Lydum Mølle
Redegørelse vedrørende Lydum Mølles bygninger.
Anvendelse og tilstand.

Lydum Mølle 1955 - 1960

Lydum Mølle

Bygningskulturelt Råd -

Indhold:
Indledning

Erhverv A/S
Borgergade 111
1300 København K
Tlf 33 33 99 10

Møllens bygningsmæssige udvikling
Møllens fremtid
Anlæggets tilstand

Fax 33 33 99 17
info@bygningskultureltraad.dk
www.bygningskultureltraad.dk
Cvr.nr. 27292984
Bankkonto 4180 4180542957

Arbejdernes trangfølge
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Indledning
Oplægget er at udarbejde en tilstandsvurdering af møllens bygninger hvilket bliver berørt senere i skrivelsen. Det vigtigste på nuværende tidspunkt
er ikke hvilken stand bygningerne er i, men hvad de skal bruges til og under hvilken form og med hvilket udtryk.
Opgaven er stillet af fonden Realdania v/ Christian Andersen
InSitu Marketing A/S v/ Arne Kunckel har udarbejdet en analyse vedrørende møllen. ”Projekt Lydum Mølle” Analysen beskæftiger sig primært med
funktionen, hvorfor dette kun flygtigt bliver berørt i nærværende skrivelse.
Man ønsker for Lydum Mølle, at denne blive et lokalforankret kultursted, der
formidler møllens historie og bibringer de besøgende en oplevelse. Området
ønskes inddraget således, at opholdet også er forbundet med en naturmæssig oplevelse.
Den primære grund til at bevare stedet, herunder at gøre stedet til et lokalhistorisk oplevelsessted er møllen og de tilbageværende interiører. Det er
derfor af stor vigtighed, at der skabes en sammenhæng mellem bygningerne, materialer og historien.
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Møllens bygningsmæssige udvikling

Lydum Mølles bygningsmæssige udvikling i billeder og skitser.
Lydum Mølle repræsenterer en historie, der rækker tilbage til 1300 tallet.
Nærværende beskrivelse koncentreres om nyere tid og de tilbageværende
bygninger.
Lydum Mølle har uden tvivl været krumtappen i landsbyen. Fra gammel tid
var det her, man kunne komme over åen og det var her man fik malet mel,
mens man nød en snaps. Den bygningsmæssige tæthed viser en vis rigdom
og dynamik, som aftager med industrialiseringen og dermed andre metoder
til forarbejdelse af korn.

Lydum Vandmølle formentlig i slutningen af 1700 tallet. Møllen drives tilsyneladende af et stort underfaldshjul og
facaderne består primært af bindingsværk og stråtag. Det er ikke usandsynligt, at den nuværende mølle er bygget oven på fundamenterne på den gamle mølle, der ses på tegningen.
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Lydum Mølle fra omkring 1917
Møllebygning og stuehus er grundmurede. Taget er
beklædt med pandeplader. Møllens facade mod åen synes at
have undergået en eller flere ombygninger.
Dynamoen er på dette tidspunkt placeret i møllebygningen.
Møllebygningen havde kælder, forhøjet stueplan og loftrum.
Stuehuset har to skorstene, bliktag og hvidmalede vinduer med
to rammer og opsprosning. Møllesøen fremstår større end i dag.

Lydum Mølle efter 1920. Der er bygget et nyt turbinehus på den
anden side af åen. En del af stuehuset blev inddraget til foderstof
og der blev opført en læsserampe under et halvtag i hjørnet
mellem turbine og stuehus. Stuehusets ene skorsten er i den
forbindelse flyttet mod nord. Turbinehuset er beklædt med tagpap
og halvtaget med pandeplader.

Skitse Lydum Mølle omk. 1917

Skitse Lydum Mølle omk. 1920

Side 4 af 15

Lydum Mølle

Skitse Lydum Mølle omk. 1930
Ca. 1930 Turbinehus, foderstof og stuehus. En ny front og rampe
til foderstoffen er opført. Kælderen i turbinebygningen er nedlagt
og et nyt portparti er isat. Stuehuset har fået isat nye vinduer.

I perioden mellem 1930 og 1950 blev anlægget udvidet med
endnu et par bygninger mod syd.
Skitse Lydum Mølle 1930 - 50

Lydum Mølle er på dette tidspunkt næsten fuldt udbygget.
Møllebygningen og foderstoffen er udvidet. Møllehusets tag er
forsynet med to trekantede kviste. I hjørnet mellem sidebygningen
og møllehuset er der opført en påbygning med ensidig taghældning

Skitse Lydum Mølle omk. 1950
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Efter 1950 – Turbinebygningen er blevet forlænget med et par fag og der er monteret et
par kviste i taget.
Foderstoffen er blevet udvidet og taget på både stuehus og turbine- bygninger udskiftet
med eternitplader.

Møllen set fra sydøst. 2005
Skitse Lydum Mølle som den fremstår i dag.

Den bygningshistoriske gennemgang peger på en række perioder eller
skæringspunkter. Muligvis er de ikke helt årstalsmæssig præcise, men
principtegningerne viser, at der er mulighed for en række tidssnit.
For at anlægget ikke kommer til at udtrykke noget utilsigtet, må dette snit
overvejes nøje. Snittet skal ikke kun manifestere sig i bygningens ydre,
men også i indretningen og interiører. Det vigtigste er, at der er sammenhæng mellem bygningens udtryk og de maskiner, der skal eksponeres og
indgå i en eventuel museums- og undervisningsmæssig sammenhæng.
Uagtet at inventarets historie ikke kendes nærmere, synes det oplagte
tidssnit omkring 1950, jf. det første billede. På dette tidspunkt fremstår
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stuehus og møllebygning med pandeplader og turbinebygninger. Taget ved
foderstoffen er udført med tagpap. På dette tidspunkt ses den karakteristiske tagprofil på turbinebygningerne.
Lydum Mølle består af fire dele.
Stuehus med beboelse.
Foderstof og lager.
Møllebygning.
Turbinebygninger
Autenticitet i de fire bygningsafsnit:
Stuehuset – er meget ombygget og det kræver en
ret stor indsats for at få denne bygning til at fremstå
med den oprindelige disponering og udtryk.
Foderstoffen – er meget ombygget og der er ikke
meget af inventaret tilbage. Rummet anvendes i dag
som mødelokale til det årlige sponsormøde. For at
opnå tilstrækkelig højde i rummet, er hanebåndene i
den vestlige del af vinkelbygningen hævet.
Når man ser dette lokale, er man ikke i tvivl om, at
det har fungeret som foderstof.
Desværre er en væsentlig del af fortællingen
forsvundet med foderstof og mølleinventaret.

Stuehus

Foderstof
Møllebygning

Mølledam

Lydum Å
Turbinebygninger

Møllebygningen - er det mest og bedst bevarede i anlægget. Det er i denne bygning, at den store el tavle er placeret. Tavlen er meget spændende
og hjertet i Lydum mølle. Der mangler dog en generator alt efter hvilken
periode bygningen skal repræsenterer.
Turbinebygninger – er de bygninger, der er bygget hen over åen. I denne
del har den vanddrevne turbine været og på den sydlige side af åen er
dieselgeneratoren placeret. Denne del er noget ombygget, hvilket formentlig skyldes, at funktionerne har ændret sig og dermed også bygningen.
Lydum Mølles fremtid.
Prioritering og disponering
Det er vigtigt, at der udarbejdes en plan for bygningernes udnyttelse, disponering og udtryk, inden der ændres noget i anlægget. Er bygningselementer først fjernet, er det ikke blot tids- og omkostningskrævende at
genskabe disse, men ligeledes særdeles svært at få autenticiteten frem.
Gode råd i forbindelse med indretning af bygningen:






At enes om anlæggets tidssnit
At kortlægge periodens disponering af bygningerne
At finde ud af hvilke materialer og bygningsdele, der ikke hører
hjemme i bygningen
At undersøge hvilke materialer, der hører perioden til
At udarbejde en inventarliste, herunder en liste over periodens maskiner og inventar
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At lade bygningen være medbestemmende i forhold til funktionen

Hvis Lydum Mølle skal eksistere som historisk sted i mange år fremover,
skal:
Bygningernes fremtidige fortælling være historisk korrekt og let at
forklare
 Publikum fornemme, at de kommer til et historisk sted

Den historie der fortælles være sandfærdig
Anlæggets tilstand
I tekst og billeder:


Stuehus – Klimaskærm
Fremstår i blank mur med muret sokkel. På
vestsiden er soklen pudset og malet. Vinduerne er nyere med termoruder. Døren er ligeledes nyere med et fast sideparti med
glas og en enkelt dør.
Stik over vinduer og gesims er hvidkalket.
Taget består af eternitplader. Tagrenderne
er af plastik. Taget var oprindelig beklædt
med tagspån og efterfølgende pandeplader,
inden eternittaget blev etableret.
Tilstand:
Klimaskærmen er i en rimelig teknisk stand.

Stuehuset

Der er dog områder med defekte fuger og mursten. Gavlen er opfugtet hvilket også er synligt
indvendig.

På billedet kan man danne sig et indtryk af vinduer,
døre, tagmateriale og skorstensplacering. Specielt møllebygningens gavldisponering og foderstoffen er meget
fin på dette billede.

Stuehus - Interiører
Stuehuset er i dets indre meget ombygget.
Disponeringen er forandret gennem tiden og
endt, som man ser det i dag. I 50’er landstil med entre spisestue, en stor stue, køkken, bryggers og soveværelse. I forbindelse
med entreen er der et lille kontor til administration af møllen. Loftet er indrettet med
værelser. Gulvene er støbt og udstyret med
væg til væg tæpper. Vægge og lofter er beklædt for at skabe større komfort i hjemmet.
I dag anvendes lokalerne til en form for
møde/klublokaler for mølleforeningen.

Billedet viser, foruden familien der boede i huset, hvordan døren har set ud. En dobbeltfløjet dør med et bredt
gående dørblad udsmykket med boserede fyldninger og
diagonal sprosserude.

Spisestue og den store stue, der spænder på
tværs af stuehuset.
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Køkken med spisekrog

Trappe til 1. sal

Loftsværelse med utæt ovenlys.

Stuehusets spidsloft – bemærk lægter og tagspån.

Konklusion stuehus:
Lokalerne kan umiddelbart anvendes til det
tiltænkte formål og være forsamlingssted i
forhold til møllen og de aktiviteter, der er
tiltænkt forbundet hermed. Igen er oplevelsen afhængig af, hvilken periode af møllens historie der skal fortælles. Hvis det er
den sidste del af møllens historie, der skal
fortælles, passer en del af interiørerne og
udtrykket udmærket. Hvis det er en tidligere historiefortælling, der ønskes, skal der
laves radikale ændringer, herunder genskabe datidens planløsning. Man kan vælge at
se stort på at få det indvendige til at passe
med kronologien, men som et minimum må
det udvendige billede passe med kronologien. Det bedste vil være at arbejde med den
samme grad af historisk ærlighed - indvendigt og udvendigt.

Stuehus gavl mod nord.
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Foderstof:

Foderstof med læsserampe foran.

Sidebygningen, der på 1. sal indeholder foderstof og i
stueetagen er garage og depot for elproduktionen.

Foderstof – Klimaskærm:
Foderstoffen har fungeret med alle de nødvendige maskiner til forarbejdning af korn.
Foderstoffen eller kornmøllen har skudt sig
gennem stuehusets sydende og ender i vinkelbygningen på vestsiden. Vinkelbygningen
er forlænget med 7 fag gitterspær. Gulvet i
forlængelsen er af beton. Taget er eternitbølgeplader og tagpap på den flade del af
foderstoffen mod gården. Vinduerne mod
gården er de oprindelige fra opførelsen. I
fronten er isat en skydeport ved læsserampen.
Foderstofsfløjens facade med åen. Den lave bygning
med ensidig taghældning er nu fjernet.

Tilstand: Klimaskærm
Facaderne er ud over enkelte sætningsrevner i rimelig stand. Sidebygningen er malet
med plastikmaling, der krakelerer. Fronten
ved læsserampen er meget udsat på grund
af den murede front, som skjuler det bagvedliggende tag. Det største problem er
sammenskæringen mellem den lave påbygning og stuehusets tag. Denne skotrende
har gennem længere tid været utæt og der
er ret omfattende rådskader.
Skotrendens underside er stærkt angrebet af råd.

Aktion:
Igen er det afhængig af tidsnittet. Tag, vinduer og døre skiftes til materialer og elementer, der passer til det valgte tidssnit.
På de historisk billeder får man et godt indtryk af, hvordan de enkelte dele har taget
sig ud.
Måske skal fronten og en del af møllebygningen nedbrydes, således det passer med
perioden 1930-1950. Derefter bør der tages
fat på, hvad der er tilbage af tekniske problemer. Malingen på facaderne bør afrenses
og tagsammenskæringen udbedres.
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Foderstof - Interiører:
Foderstoffen er stort set renset for inventar,
da rummet nu tjener som mødelokale. I den
forbindelse er hanebåndene i den nyere del
af sidehuset blevet hævet.
Foderstoffet bærer spor efter mange mere
eller mere hensigtsmæssige ombygninger.
Under en del af foderstoffen er der en kælder med en brønd. Fra kælderen er der forbindelse til møllebygningen. Der er åbent
ind under påbygningen på gårdsiden. Åbningen er pladelukket, men det er formentlig her, avner og andet overflødigt fra produktionen er endt.
Tilstand - Interiører:
Der er en del skader i forbindelse med det
utætte tag og skotrende. I forbindelse med
flytning af hanebåndene er der ikke udført
den fornødne forstærkning mellem spær og
hanebånd. I den forbindelse er det en god
idé at tage udgangspunkt i de metoder, der
er anvendt oprindeligt, så skæmmende
sømbeslag undgås.
Kælderen er præget af fugt. Det ser ud til,
at der til tider står blankt vand på gulvet.
Underetagen i sidebygningen er præget af
opstigende grundfugt i væggene.

Aktion:
Igen er det afhængig af tidsnittet. Tag, vinduer og døre skiftes til materialer og elementer, det passer til det valgte tidssnit.
Hanebånd forstærkes. Defekt træværk repareres under hensyntagen til gammel
håndværksskik.
Kælderen ryddes op og det bør overvejes,
om kælderen skal drænes. Der etableres
udluftning fra rummet. Der etableres ligeledes udluftning fra rummene under sidebygningen. Væggene kalkes med jævne mellemrum.

Foderstof indvendig set mod vest hvor betonkanten
markerer afgrænsningen mellem den ældre del med
bræddegulv og den nyere del med betongulv.

Kælderrummet med brønd og pumpe. I facaden ud
mod gården er isat støbejernsvinduer med rundbuet
overstykke.

Fugt stiger op i væggene i sidebygningen.

Væggen med vinduerne i er den tidligere gavl inden
udvidelsen af sidebygningen.
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Møllebygning – Klimaskærm:
Møllebygningen er ligeledes ombygget mange gange, som det fremgår af den indledende tekst.
Den mest markante ombygning er forlængelsen mod gårdsiden og den grundmurede
udbygning med et støbt tag. Tilbygningen
skyldtes pladsmangel i forbindelse med anskaffelse af en ny stor generator, som nu er
fjernet. Bygningen består af grundmurede
facader og eternittag. Der sidder ældre
sprossevinduer i bygningen, men døren er
udskiftet til en pladedør eller port. I vestgavlen er der muret en høj skorsten ved siden af de store vinduespartier.
Klimaskærm - Tilstand:
Facaderne er præget af en del løse fuger
med tendenser til forvitringer i stenenes
brandskal.
Bygningen stå relativt stabilt og der er ikke
umiddelbart graverende sætninger.
Vinduerne er af ældre dato og ikke i særlig
god stand. Især vinduerne mod vest er i kritisk forfatning. En nøje gennemgang af vinduerne vil vise, om de skal udskiftes eller
om de blot skal repareres.

Møllebygningen set fra syd/øst.

Møllebygningens gavl mod vest.

Aktion:
Igen er det afhængig af tidsnittet. Tag, vinduer og døre skiftes til materialer og elementer, det passer til det valgte tidssnit.
Vinduer repareres og døren udskiftes. Defekte mursten og fuger udskiftes.

Østgavl med nyere dør/port af krydsfiner plader.

Møllebygning - Interiører
Selve maskinehallen er anlæggets centrum.
Her findes den imponerende tavle og hele
fordelingssystemet. Det er disse rum, der er
med til at gøre stedet til noget særligt. Derfor er det uhyre vigtigt, at de genstande og
materialer, der bliver anvendt i disse rum
passer med fortællingen og historien. I det
fra hovedrummet fraskilte rum har der stået
en stor generator. Generatoren er desværre
blevet hugget op.

Møllens hjerte – Hovedtavlen
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Tilstand:
Inden udbedring er det vigtigt at gamle kilder og billeder studeres nøje i forbindelse
med iscenesættelsen af elektricitetsværket.
De fliser der mangler, bør erstattes af fliser
magen til og så fremdeles.
Aktion:
Restaurering med nænsomhed.
Turbinebygning - Klimaskærm:
Beskrivelsen omfatter bygningen, der
spænder på tværs af åen og støder op til
møllebygningen samt bygningerne på sydsiden af åen. Bygningerne blev gradvist tilføjet, når behovet for nye funktioner opstod.
Bygningerne består af grundmurede vægge,
der er pudset og kalket/malet.
Tagene er af eternit. Døre og vinduer er
primært af ældre dato.
Tilstand:
Bygningerne er i rimelig stand, men desværre malet med en plastikholdig maling.
Facaderne har områder med løst puds og
forvitrede teglsten. Vinduer og døre har det
mindre godt. Der er en del råd i vinduernes
bundrammer og karme.
Aktion:
Igen er det afhængigt af tidssnittet. Tag,
vinduer og døre skiftes til materialer og
elementer, det passer til det valgte tidssnit.
Facaderne afrenses for maling, repareres og
kalkes i stedet. Vinduer og døre repareres
og taget forsynes evt. med tagpap.

Fordelingstavle af marmor.

Turbinebygningen set fra sydøst

Turbinebygningerne med den karakteristiske dobbeltgavl og pap på taget.
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Turbinebygninger – Interiører

Dieselgenerator i bygningen syd for åen.

Bygning hen over åløbet

Bygningernes indre er umiddelbart i rimelig
stand. Det overlades til til Mølleforeningen
at vurdere udstyr og maskiner. Bygningens
knopskydning var bestemt af de indre funktioner samt behovet for plads til maskiner
og værksteder.
Tilstand:
Der er enkelte steder, hvor der er opstigende grundfugt, hvilket ikke er mærkeligt
bygningens placering taget i betragtning.
Lofterne er flere steder skjoldet af fugt og
gennemtrængende vand fra taget.
Aktion:
Den opstigende grundfugt er ikke et latent
problem og skal blot repareres ved kalkning
og med nyt puds, når det forvitrer. Taget
repareres og konstruktionen undersøges for
råd og svamp. Lofterne renses, males eller
kalkes.

Opstigende grundfugt.
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Arbejdernes trangfølge
1. Fastlæggelse af hvilken periode i møllens historie, der skal lægges
vægt på
2. Udarbejdelse af en samlet plan med etapedeling og tidsplan
3. Evt. nedbrydning af bygningsdele, der ikke længere passer med
møllens historiske snit
4. Afrensning af de malede facader
5. Etablering af ny tagbeklædning
6. Reparation af gamle vinduer og udskiftning af nyere vinduer og døre
7. Facade
8. Ombygning af anlægget indvendigt
9. Istandsættelse af anlæggets maskiner
Anbefaling:
Det vigtigste må være at få skabt et overblik over, hvad man vil med stedet. Under alle omstændigheder kommer man til at fortælle en historie, da
denne måde at producere strøm på, er et overstået kapitel i Danmark.
Når historien fortælles i disse rammer og ikke i en bog, er det formentlig
fordi, at beskueren skal kunne danne sig et billede af, hvordan det er foregået i virkeligheden. Hvis datidens virkelighed skal vises, skal man lægge
en plan, for hvad det er for en periode, der skal beskrives. Derfor må opgavens første øvelse gå ud på at lægge en begrundet plan for de bygningsmæssige tiltag.
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