum Mølle med flg. dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse af formandens beretning. 

3. Aflæggelse af regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: 

     Benny Jakobsen og Søren Mikkelsen 

6. Valg af suppleanter. 

7. Valg af revisorer. 

8. Indkomne forslag. 

9. eventuelt. 

  

Foreningen er vært ved eftermiddagskaffen. 

   



Dansk Mølledag 

På Dansk Mølledag er der søndag den 21. juni 2009 

"Åbent Hus" 

på en række vand- og vindmøller flere steder i landet. 

Se Dansk Mølle Forum. 

  

   

Status på byggeriet 

Mange af jer har sikkert fulgt byggeriet, siden det blev 

påbegyndt i begyndelsen af august 2008. 

I skrivende stund er tømrerne ved at lægge sidste hånd på 

taget over stuehuset, foderstof bygningen og maskinsalen. 

På grund af et borebilleangreb var vi nødsaget til at 

opstille nye spær over stuehuset. 

Spærene blev leveret den 30. september. 

Der er fremstillet spær, tilsvarende dem der var over den 

del af stuehuset der skal rumme ankomstområdet, da disse 

bliver synlige. 

Tagkonstruktionen over møllebygningen er solidt kram, 

og stort set intakt,det var kun nødvendigt at udføre ganske 

få reparationer. 

I den ene ende af loftet over maskinsalen var de gamle 

elinstallationer næsten intakte, smukt bundet op med 

bomuldssnor på små porce-lænsklokker, disse vil 

fremover være en del af udstillingen. 

Der er også mange spor efter drivaksler og andre 

installationer fra mølleriet. 

Murerne har på nær, nord- og østfacaderne på stuehuset 

været hele "vejen rundt", med udskiftning af defekte sten, 

omfugning og ompudsning (foderstofbygningen). 

Når det igen bliver lidt varmere går de i gang med det 

resterende arbejde omkring murankre og gesimser. 

Murerarbejdet har hen over vinteren ligget stille, da bl.a. 

den hydrauliske mørtel ikke tåler frost. 

Der har undervejs været mange udfordringer og 

omprioriteringer når der er dukket ting op som havde 

større trangfølge. 

F.eks. lykkedes det at skaffe omkring 2000 stk. gamle 

sten til det sydvestlige hjørne af maskinsalen, dette gjorde 

så igen at vi udskød vinduerne - vi skal jo også have et 

http://www.moelle-forum.dk/index.php


øje på pengepungen; vinduerne vil dog blive monteret 

henover foråret. 

De fleste vil, ved selvsyn sige at det var en fornuftig 

disposition, da vi sikkert aldrig senere ville få mulighed 

for at udskifte stenene, der var overstrøget og ødelagte 

med cementpuds - det var dyrt, men glæd jer over det 

smukke resultat. 

   

   

Værestedet/Tirsdagsmøderne  

Det er dejligt at se at, der efter en lidt træg start, igen er 

kommet godt gang i tirsdagsmøderne. 

Jeg var nok lidt for optimistisk, da jeg ved Møllefrokosten 

mente at vi kunne begynde sidst i september. 

Det første tirsdagsmøde foregik den 28. oktober under 

meget "feltmæssige" forhold. 

De første møder gik med oprydning, opstilling af 

afdækning omkring den nye maskine og alm. rengøring 

for at gøre stuehuset brugeligt. 

Siden udgangen af november har værestedet været tilbage 

i den normale gænge. 

Der bliver spillet bob og kort, og andre igen, møder blot 

for det gode samværs skyld. 

Cor har fået indrettet møllens gamle skænkestue til 

computerrum med fire computere. 

Rummet er ikke optimalt, men det er anvendelig her i 

byggefasen. 

Maskinholdet har hen over vinteren demonteret dele af 

maskinen, og klargjort til sandblæsning. 

Hyggeligt har det været når vi alle mødes til kaffen, og 

mange muntre og lune bemærkninger fyger henover 

bordet inden vi skilles ved 22 tiden. 

Varde Kommune bevilgede foreningen et driftstilskud på 

30.000 kr. for 2008. 

Dette tilskud bevilges netop for at styrke og udbygge det 

lokale sammenhold - så brug stedet, det er det der 

meningen. 

   

   



"Tag over hovedet"  

Fredag den 12. december kl. 12 kunne vi holde en form 

for rejsegilde, hvor vi markerede at have fået lukket taget, 

dvs. at der var lagt undertag, men ikke lagt pandeplader. 

Der mødte 47 personer,det var dejligt at se så mange af 

jer møde op for at følge projektet. 

Foreningen var selvfølgelig vært med lidt til ganen. 

Tak for krans og gaver, og ikke mindst til jer der gav en 

hånd med i køkkenet og kom med hjemmebag. 

Arrangementet var annonceret pa Lydum.dk. 

   

   

Den "nye" maskine  

Den nye maskine blev leveret den 21. oktober. 

Forud var der gået mange overvejelser - hvordar skulle vi 

få den ind på plads, skulle vi selv sørge for transporten og 

efterfølgende opstilling? 

Heldigvis besluttede vi os for at lade Henrik Højer fra 

Dansk Motor- og Maskinsamling stå for denne del af 

arbejdet. 

Vi havde også sørget for at kunne låne stålplader til at 

lægge ud over gårdspladsen hvis det blev nødvendigt. 

Maskinen vejer jo trods alt 14 tons, og med en stor 

trækker og blokvogn, kunne vi risikere at 

pigstensbelægningen ville blive ødelagt. 

Der var dog så mange hjul og aksler under vogntoget, at 

det ikke blev nødvendigt med pladerne - det hele foregik 

på "kattepoter". 

Det var ferme folk, der vidste hvad de havde med at gøre. 

Maskinen ankom kl.09:15 og kl.11:19 stod den på sin 

plads inde i maskinsalen. 

På tirsdagsmøderne har vi sat en midlertidigt pladevæg op 

omkring den og demonteret dieselpumper og andre 

løsdele, inden vi den 6. marts fik den sandblæst og 

grundmalet. 

Dansk Sandblæsning i Skjern udførte sandblæsningen 

uden beregning, hvilket vi er meget taknemmelige for. 

   

   



Arkivet  

Vi har fået et postkort, stemplet i 1907 med et interessant 

billede af møllen. 

Bemærk at mange af bygningerne på dette tidspunkt har 

tag belagt med pandeplader. 

Underfaldshjulet bliver først udskiftet med en turbine i 

1917. 

Det må være taget omkring 1902-03, da man ser en enkel 

elmast, der er endnu ikke trukket kabler. 

   

   

Møllefrokosten  

Den sidste lørdag i august, midt i al byggerodet 

gennemførte vi årets Møllefrokost. 

Det havde været overvejet at flytte, eller helt at aflyse 

frokosten. 

Vi fik også et venligt tilbud om at vi kunne holde 

frokosten i Forsamlingshuset - tak for det. 

Heldigvis bed vi tænderne sammen og opstillede borde og 

stole i maskinsalen, tagselvbordet stod i 

Turbinebygningen. 

Denne gang mødte der lidt over 60 aktionærer til en 

fornøjelig aften med sang og musik. 

Tak til alle jer der gav en hånd med ved afviklingen, og til 

Spillemanden, Preben Wulff - der er nu noget særligt med 

spillemænd og vandmøller, det hører ligesom sammen. 

Årets Møllefrokost finder sted lørdag den 29. august 

2009. 

Husk X i kalenderen! 

   

   

Adresseændring/aktiekøb/kontakt.  

Evt. adresseændring og aktiekøb; 

Kasserer/sekretær Søren Bak, Lydumgårdvej 10, 6830 Nr. 



Nebel. Tlf.7528 7838 Mobil 2346 1219 E-mail: 

bak@blaabjergweb.dk 

 

Foreningen kan kontaktes på formandens adresse: 

Torben Vinge Christensen, Trimlebakken 8, 6800 Varde. 

Tlf. 7522 4823 

E-mail: torben_vinge@christensen.mail.dk 

 

Se også www.lydum.dk under Lydum Mølle. 
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