
Møllehistorisk Samling
&

Havnø Mølle
Til lærere og elever i Folkeskolen:

I fællesskab når vi

Fælles Mål

Møllehistorisk Samling og Havnø Mølle har tilbud til Folkeskolens 
elever inden for såvel de humanistiske, de musiske som de natur
videnskabelige fag.
Hvad enten du underviser i historie, samfundsfag, hjemkundskab, 
sløjd, matematik, natur og teknik eller fysik kan et museumsbesøg 
bidrage til opfyldelsen af de trinmål, som ligger i ”Fælles Mål”. Her er 
også oplagte muligheder for tværfaglige projekter.

www.nordmus.dk



Møllehistorisk Samling
Udstillingen ”Stærkere end 100 mænd” fokuserer på møllebyggeri og 
mekanik gennem 1000 år, og sætter debatten om bæredygtig energi i et 
historisk perspektiv.

I udstillingerne er genstande og plancher 
suppleret med animationer, videofilm og 
powerpoint shows. 

Udstillingen rummer tilbud, der ikke blot 
henvender sig til historie og samfundsfag men 
i høj grad også til undervisning i matematik 
samt natur og teknik. 

Vi har udstyr til at anstille mindre forsøg med 
bl.a. vindkraft.

Aktivitetstilbud
Undervisningstilbud er stadig under udarbejdelse, og vi skræddersyr gerne 
et forløb helt efter dit hovede. Nedenfor kan du få lidt inspiration til, hvordan 
udstillingen kan bruges. Måske har du andre ideer? Ring og hør nærmere.

Historie og Samfundsfag

Energikrisen 1973. Med udgangspunkt i udstillingen arbejder vi med 
begreber som industrialisering, bæredygtig udvikling, klima 
og miljø. 

I snakken om vedvarende energi inddrages højskolelederen 
Poul la Cours arbejde, der banede vejen for de moderne 
vindmøller. Film om Poul la Cour kan ses på museet, eller 
lånes til brug på skolen.

Retter sig mod 9. klasses slutmål: at kunne gøre rede for sammenhænge 
mellem produktion, forbrug og ressourcer.

Matematik – kan gennemføres både i udstillingen og på Havnø Mølle
•	 Noget om former. Vi tegner cirkler, 3, 4, 5 og 8kanter, kigger på 

møllebyggertegninger og finder former. Herefter går vi på jagt efter 
former i udstillingen /møllen. 

 Retter sig mod 1.-3. klassetrins undervisning i geometri ( ”gengivelse 
af træk fra virkeligheden gennem tegning”). 



•	 Møller og algebra. Efter en introduktion til udstillingen/møllen 
kaster vi os over arbejdet med algebra, f.eks. gennem optælling af 
tandhjuls tænder, hvor vi beregner opgearing ved hjælp af division 
(4.-6. klassetrin)

•	 Primtallene i anvendt matematik. Vi inddrager museumsgenstandene 
i en snak om mekanik, tandhjul, gear og primtallenes anvendelse i 
konstruktion af tandhjul. Mest for elever i udskolingen.

Natur og teknik
•	 ”Fra jord til bord” om kornets vej fra landmandens marker til brødet 

på bordet. Vi snakker om menneskets samspil med naturen (6. 
klasse) eller om ressourcer, der indgår i dagligdagen (indskolingen). 
Kan kombineres med maling på håndkværn og en bagedag i 
skolekøkkenet.

•	 Kan man se vinden? Oplæg: hvad er vind? 
Vi lærer om lufttryk og temperaturforskelle. 
Herefter måler vi vind og eksperimenterer med 
vind som drivkraft (indskoling og mellemtrin). 

Kan med fordel kombineres med et besøg på 
Havnø Mølle eller med bygning af drager i 
sløjd.

•	 Er fire vinger bedre en tre? Vi rekonstruerer Poul la Cours bane
brydende forsøg med vindkraft og ser video om Poul la Cour og hans 
betydning for de moderne vindmøller (mellemtrin og udskoling).

Faciliteter
Muligheder for madpakkespisning indendørs eller udendørs ved 
borde og bænke på gårdspladsen. Gårdspladsen, mølledammen 
og parken omkring museet kan bruges til 
eksperimenter med vind og vand.

Priser: Lærere og elever har gratis adgang.
Undervisning ved en museumsinspektør koster 300 kr. 
pr. påbegyndt time. Hvis du foretrækker at undervise 
selv, står vi til rådighed med råd og vejledning. 

Adresse: 
Rosendalsallé 8, 9560 Hadsund. 
Tlf.: 99 31 74 60; Email: ilakultur@aalborg.dk
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Sofie og Sofus
måler vind
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Se vinden

4 Vind og blæst Elevoplæg 1

Se på tegningen og forklar, hvordan I kan se vinden.



Havnø Mølle
Havnø Mølle er Nordjyllands ældste vindmølle. Der arrangeres rundvisnin
ger, der efter lærerens valg kan være almene rundvisninger eller rundvisnin
ger med fokus på f.eks. lokalhistorie, teknologihistorie, bygningskultur eller 
kort og godt: hvordan man skaffede sig det daglige brød. 
Forslag til andre aktiviteter: maling af mel på skubbekværn og/eller hånd
kværn, sækkevæddeløb, naturvandring i området omkring møllen.  
Hvis der er vind til det, sætter vi møllen i gang (besøg på møllen skal helst 
bestilles i god tid, da vi skal have ekstra bemanding til at køre møllen). 
Havnø Mølle kan også bruges til at fortælle historien om Enevældens sidste 
tid. Den blev bygget, mens mølleri stadig var et privilegeret erhverv. Formå
let var at skaffe en ekstra indtægt i en tid, hvor den nyligt overståede krig, 
statsbankerotten og tabet af Norge havde anstrængt den danske økonomi 
til det yderste.
Besøg og almindelige rundvisninger på møllen er gratis for skoleklasser, 
mens egentlig undervisning ved en museumsinspektør koster 300 kr. pr. på
begyndt time. Besøg kan arrangeres fra maj til og med oktober måned.
Ring evt. og hør nærmere. Materiale om Havnø gods, herunden møllen, kan 
stilles til rådighed.

Faciliteter:
Der er rasteplads med bord og 
bænke samt  toilet på mølle
bakken.

Adresse:
Havnøvej 40, 9560 Hadsund 
Tlf.: 9931 7460.  
Email: ilakultur@aalborg.dk


