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Voldene snor sig som et landligt bælte gennem byen og sætter sit særlige præg på Christianshavn. Her 
ligger Lille Mølle på Løvens Bastion, der fik sin første skikkelse i 1669, og udover den intakte 
KastelsMølle, er Lille mølle det eneste levn fra voldmøllernes tidsalder ud af de 16 vindmøller der 
engang tronede på Københavns volde. I dag står den uden sin hattetop og sine vinger - de blæste af i 
1897. Møllerboligen blev først bygget oppe på volden i 1783, den skulle ligge fornemt med møllen stolt 
knejsende bagved, og blev bygget i overensstemmelse med de krav, man inden for møllerhvervet 
stillede til en passende bolig.  
I 1832 blev Dampmøllen bygget i tilknytning til sin vindmølle, en 4 etagers fabriksbygning med 
dampmølleværk og høj skorsten, og blev forbundet af en mellembygning, indrettet til hestestald. Mange 
forskellige møllere, brygmestre, bagere, børn og andet godtfolk tog livtag med Lille Mølle - gennem godt 
240 år. I 1909 skete den endelige afvikling af mølledriften på Lille Mølle, og det gamle møllekompleks 



stod tomt og ubrugt, i stærkt forfald efter mærkerne fra tidens tand. En ung ingeniør & opfinder, Ejnar 
Flach-Bundegaard  (død 1949) købte Lille Mølle i 1916, og indrettede en bolig i den gamle møllekrop. 
Møllerboligen blev lejet ud, i en lang årrække til bla. kunstmaler & professor Oscar Mathiessen. 
Dampmøllen vedblev at være fabrik indtil 1927, og derefter blev også Dampmøllen indrettet til 
liebhaverbolig, og lejet ud. Det siges at familien var eminente til at nyde livet og til at feste. De modtog 
Carlsbergs æresdiplom for deres store "indsats" på området.  

Lille Mølles sidste ejer, Johanne Flach-Bundegaard, døde i 1974, og kort før sin død blev møllen foræret 
til Nationalmuseet. Møllerens hjem står som det blev indrettet i 20'erne og 30'erne. 

Herefter stod møllen igen tom i en årrække indtil 1996. 

I dag har cafeen Bastionen og Løven til huse i møllerboligen og Nationalmuseet har rundvisninger i de 
gamle stuer i klunkestil: 
 
Åbningstider 

 

Juni, juli, august og september: lørdag, søndag og helligdag 13, 14 og 15. 

Desuden særlige arrangementer i maj - se kalender. 

Entre  
Voksne 50 kr.  
Pensionister og studerende 40 kr.  
Børn under 18 år samt medlemmer af Nationalmuseets Venner gratis.   
Begrænset deltagerantal. Tilmelding kun ved personlig henvendelse på dagen i restaurant Bastionen og Løven 
 

 
 


