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Elstrup Mølle

Visionsoplæg
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På Als har vi et Helved, et Frydendal, et Guderup, et Universe. 

Visionen i projekt Elstrup Mølle er at skabe et Paradis: en temapark, 

det skal være fascinerende og underholdende at besøge. Et 

sted, hvor børn og voksne bliver klogere på fortidens levevis, 

og på hvordan vi håndterer nutidens og fremtidens klima- og 

miljømæssige udfordringer. I Paradis blomstrer og gror alt dét 

grønne, som fremover bliver definerende for vores fælles eksistens: 

energi, gastronomi og have- og landbokultur. Det sker med afsæt i 

Elstrup Mølles historie, et alsisk bondeliv, der var engang, og med 

en ambition om at bygge en bro af viden og indsigt mellem fortiden, 

nutiden og fremtiden.

Vision Udarbejdet af

Støttet af

Studio Tobias Røder
Hanne Risgaard

Elstrup Møllens venner
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Visuel identitet
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Midt mellem Helved og Guderup ligger en have. En frodig og forunderlig forlystelsespark 
for dyr og mennesker, planter og insekter. Her har fortiden slået rødder, så fremtiden kan 
blomstre. Vi kalder den Paradis.
I hjertet af haven, på et lille højdedrag med udsigt over Als, troner den smukke, gamle 
Elstrup Mølle. Vingerne er væk, men møllen har ikke mistet sin kraft. Den har taget hatten 
af for gæsterne, der kommer flokkende til fra ind- og udland. De vil opleve mulden og 
markerne, maden og mangfoldigheden, mens de bogstaveligt talt spiser af Kundskabens 
Træ. For her i haven kan de lære om biodiversitet og jordbrug, deltage i kurser og 
aktiviteter, høre koncerter og foredrag og besøge restauranten i orangeriet.
Møllestenen er symbolet på dette cirkulære Paradis. Det var den, kornet og kernerne 
blev malet på. Og derfor er den billedet på den tætte sammenhæng mellem natur og 
mennesker. Som en pulserende sol sender den sine stråler ud i verden. Og måske netop 
derfor har symbolet den magi og den skønhed, der gør det værdigt til at sidde på porten ind 
til Paradis.

Et Paradis på Als
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Logo
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Kapitel 1

Hvorfor?
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Danmarks store nationalskjald, Johannes V. Jensen, har engang 

skrevet, at ”vi alle må holde muligheden for sammenligning fast, 

ellers bliver vi som individer, der har mistet hukommelsen”. Uden 

et før, er der heller ikke et nu, og uden et nu, får vi vanskeligt ved at 

navigere i fremtiden. Det gjaldt for 100 år siden, og det gælder endnu 

mere i den fragmenterede verden, vi lever i, i dag. Da Sønderjylland 

i 1920 igen blev dansk, var der 42 arbejdende møller på Als. Af 

dem er der i dag kun en lille håndfuld tilbage. De er alle fredede. De 

repræsenterer en vigtig del af øens landbrugs- og industrihistorie. 

Og så er de lokale fyrtårne, som er med til at skabe identitet og 

fællesskab i de landsbyer, hvor de ligger. De betyder simpelthen 

noget for dem, der ser på dem hver eneste dag.

Introduktion
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En af de sidste fredede møller ligger i Elstrup - midtvejs mellem 

landsbyen Helved og Guderup. Elstrup Mølle blev rejst i 1888. Den 

ligger højt med storslået udsigt over de alsiske marker, de levende 

hegn og den nærliggende skov. I dag har Elstrup Mølle hverken 

vinger eller hat, så noget kunne sagtens tale for, at det var ganske 

fornuftigt at rive de gamle møllebygninger ned. Men dem, der bor i 

området, har villet det anderledes. De ser en gammel mølle i en ny 

tids lys, hvor vindenergi, det at dyrke og forarbejde råvarer lokalt 

og bruge dem til at fremme grøn gastronomi, er vigtige bidrag til at 

styrke biodiversiteten og sikre os alle en bæredygtig fremtid. Derfor 

har Møllens Venner i en årrække arrangeret masser af events for 

at skaffe midler til at købe møllen. Det køb faldt på plads i efteråret 

2021. Elstrup mølle er i dag en selvejende institution.

Elstrup Mølle
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Den selvejende institution Elstrup Mølle har som målsætning at:

• restaurere den fredede mølle, genetablere den som arbejdende   

mølleri, samt skabe rammer for et lille museum for møllens historie

• anlægge en række haver, der forbinder fortidens, nutidens og 

fremtidens havebrug og -kultur

• formidle den nyeste viden om bæredygtighed og grøn omstilling 

med særlig fokus på at fremme biodiversitet, fremtidens grønne 

energi, gastronomi og fødevareproduktion

• øge turismen på Als

• skabe nye arbejdspladser

• udbygge fællesskaberne i lokalområdet

Målsætning

Muld, mølle og mad
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Ideer

Det, der vil gøre det værd at rejse fra nær og fjern for at besøge 

Paradis, dækkes bedst af ordene mølle, muld, mad, musik, 

mennesker og muligheder.

• møllen, den restaurerede, der formaler mel af Alshvede og andre 

gamle/lokalt dyrkede kornsorter

• mulden, der er grobund for alle vækster i pryd-, køkken- og 

skovhaverne, samt i den vilde natur

• maden, der tilberedes af årets høst til salg i gårdbutik og café, samt 

på kurser for både børn og voksne, private og professionelle

• musikken, der skaber livsglæde og oplevelser for alle besøgende, 

og som fremmer og styrker de lokale fællesskaber

• mennesker, der søger glæde og inspiration gennem besøg i 

Paradis, og som med ny viden derfra kan bidrage til at sikre en 

bæredygtig fremtid for vores børn og børnebørn

• muligheder for oplevelser er mangfoldige – derfor bliver et besøg 

i Paradis også et møde med nyskabt arkitektur, hvis brug af 

avancerede teknologier bliver definerende for en del af fremtidens 

bæredygtige udvikling.
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Kapitel 2

Hvad?
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Frugt- og bærhave

Skovhave

Køkkenhave

Demohave

Parkering

Mølle

Billetsalg og butik

Prydhave

Legeplads

Solceller

Amfiteater

Hemmelig 
lund

Udsigt

Klimaskov

EngMarkedsplads

Teltplads

Parkering

“Himmelhaven”

Halmlabyrint
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Masterplan
Masterplanen er udviklet med henblik på at skabe interessante 

oplevelse for forskellige besøgende, hylde det smukke landskab, 

og være fleksibel så den kan udvikles over tid. Den er inspireret af 

møllestenens runde form, der skaber rum og genkendelige former 

både fra øjenhøjde og fra et fly eller Google Earth.  

 

Indgang og billettering foregår ved Elstrup Mølle, og inspireret af 

møllevinger stråler planen ud herfra i tre hovedspor med hvert deres 

tema; mad, æstetik, og bæredygtighed. Således kan de besøgende 

tage forskellige planlagte ruter rundt i haven, eller finde deres egen 

vej.

Alsisk læhegn Genkendelige landskaber fra oven

Frugt- og bærhave

“Himmelhaven”

Halmlabyrint

Skovhave

Skovhave
Rodzoneanlæg

Skovhave

Køkkenhave

Demohave

Parkering

Mølle

Billetsalg og butik

Prydhave

Legeplads

Solceller

Klimaskov

Amfiteater

Hemmelig 
lund

Udsigt

Klimaskov

Eng

Markedsplads

Teltplads

Parkering
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Koncept

Elstrup Mølle i tre spor - muld, mølle og mad Oplevelses- og læringsrum med individuel karakter Tilpasning og sammensmeltning med området
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Områder

Billetsalg foregår ved Elstrup Mølle, 
hvor besøgende går fra gratis til betalt områdebetalt område

Parkeringsmuligheder ved både 
Elstrup Mølle og Markedsplads

Attraktioner  
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Cirkulation

Turist Eventyrer Læring
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Blomsterengen
Almindelig kællingetand, hvid okseøje, rødkløver, blåhat, blæresmælde, gul snerre. Skønne navne på et lille udvalg af de hjemmehørende arter, vi i dag ønsker i 

en blomstereng. Blomsterenge har fået en renæssance, fordi vi er blevet klogere. Ganske vist på den hårde måde, for alle statistikker viser et dramatisk fald i både 

antal og mængde af de bier og insekter, vi har brug for som bestøvere. Det er også grunden til, at blomsterengen er blevet et bærende element, når masterplanen 

for Paradis Elstrup Mølle skal gennemføres. 

År 1 tilsås hele områdets derfor som blomstereng. Når engen er etableret, slår vi stier, der markerer adgangsvejene til de fremtidige aktiviteter. Gæster kan altså 

allerede fra første færd gå en tur i Paradis og få en oplevelse af alt det, der venter dem i de følgende sæsoner.

Slået blomstereng Indramning med gangbro Muret støttevæg
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De gamle møllebygninger transformeres til undervisning, shop og 

mødested samt billet og salg. Møllen åbnes og fortællingen om 

møllen og møllernes historie for Als vises. Møllen restaureres og 

maler kornet så man forstår produktionen

Mølle

Elstrup Mølle Nuværende museumsudstilling



       32  /  50/  Studio Tobias Røder 

Madhus og shop

Undervisning i bagning Nyt demonstrationskøkken

Møllerens bolig transformeres til et læringshus for hvordan man 

bruger de forskellige produkter, dyrkning og læring om bioversiteten 

i området. Stuen er et stort testkøkken, og der er salg af produkterne 

fra gårdbutikken. Bygningen udvides med en tilbygning så 

kapaciteten i testkøkkenet forøges og der er bedre plads til 

undervisning og arrangementer.
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Prydhave - “e blomgå”
Als er det sted i Danmark, hvor havekultur har været mest udviklet 

længst tilbage i tiden. De dygtige gartnere ved hertughoffet på 

Augustenborg Slot, bragte i 1600-tallet de nyeste strømninger i 

havemode med til øen, og fremmede dermed for mere end 300 år 

siden den æstetik, som stadig kan ses i gamle prydhaver i området. 

Det var og er store haver med stramme bede, klippede vækster, 

solitære træer – og masser af blomster. Alsingerne gav prydhaverne 

det oplagte navn: blomsterhaven, ”e blomgå” på dialekt. Der 

var især stor glæde ved duftende roser, hvor Maiden’s Blush og 

Portlandrosen var særligt populære. Som prikken over i’et kunne de 

nydes, når søndagens eftermiddagskaffe blev drukket i lysthuset - et 

vigtigt bygningselement i en rigtig alsisk prydhave.

Maiden Blush Prydhave
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Køkkenhave – ”e kalgå”
Det er karakteristisk for gammeldags havekultur på Als, at 

prydhaver, frugthaver og køkkenhaver ikke ligger i forlængelse 

af hinanden, men derimod spredt rundt omkring gården. 

Køkkenhaven, kålgården - på alsisk ”e kalgå” - blev placeret praktisk 

i forhold til stuehuset og køkken. Så var det nemt for kvinderne 

i huset at smutte ud til vækstsæsonens utallige arbejdsgange: 

forårsgravning, såning, lugning og høst. I de snorlige bede blev 

der dyrket ærter, gulerødder, kartofler, rødbeder, løg og masser af 

kål. Alt det, vi også dyrker i dag. Dertil kom lokale specialiteterne, 

bl.a. den sønderjyske urt, Suram, og fattigmandsaspargesen 

skorzonerrod. Når alt det grønne kom ind i køkkenet, blev der lavet 

mad ”helt fra bunden” med alsiske specialiteter som favoritter: 

snysk, suramsuppe, ejrisju, hvidkålsbudding og skrædderduels. 

Køkkenhave Køkkenhave
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Demonstrationshave
Demohaverne skal anvendes ved:

• undervisning af børn og unge

• samarbejde med erhvervsskoler om grøn gastronomi

• samarbejde med universiteter om forædling af gamle frø- og 

kornsorter

• dyrkning af specialafgrøder til frøproduktion

• rundvisninger og foredrag for både private og professionelle 

besøgende

Undervisning Dufttunnel



       36  /  50/  Studio Tobias Røder 

Klimaskov
En skov er det mest effektive værktøj til at binde og lagre CO2. 

Skoven er desuden levesteder for mange plante-, dyre- og 

insektarter. Derfor er skovrejsning blevet et af de vigtigste redskaber 

til at imødegå klima- og biodiversitetskriserne. Alle træer er gode 

for klimaet, men i Paradisets klimaskov planter vi træarter, der er 

ekstra gode til at binde CO2. Det bliver kun et lillebitte bidrag til 

at skubbe til den grønne omstilling, men vigtigere er det også, at 

skoven bliver et læringssted, hvor vi kan demonstrere praktik, og 

samtidig undervise i den store viden, der er om træer og skoves liv 

og betydning for en bæredygtig fremtid.
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Amfiteater
Teatret skal være centrum for fest og glæde med bl.a.:

• Sct. Hans fest

• Foredrag 

• Koncerter

• Teaterforestillinger

• Madpakkehygge

• Fællessang

• Vielser

SceneAmfiteater
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Skovhave
Vores indsigt i den måde, den vilde natur udfolder sig på, er 

omdrejningspunktet for arbejdet med fremtidens spiselige have.

Ligesom i en rigtig skov, beplantes skovhaven med vækster i tre 

niveauer: bunddækkende, mellemhøje og høje. I en naturlig skov 

udnytter de bunddækkende planter solens varme fra det tidligste 

forår, og helt hen i efteråret udnytter træerne med de øverste kroner 

i skoven de sidste solstråler til det yderste. Det betyder bl.a., at vi 

med en skovhave over en lang sæson kan blive forsynet med frugter, 

bær, nødder, grøntsager, urter og svampe. Ud over de spiselige 

vækster, består en skovhave også af andre ”nytteplanter”, som f.eks. 

har evner til at binde kvælstof fra luften, for senere at frigive den til 

planter, som tiltrækker de bier og andre bestøvere, som vi ved er 

uundværlige, når vi ønsker at sikre biodiversitet og en levende natur.
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Broen
Broen i Paradis forbinder fortid med nutid og fremtid. Den lægger 

fra ved den fredede Elstrup Mølle, dækker i sit løb en række 

af nutidens praktiske behov for til sidst, med et orangeri som 

afslutning, at åbne sig mod et fortryllende landskab og et magisk 

himmelhvælv. Broen er æstetik, men også en helt jordnær og 

praktisk foranstaltning, der bl.a. skal rumme redskabsskure, 

tanke til vandopsamling, teknik rum, lagerfaciliteter, madpakke-

læ til våde dage, bænke- og hvilepladser, trappeopgange, 

konferencerum og toiletter.

6,5 m

0,5 m

0 m

Stibro i landskabet Hævet gangbro



       40  /  50/  Studio Tobias Røder 

Frugthave -  ”e feldgå”
I 1689 blev den første planteskole i Danmark oprettet i Sønderborg 

af Peter Vogtmann – den førte af en lang række markante 

planteforædlere på Als. Vogtmanns lidenskab var frugttræer og 

-buske, som alle hurtigt blev et fast element i bondehaverne rundt 

om på hele øen. Salget af æbler, pærer, sveskeblommer, ribs og 

stikkelsbær gav de alsiske bønder en rigtig god ekstraindtægt. Så 

god, at landsbyvedtægterne for Elstrup pålagde ejerne af nyanlagte 

frugthaver særlige afgifter. Haverne til træer og buske fik også deres 

eget navn – ”e feldgå”.  Et af de første æbletræer, der blev solgt 

fra Vogtmanns planteskole blev lanceret med det det fine navn: 

Passe Pomme Blanche. Siden har de lokale sat deres eget præg på 

navnene: Alsisk voksæble, Volks krigsæble, Honningæblet – og tre 

pærer sorter: Permotter, Pernisser og Tørrepære fra Fynshav.

Samling af bær Frugtplantage
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Himmelhaven
Der er to juveler i Paradis: Elstrup Mølle og Himmelhaven. Hvor 

møllen repræsenterer grøn energi, lokal fødevareproduktion og ditto 

forbrug fra før de ord blev moderne, står restaurant Himmelhaven 

som et glitrende bud på en arkitektonisk nyfortolkning af det 

klassiske orangeri; skabt til fremtidige fællesskaber, fest, grøn 

gastronomi og glæde. 

Hævet  opholdsrum Spiseområde i forbindelse med naturen
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Engen
Brudgomsegene i Nørreskoven på Als blev plantet for ca. 300 år 

siden. Plantningen skete på ordre fra hertug August af Nordborg, 

og var en betingelse for, at bønderkarlene kunne få lov til at gifte sig. 

De majestætiske kærlighedstræer er nu omkring 30 meter høje, 

og udgør en af de ældste skovbeplantninger i Danmark. I dag ved 

vi, at de gamle egetræer også er helt særlige i forhold til at sikre 

biodiversitet. Ikke færre en 800 organismer er afhængig af, at vi 

bevarer vores hjemmehørende egetræer. Derfor bliver engen for 

enden Himmelhaven også beplantet med solitære egetræer, som 

græssende kvæg engang ad åre kan hvile sig under på solvarme 

sommerdage.
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Markedsplads
Pladsen skal være ramme om:

• ”Grøn festival i Paradis” med deltagere fra både Danmark og 

Nordtyskland – én gang årligt

• Mindre sæson- og temabestemte fødevaremarkeder 

• Temadage vedr. bæredygtige teknologier

• Temadage vedr. grøn gastronomi

Marked Frugtmarked
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Bæredygtighed
I Paradis Elstrup Mølle arbejder vi for at fremme biodiversitet, 

fremtidens grønne energi, gastronomi og havekultur. FN’s 

verdensmål er vores bibel.  De konkrete værktøjer for at nå en 

bæredygtig balance, er bl.a. etablering af

• Økologisk drift

• Jordvarme

• Solcelleanlæg

• Varmepumper

• Rodzoneanlæg

• Vandopsamling

• Energistyring

• Innovativ anvendelse af sidestreams fra grøn fødevareproduktion

• Kompostering

Rodzoneanlæg Agrivoltaics - solceller og landbrug
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Hvordan?
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Arealfordeling

Mølleområde: servering, salg, m.v.

Legeplads

Samlings- og informationsområder

 

Prydhaver 

Amfiteater

Demonstrationshaver

Køkkenhaver

Skovhaver

Frugt- og bærhave

Klimaskov 

Eng 

 

Markedsplads 

Teltplads

Parkering 
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 -ved Elstrup Mølle

2400 m2
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6350 m2

2450 m2
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28600 m2
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4650 m2
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Frugt- og bærhave

“Himmelhaven”
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Skovhave

Skovhave
Rodzoneanlæg

Skovhave

Køkkenhave
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Parkering
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Klimaskov

Amfiteater
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Eng

Markedsplads
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Udviklingsplan - Masterplan

Området omkring Elstrup Mølle vil hurtigt kunne 
tages i brug, hvor også Markedspladsen mod syd i 

det første år kan huse begivenheder. De resterende 
områder plantes med blomstereng.

Skovområderne tilplantes, og demonstrationshaver, 
samt køkkenhave igangsættes.

Frugt- og bærhave og engområde klargøres.  
Himmelhave, amfiteater og andre byggede 

 konstruktioner færdiggøres

2023 2025 2027
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Udviklingsplan - Mølle og madhus

2023

De eksisterende møllebygninger istandsættes let,
og rummer billetsalg, udstilling af ny masterplan, 

samt startsted for rundvisning, m.v.

2025

Café tilføjes til eksisterende møllebygninger med 
mulighed for teltopsætning på pladsen foran. 
 Møllerens Hus istandsættes med tilbygning 

og rummer nu produktionskøkken, m.v.

2027

Elstrup Mølle istandsættes endeligt og genoptager 
rundvisning og udkig fra Møllen ud over “Paradis”
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Kristian Winther

kristian.winther@arup.com

Tlf. +45  3050 3002

Tobias Røder

look@tobiasroeder.com

Tlf. +45 2983 8898

Skærtoft

Hanne@skaertoft2.dk

Tlf. +45 7447 4580

Studio Tobias Røder Hanne Risgaard




