Møllehistorisk Samling
- en udviklingsplan for de fysiske rammer
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Møllehistorisk Samling og dens rolle i en museal og samfundsmæssig kontekst
Møllehistorisk Samling er en afdeling af Nordjyllands Historiske Museum, der beskæftiger sig med udnyttelsen af
de vedvarende energikilder vand og vind fra middelalder til i dag.
I modsætning til de fleste andre europæiske lande har der ikke tidligere eksisteret et egentligt møllemuseum i
Danmark. Med Møllehistorisk Samling har det bl.a. været Nordjyllands Historiske Museums hensigt at påtage sig
forvaltningen af denne væsentlige del af den danske kulturarv.
Miljø- og energiproblematikken fylder meget i den moderne samfundsdebat. Møllehistorisk Samlings fornemste
mission er at tilføje den aktuelle debat en historisk dimension og sætte fokus på de vedvarende energikilder og
menneskets udnyttelse af dem i et teknologihistorisk perspektiv.
Afdelingen indviedes i august 2011 med udgivelsen af monografien ”Træk af dansk møllebyggeris historie”, der var
resultatet af mange års forskning, samt åbningen af stamudstillingen ”Stærkere end 100 mand”.
Udstillingen blev opbygget i en nyrestaureret bygning, hvor der blev lagt vægt på energimæssig bæredygtighed
samt tilgængelighed for både kørestolsbrugere og synshandicappede.
Udover formidlingen, hvis fysiske rammer er genstand for nærværende udviklingsplan, forestår afdelingen også
forskning, indsamling og dokumentation samt rådgivning af private såvel som offentlige myndigheder i emner af
molinologisk og bevaringsmæssig karakter, ligesom Møllehistorisk Samling har ansvar for bevaringen og driften af
Nordjyllands ældste vindmølle, Havnø Mølle, samt Ulsted Mølle i Vendsyssel.
Møllehistorisk Samling deltager aktivt i Møllepuljens arbejde og på et internationalt plan i arbejdet i The International Molinological Society.
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Formidlingskonceptet
Møllehistorisk Samling blev til på grundlag af et formidlingskoncept, som museet udviklede i årene 2009-2010. Konceptets grundidé er at tilbyde en differentieret formidling til nærmere definerede målgrupper, nemlig elever fra folkeskole og ungdomsuddannelser, børnefamilier samt folk med en særlig faglig interesse (frivillige møllere, møllepassere
o.lign.).
I Møllehistorisk Samlings stamudstilling ”Stærkere end 100 mand” har vi valgt at fokusere på den basale mekaniske
viden, som de gamle møllebyggere besad. Her fortælles historien om de mekaniske vand- og vindmøller og deres udvikling fra middelalderen og frem til Poul la Cours revolutionerende eksperimenter, der førte til den viden om aerodynamik, som er grundlaget for den moderne vindmølleindustri.
Formidlingen gør brug af forskellige virkemidler, analoge såvel som digitale: plancher, video og animationer, modeller, audioguide m.v. Der lægges vægt
på, at formidlingen rækker ud over museets fire vægge. Derfor er der udviklet en applikation til smartphones (foreløbig kun iPhone) kaldet ”Danske Møller”, og på hjemmesiden www.moelleforum.dk findes såvel baggrundsmateriale som praktiske oplysninger om afdelingen og dens arbejde. Her findes
også gode råd til frivillige møllere, og det er her, at undervisningsmateriale samles og stilles til rådighed for lærere og andre.
Siden åbningen i august 2011 har afdelingen været i stadig udvikling, og besøgstallet i udstillingen er steget mere end 25 % på 2 år. Væksten ligger især
på skoleklasser og frivillige møllere/møllelav. Vi har derfor al mulig grund til at mene, at vi har fået kontakt med de målgrupper, vi gerne ville have i tale.
Der er imidlertid ikke tvivl om, at vi endnu ikke har udnyttet det formidlingsmæssige potentiale, som stedet har, og at besøgstallet kan øges meget mere,
hvis de fysiske rammer tillod det. Desværre har vi i dag pga. udenomsarealernes karakter udelukket en meget stor gruppe af mennesker med funktionsnedsættelser - det vil vi gerne råde bod på.

Formålet med en udviklingsplan for de fysiske rammer
Formålet med en udviklingsplan for de fysiske rammer for Møllehistorisk Samling er at udstikke kursen for den udvikling, som museet finder nødvendig
og ønskelig med henblik på en bedre udnyttelse af ovennævnte potentialer ved:
1) at skaffe bedre faciliteter generelt for publikum
2) at forbedre tilgængeligheden for handicappede
3) at skaffe plads til en videreudvikling af en differentieret formidling rettet især mod skoleelever og børnefamilier - en formidling, der lægger
vægt på kreativitet og fysisk udfoldelse, og som imødekommer kravene fra den nye Folkeskole.
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Nuværende forhold:
Møllehistorisk Samling har til huse på gården Rosendal. Gården er beliggende i et rekreativt område i udkanten af
Hadsund Dyrepark. Det var oprindeligt en vandmøllegård (stampemølle), men af møllen er kun dam og opstemning
bevaret.
Det gamle stuehus er indrettet til en lille egnssamling samt kontorer. Lade og stald er sammenbygget i vinkel. Stalden blev i 2010-2011 ombygget og indrettet til stamudstilling for Møllehistorisk Samling. Laden vil i fremtiden blive
restaureret og ligeledes indrettet til udstillingsformål. Bag gården er to magasinbygninger.
Gården har været brugt til museumsformål siden 1970’erne, og det har altid været et problem for museumsdriften,
at bygningerne ligger adskilt, så det er svært for kustoderne at overskue, hvem der færdes i udstillingerne.
Publikumsfaciliteterne er sparsomme: I Møllehistorisk Samling er der indrettet billetsalg og museumsbutik. Her er
opstillet et par caféborde med stole, hvor gæsterne kan få et hvil og evt. spise medbragt mad. Der er ingen servering. Toilet forefindes kun i stuehuset og er fælles for personale og gæster. Toilettet er forholdsvis stort, men svarer
slet ikke til kravene til et handicaptoilet, og for at komme ind i bygningen, skal man forcere en stentrappe med to
høje trin.
En del af gårdspladsen er belagt med piksten og en anden del med perlegrus. Gårdspladsen er omgivet af en lav
tjørnehæk.
På gårdspladsen er der flere træer, der i dag er blevet alt for store, og med deres store bladfald om efteråret er de
til gene for såvel tagflader (mosbegroning) som tagrender, der ofte stopper til. Når de nedfaldne blade bliver våde
af regn, er de glatte, og de camouflerer ujævnheder, som man risikerer at falde over.
Gårdspladsen er med tiden blevet meget ujævn – dels pga. for dårlig planering, dels fordi rødder fra de store træer
skubber belægningen op, så den er direkte farlig at færdes på. Gårdspladsen udnyttes i dag til cykelparkering og
spiseplads for gæster (borde og bænke). Pladsen er også ramme om forskellige arrangementer og børneaktiviteter,
men er slet ikke egnet hertil.
I henhold til lejekontrakt med Mariagerfjord Kommune råder museet ud over gårdspladsen også over den del af
parken ved Rosendal, som ligger langs Rosendalsvej (matr. 27ao af Hadsund By), men vi har ikke tidligere gjort særlig meget brug af dette areal.
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Ønsker til fremtiden:
Traditionelt har museerne ment, at hvis bare den historie, man havde at fortælle, var spændende nok, så kom de besøgende af sig selv. Nyere museumsundersøgelser viser imidlertid, at det faglige indhold nok er vigtigt, men at publikums vurdering af oplevelsen i lige så høj grad er afhængig af de
faciliteter, der er til rådighed for dem.
Hvis Møllehistorisk Samling skal nå længere ud med sit budskab, så er det vigtigt at publikumsfaciliteterne bringes op på et acceptabelt niveau.
Ny indgang i handicapvenlig servicebygning, der forbinder Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk Samling
Møllehistorisk Samling og Hadsund Egnssamling ligger i adskilte bygninger, men med fælles billetsalg og museumsbutik i én bygning og et enkelt toilet i
den anden bygning. Der er et stort behov for en mellembygning, der forbinder Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk Samling, og som rummer passende faciliteter for publikum: billetsalg og museumsbutik med handicapvenlig adgang, møde-/undervisningslokale samt gæstetoilet/handicaptoilet.
En fælles indgang ville også løse kustodernes problemer med at overskue, hvem der kommer og går i bygningerne. Den nuværende indretning udgør et
sikkerhedsproblem.
Forbedret tilgængelighed for handicappede
De nuværende belægninger dels af piksten og dels grus er ufremkommelige med rollator eller kørestol og meget svære at orientere sig på for synshandicappede. Belægningerne er endvidere meget ujævne og glatte i regn- og vintervejr. Der er derfor behov for andre belægningstyper, der tager hensyn til
gang- og synshandicappede. Der er endvidere brug for niveaufri indgang og adgang til udstillinger samt handicaptoiletter og handicapparkering i umiddelbar nærhed af museet.
Arealer til ”Leg og Lær” aktiviteter for børn:
I samlingens første år er der gennemført flere forskellige undervisningsforløb for skolebørn, hvor vi bl.a. har gjort brug af museets gårdsplads og den
tilstødende park. Det har været en stor succes, men desværre er gårdspladsens indretning meget upraktisk til disse formål, hvorfor der ønskes udlagt
nogle områder, der indrettes specifikt med henblik på børneaktiviteter. Det er vigtigt, at disse faciliteter er indrettet, så de kan benyttes både i en undervisningssammenhæng og af børn, der kommer på besøg med deres forældre.
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Udviklingsplanens dele:
1 Bedre publikumsfaciliteter i ny mellembygning
Der opføres en nybygning, der forbinder det oprindelige stuehus (Hadsund Egnssamling) med vinkelbygningen (Møllehistorisk Samling). Der er en
niveauforskel mellem de to bygninger, som udlignes ved en rampe i den vestlige side af bygningen.
Arkitekt Leif Høgh, Mariager, har ud fra de behov, museet har beskrevet, skitseret en bygning på ca. 125 m2, der omfatter: 1) reception; 2) et multifunktionsrum, der kan rumme det møllehistoriske arkiv og bogsamlingen, men også fungere som møde- og undervisningslokale samt foredragssal;
3) handicaptoilet og personaletoilet; 4) et kontor samt 5) et gangareal, der forbinder de eksisterende bygninger. I forbindelse med reception og
gangareal indrettes museumsbutik.
Arkitektonisk lægges der vægt på, at bygningen ikke tager magten fra de nuværende bygninger, men at det alligevel er tydeligt, hvor indgangen til
museet er. Facaden trækkes en smule tilbage i forhold til stuehuset.
Murene pudses og males som resten af gården. Indgangspartiet indrettes med udstrakt hensyn til tilgængelighed.
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Møllehistorisk Samling

Hadsund Egnssamling

Multifunktionsrum og ny reception set mod Hadsund Egnssamling
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2 Tilgængeliggørelse
Gårdspladsen
Med omlægningen af gårdspladsen vil den forvandles til en flot, funktionel museumshave og –gård med egen identitet og struktur, som skaber
sammenhæng, oplevelse og tilgængelighed for alle.
Området inddeles i 1) museumshave og 2) museumsgård, hvortil der er tilknyttet vandeksperimentarium. Inddelingen skal understøtte brugen af området og give identitet til stedet.
Adgangen til gården flyttes mod nord, hvorved der skabes bedre kontakt til p-arealerne langs Rosendalsalle og den nye cykelparkering. Dette giver bedre
interne fordelingsveje mellem museets funktioner. Der er opnået tilladelse til at indrette handicapparkering i parkeringsområdet nærmest museet. Museumshaven anlægges let og lys, primært græs indrammet af bøgehæk og de gamle lindetræer. I den sydlige del af området indrettes museets vandeksperimentarium med bl.a. vandrender og arkimedessnegl. I samme område er der til de lunere dage planlagt en let pergola.
Museumsgården er indrettet med et cirkulært asfaltareal – med grafik som en møllesten. Pladsen er museets dynamo: Herfra er der adgang til billetsalg,
vendeplads og opholdsplads. Allerede her brandes museet. Den øvrige del af gårdspladsen udlægges primært med piksten, hvori der nedlægges f.eks.
dele af møllesten, som findes i museets samling.
Hele området indrettes efter principperne for tilgængelighed for alle. Der etableres taktile ledelinjer i form af bånd i granitchaussesten, og der skabes
niveaufrie adgange til alle bygninger.
Det er hensigten at anvende enkle og gedigne materialer, som kan sikre en ukompliceret drift og vedligeholdelse. Adgangsveje og ”handicapstier” anlægges i betonbelægningssten. Til museumshavens øvrige stier og vandeksperimentariet anvendes granitchaussesten (portugisiske grå Roriz). Trapper
udføres i stokhugget kinesisk granit.
Områdets indramning og opdeling sker med bøgehække, mens den øvrige beplantning består af et enkelt kirsebærtræ og roser på espalier og pergola –
begge planter med referencer til stedet Hadsund (”Kirsebæregnen”) og Rosendal.
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EGEBJERG BY & LANDSKAB ApS
Ill.: Materialer.

SIGNATURFORKLARING
GRANITCHAUSSÉSTEN
PIGSTEN
BETONBELÆGNINGSSTEN
ASFALTAREAL MED PRINT
GRÆS
HÆK I BØG
PLANTEKUMME
AFLØBSRIST
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3 Udendørs ”Lær og leg” plads
Eksperimentariet består af tre afdelinger:
1) Fra Randbøldal har museet mulighed for at overtage en stubmølle og en hollandsk vindmølle, der er hhv. ca. 4,5 m og 6 m høje. Begge er indrettede med små Dronningborg-kværne og er fuldt funktionsdygtige. De ønskes placeret på engen øst for museumsbygningerne. Begge skal
placeres på en flisebelagt plads aht. tilgængeligheden og muligheden for at slå græs omkring dem. Der sættes et lille, permanent rækværk rundt
om møllerne for at undgå ulykker med børn og voksne, der kommer for tæt på drejende vinger.
Billedet nedenfor er en billedmanipulation, hvor møllerne er kopieret ind i et billede af engen øst for museet.
Pga. bevoksningen mod nord vil møllerne sandsynligvis kun i sjældne tilfælde kunne bringes i funktion ved vindkraft, men der vil kunne installeres små motorer, der kan sætte vingerne – og dermed mølleværket – i funktion. Stubmøllen og den hollandske vindmølle udgør de to vigtigste
udviklingstyper af den danske vindkornmølle. Det er tanken at inddrage møllerne i undervisningstilbud til skoler, der her vil kunne fremstille mel.
Møllerne vil også kunne virke som blikfang for museet, når man kommer kørende fra Gl. Visborgvej.
Byggehøjden er inden for lokalplanens rammer, men opstillingen af møllerne kræver byggetilladelse.
Fra museet til møllerne etableres en gangsti belagt med slotsgrus i minimum 180 cm’s bredde.
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2)

Vandeksperimentarium indrettes ved østgavlen af sydlængen. Fra en brønd kan børn vha. en Arkimedesskrue pumpe vand op i indbyrdes forbundne render, hvor de ved små stigbord kan fordele vandet til vandhjul af forskellig type: underfaldshjul og overfaldshjul. Hjulene forsynes med
små generatorer (kan f.eks. være små cykeldynamoer), og der vil kunne laves eksperimenter med at få en lampe til at lyse, eller med målinger
vha. voltmeter. Børnene kan selv bygge små vandhjul og afprøve deres effektivitet i systemet. Vandlegepladsen indrettes i samarbejde med firmaet Elverdal. Der bruges elementer fra firmaet Spiel-Bau suppleret med vandhjul, som vi selv får lavet, og støbte vandrender.
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Archimedes snegl

Møllehjul og vandrender

Eksempel på opstilling af vandrender, alle render er
udført i rustfri stål.

Eksempel på opstilling af Archimedes snegl m. opsamlingskar og vandrender

Vippe-vandrenden leder vandet af to
mulige forløb, det ene fungere som en bagsluse

Eksempel på opstilling af overløbsmøllehjul.
I projektet opstilles vandeksperimentariet ikke sand

Slusesystem i vandrende.

Vandrende i beton og stenflade
Elverdal A/S

Risbyvej 24 D

DK-2765 Smørum

Tel +45 35 13 32 22

CVR. 30 73 25 96

www.elverdal.dk

Elverdal A/S

Risbyvej 24 D

DK-2765 Smørum

I jordniveau udføres insitu-støbte betonvandrender, som
leder vandet til et opsamlingskar, der er forbundet med
opsamlingskaret ved Achimedes sneglen. Herved recikulerer
vandet.

Principfoto af betonvandrender

Principfoto af naturstenflade

Vandet ender i et nedgravet kar, efter at have være ledt
igennem betonvandrenderne. Elementet er udført i
rustfrit stål .

Elverdal A/S

Risbyvej 24 D
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DK-2765 Smørum

Tel +45 35 13 32 22

CVR. 30 73 25 96

www.elverdal.dk

Tel +45 35 13 32 22

CVR. 30 73 25 96

www.elverdal.dk

3)

I Møllehistorisk Samlings udstillingslokale har børn mulighed for at afprøve forskellige møllemodeller og at
lave forsøg med møllevingers udformning. Møllevingernes effektivitet kan afprøves i den faste forsøgsopstilling i udstillingen. For de lidt mindre børn vil vi dog gerne have mulighed for en mere grundlæggende snak
om, hvad vind er, og hvad vinden kan udnyttes til. Dette kan bl.a. ske ved at lade dem bygge små vindvogne,
som man kan lave væddeløb med udendørs. Dette kræver et fast og helt jævnt underlag. Arealet vil også
kunne bruges til forsøg med vindmåling. Udstyr til dette formål haves, vi mangler bare et egnet udendørsareal i tilknytning til udstillingsbygningen.
Nyindretningen af gårdspladsen vil gøre den velegnet til sådanne forsøg.
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Økonomi
Budgettets nøgletal

- alle priser undtagen løn til eget personale er inkl. moms, da museet ikke kan fratrække momsen:

Formål
Planlægning, koordinering etc. (3 mdr.’s frikøb af inspektør)

Delsum

Servicebygning

Sum
96.000
2.700.000

Projektering (arkitekt)
Byggeri
Inventar (udover hvad der allerede haves)
Uforudsete udgifter
Klargøring af gårdsplads (eget personale)

235.000
2.265.000
50.000
150.000
60.000

Optagning og bortskaffelse af gamle belægninger m.v.
Nedgravning af vandrør etc.
Omlægning af gårdsplads

40.000
20.000
948.000

Detailplanlægning, tilsyn m.v.

82.000

Udførelse

816.000

Uforudsete udgifter

50.000

Indretning af handicapparkering 36 m2 + adgangssti med fliser og skilte
Leg og Lær plads (tilbud):

34.000

Redskaber til vandeksperimentarium inkl. opstilling

34.000
344.000

313.000

Uforudsete udgifter

31.300

Flytning af møller fra Randbøldal:

59.000

Klargøring af pladsen, nedbrydning, transport og genopstilling

50.000

Byggetilladelser

4.000

Uforudsete udgifter

5.000

Summa summarum

4.241.000
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Tilsagn om støtte pr. 29. oktober 2014:
Elrofonden

400.000

Bevica Fonden
Energiministeriets tilgængelighedspulje
Værdi af egen arbejdsindsats
Summa summarum

40.000
347.963
156.000
943.963

Udviklingsplanens dele kunne udføres uafhængigt af hinanden, men det vil dels fordyre arbejdet, dels give praktiske problemer. For de midler, vi allerede
har, kunne vi godt påbegynde arbejdet på gårdspladsen, men det er upraktisk aht. det nybyggeri, der så ville skulle udføres efterfølgende, og hvor kørsel
med entreprenørmaskiner vil kunne ødelægge en nyanlagt gårdsplads.

Fremtidig drift

Skønt bygningerne tilhører Mariagerfjord Kommune, påhviler både udvendig og indvendig vedligeholdelse Nordjyllands Historiske Museum. Ifølge kontrakt mellem museet og Mariagerfjord Kommune påtager kommunen sig vedligeholdelsen af gårdspladsen samt parken. Leg og Lær pladsen vil i fremtiden blive vedligeholdt via museets almindelige driftsbudget, og der er derfor lagt vægt på, at pladsen udføres i gode materialer med et minimum af
vedligehold.

Forventede resultater af projektet
Møllehistorisk Samling har et nationalt perspektiv, og vi har publikumstilbud, hvis appel rækker langt ud over det lokale, men vi har p.t. ikke de faciliteter, der er nødvendige for at servicere et øget antal besøgende. Som resultater af nærværende projekt forventer vi:
1. Øget besøgstal: Med mere plads, bedre tilgængelighed for handicappede, flere børneaktiviteter og bedre publikumsfaciliteter, der giver mulighed for
at tilbyde tidssvarende museumsoplevelser af høj kvalitet, forventer vi at kunne tiltrække flere besøgende udefra (indenlandske som udenlandske) og at
de besøgende opholder sig længere tid på museet. Fagligt set betyder det, at vi kommer i dialog med flere brugergrupper og kommer længere ud med
vores formidling.
2. Samfundsøkonomisk vil det have en gavnlig effekt på turisterhvervet, som er så vigtigt for den østlige del af Mariagerfjord Kommune, der er fattig på
arbejdspladser.
3. Øget fokus på den vigtige del af den danske kulturarv, som møllerne udgør: En forudsætning, for at de sidste af vores gamle vand- og vindmøller
bevares, er, at der er en bred samfundsmæssig forståelse for deres betydning. Denne forståelse forudsætter viden om møllerne og deres placering i en
dansk kulturhistorisk sammenhæng. Hvis vi med vort arbejde er i stand til at sætte større fokus på møllerne, kan vi også bidrage positivt til deres bevaring.
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