
Nu restaureres møllerboligen på Dybbøl
Tømrer- og snedkerfirmaet Karl D. Petersen skal atter stå for restaureringsarbejde på de histor-
iske bygninger. Restaureringsopgaver udgør nu over 30 pct. af virksomhedens omsætning.
 
-Det er de originale materialer, de særlige detaljer, samt sliddet og patinaen på bevaringsvær-
dige ejendomme, der giver dem sjæl og karakter. Når detaljerne og patinaen forsvinder, bliver 
ejendommene karakterløse og begynder at forfalde. Genskabes detaljerne nøje og med originale 
materialer, kan det tabte genopstå.
 
Det siger tømrer- og snedkermester Morten Anker Petersen, der er sjette generation i familievirk-
somheden Karl D. Petersen i Avnbøl mellem Sønderborg og Aabenraa. Firmaet har i en indbudt 
licitation netop sikret sig en betydelig del af restaureringen af den fredede møllerbolig i forbindelse 
med Dybbøl Mølle.
 
Arbejdet med at restaurere og ombygge møllerboligen skal være gennemført med udgangen af 
maj 2012. Bygherre er Den selvejende Institution Dybbøl Mølle med Sønderjyllands Museum, som 
bygherrerådgiver. Arkitekt er Jørgen Toft Jessen fra Haderslev. Projektet er muliggjort med støtte 
fra en række fonde.
 
Når restaureringen er gennemført, er bygningen blandt andet blevet efterisoleret, forsynet med nyt 
tag og flere kviste, der skaber lys til flere værelser. De skal anvendes af museumskyndige, som er 
på kortere eller længere ophold på Dybbøl Mølle, HistorieCentret eller Sønderborg Slot. I stueeta-
gen indrettes blandt andet lokaler til administration. Lokalerne forsynes med plankegulve af Doug-
las Gran. Endelig skal eksisterende indvendige døre restaureres eller genskabes.
 
For tømrer- og snedkerfirmaet Karl D. Petersen er møllerboligen den seneste af en lang række 
restaureringsopgaver, som blandt andet omfatter vagtbygningen ved Gråsten Slot, restaurering 
af svikstilling, møllehat og vinger på Dybbøl Mølle, samt en række opgaver på flere kirker i Sun-
deved-området. Dertil kommer opgaver på Slotsmøllen i Sønderborg og Slotsvandmøllen i Aaben-
raa.
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I dag udgør restaureringsopgaver mere end 30 procent af håndværksvirksomhedens omsætning, 
og  forretningsområdet er i stadig vækst. I løbet af næste år skal man blandt andet restaurere det 
gamle klokketårn ved Broager Kirke. Endelig modtager virksomheden flere og flere henvendelser 
fra arkitekter og private rundt om i landet.
 
-Vi har gjort restaurering til et speciale, og sørger hele tiden for at vores medarbejdere har den 
fornødne uddannelse. Derfor hilser vi det velkomment, at Odense Byggetekniske Højskole har 
tilrettelagt et treårigt efteruddannelsesforløb med fokus på arbejdet med bevaringsværdige ejen-
domme, siger Morten Anker Petersen.
 
For evt. yderligere information kontakt:
Tømrer- og snedkermester Morten Anker Petersen, tlf. 74 46 12 19 eller 20 27 98 99

Restaureringen af den bevaringsværdige møllerbolig ved Dybbøl Mølle er en stor faglig udfordring, 
mener Svend Anker Petersen, der for seks år siden overlod driften af virksomheden Karl D. Pe-
tersen til sønnen Morten Anker Petersen. Firmaet har været i familiens eje i flere end 180 år.


