Femte liv – på Melstedgård – 2006-2009
Efter godkendelse fra fredningsmyndighed og med støtte
fra staten, EU og fonde – lykkedes det i 2006 at
igangsætte nedtagningen af møllen i Tejn – flytte den til
Melstedgård, for at give den en grundig restaurering.
Foruden selve møllen blev også kampestenssoklen taget
ned og kørt til den plads på marken vest for gården, hvor
møllen skulle stå.
Efter model blev soklen genopført på et kraftigt
betonfundament – som ”erstatning” for den klippe, som
møllen stod på i Tejn.
Der forelå et større arbejde for især tømrerne – til dels
uoverskueligt, fordi alt ikke kan forudses, før møllen
bliver skilt ad.
Bornholmske håndværksfirmaer var engageret til at
gennemføre restaureringen i samarbejde med en
professionel møllebygger John Jensen fra Odsherred.
Maj 2006 gik restaureringen i gang.
Der var midler til at nedtage og restaurere møllen inden
den skulle opstilles på den genopførte sokkel – også
medtaget fra Tejn.

I vinterens kulde med sne i marts 2006 begyndte
nedtagningen.
Stump for stump blev møllen splittet ad – i større eller
mindre stykker, løftet ned med kran – og alle stumper
kørt til Melstedgård. Her var forberedt en byggeplads
med et stort telt, hvor håndværkerne kunne arbejde i ly af
vejrliget.

Restaurering og genopsætning – 2006-2009
I teltet og på pladsen ved Melstedgård forelå fra maj
2006 en lang proces med gennemgang og istandsættelse
af den gamle konstruktion, samt fremstilling af ny dele,
hvor de gamle enten var for svage, eller manglede.
Der skulle blandt andet fremstilles en ny krydsfod – det
tømmer møllen står på – oppe på fundamentet.
Og der skulle fremstilles helt nye vinger og vingeaksel.
I september kunne møllen stilles op på det genopførte
fundament, og resten af året gik med at lukke møllen.
En af opgaverne var at finde en ny møllesten i sandsten.
Den gamle af kunststen var slidt og defekt. Det
lykkedes. Vi fandt en ny ”ligger” af Nexøsandsten.
I foråret 2007 blev møllestenene gjort færdige, og
ligeledes vingeaksel med hathjul - klar til at blive lagt
op i møllen.
Arbejdet med restaureringen var en kompliceret proces
Den anden og sidste fase bestod således i at montere alt fra gennemgang af alle de, som blev udbedret, forstærket
i møllen, færdiggøre vingerne med klapper, sætte dem inden møllen kunne rejses på det genopførte fundament.
op og justere det hele ind, så møllen kan køre og male Istandsat og rekonstrueret til den skikkelse den havde i
korn. Møllen skulle desuden beklædes med træspåner. 1923.
Møllen står nu højt som før – stadig med udsigt over
21. juni 2009 blev den køreklare stubmølle indviet.
Østersøen mod nordøst med Christiansø i horisonten.

