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PROJEKTFORSLAG

Forslaget tager udgangspunkt i Nordskov 
Mølles Venners bestræbelser for at udnytte 
bygningen til et værested for lokalbe-
folkningen.

I den sammenhæng har der over de sidste 4 år 
været arbejdet ihærdigt på at skaffe midler til 
en renovering af møllen i en skikkelse baseret 
på en genskabelse af en intakt fuld renoveret 
mølle.

I dette projektforslag skitseres en trans-
formationsløsning, hvor den murede 
bygningskrop bevares, hvor der frigraves en 
mindre del af underetagen og hvor den 
eksisterende møllehat erstattes af en ny  -
fortolkning.

Herved opnåes en mere anvendelig bygning, 
hvor det museale islæt viger for det mere 
brugsorienterede. Anvendelsen som mødested 
for klub-, spille-, kunst- og lignende aktiviteter 
vil i højere grad kunne tilgodeses med denne 
udformning.

Møllen har med det foreliggende projektforslag 
et samlet indvendigt nettoareal på 207 m2 
(målt ved gulv).
Møllen forsynes med nye trappeforbindelser og 
et nyt kuppelloft, hvorfra en flot udsigt kan 
nydes.
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NORDSKOV MØLLE ER EN
TRADITIONEL HOLLANDSK 
MØLLE I PRINCIPPET 
OPBYGGET SÅLEDES :

MØLLEHAT MED VINGER, VINDROSE OG 
KRØJEVÆRK

HATLOFT
LORRISLOFT
KVÆRNLOFT
BROLOFT 
UNDERMØLLE MED OMGANG

Nordskov Mølle blev bygget i 1829 af 
Anders Larsen fra Hellebæk.
Efter 100 år henligger den i forfald og uden 
vinger.
Har været lager for en æbleplantage og 
været ungdomsklub. 
I 1977 begyndes en nødtørftig reparation 
af møllehatten med mere. Energien rækker 
imidlertid ikke og herefter forsvinder gulve 
og indvendige mølledele.
I 2015 etableres Nordskov Mølles Venner 
og en grundig istandsættelse påbegyndes. 

1



TIDLIGERE ARBEJDER  
UDFØRT SIDEN 2015 AF 
NORDSKOV MØLLES 
VENNER:

-  Store reparationsarbejder på 
mølletårnets udvendige murværk.

-  Nye vinduer og døre i udvendig 
klimaslærm.

-  Udskiftning af to store hovedbjælker  
i Broloftet.
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RÅD OG BOREBILLEANGREB I UNDERETAGENS HOVEDBJÆLKER ER 
RENOVERET
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KIG OP IGENNEM MØLLENS ETAGEDÆK - FRA :
 
PAR TERRE - (BJÆLKER HER VIST UNDER UDSKIFTNING)
….  GENNEM BROLOFT
….  TIL KVÆRNLOFT 
OG TIL LORRISLOFT
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EKSISTERENDE HAT MED 
SPÆR OG UNDERTAGS-
BRÆDDER.
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INDLEDENDE SKITSER





INSPIRATIONER TIL NY HAT  
- MED KUPPELFORM
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KRYSTAL OG DOME STRUKTUR
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