
Køkken

Toilet

Toilet

Depot

Garderobe

Indgang

Motor

Plantegning af 

møllen: (ca. 1:50)

Øverst: 
Det store udstillings-
lokale med trappe 
videre op i møllen.

Nederst: 
Underetagen som også 
er indgang med garde-
robe, køkken, toiletter 
og depotrum. 
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Udstilling i

Aulum Mølle 

Møllestræde 2, 7490 Aulum

e-mail: kunst@aulummolle.dk
www.aulummolle.dk

Udstilling opsættes i de 
2 underste etager.

Billeder ophængt uden gitter. Gitterophæng fra loft - bredde 105 cm
Et eller flere billeder hænges op m/kroge.
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INDGANG OG UNDERETAGE

Indgangsdøren er
B: 150 x H: 195 cm.

(5) - på væggen th. 
max. str. 80 x 100 cm.

5

4. 4.

Det første man ser er eksempel 4 og 5

(4) - der kan hænge et stort 
billede, max. ca. 200 x 180 cm.
eller 2/flere mindre.

4

(4) - i underetagen monteres som 
regel et gitter på tværs foran motoren 
og indgangen til køkkenet. 
Men der kan også bare hænges et 
stort billede op i snore.

Eksempel på ophæng 4
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Til venstre i rummet (1), 
max str.: 80 x 100 cm.

Til højre ved trappen: plads til to 
billeder (2 og 3) - max str.: 80 x 100 
og 60 x 100 cm.

De dybe vindueskarme er gode til 
små ting. 
(bredde 115 cm - dybde 35-42 cm.)

Eksempel 2 og 3 et keramik fad og et maleri.

1

3 2

Se billeder fra tidligere udstillinger: www.aulummolle.dk/gl_udstillinger.html

UNDERETAGEN
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Væggen mod vest 
- med kanten ved trappen, hvor der kan hænge mindre 
billeder (15,16 og 17). Billede nr. 19 hænges indvendig, så 
det ses, når man går ned af trappen.

Væggen mod syd

(7) På de lodrette bjælker kan der hænge et ret stort billede max str.: 130 x 160 cm. 
Åbningen under skiltet 
“Kun mod kontant” er 72 x 142 cm. 

(8) Bagved et gitter, hvor der kan 
hænges et eller flere af forskellig 
størrelse.

eksempel 6

eksempel 18
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eksempel 7

eksempel 15, 16 og 17

DET STORE UDSTILLINGS-LOKALE
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Væggen mod nord, 
her monteres 2 gitre 
mellem vinduerne (13 
og 14).
Til højre trappen til ov-
eretagen, hvor der godt 
kan hænge et mindre 
billede under (12). 

Væggen mod øst, 
hvor der kan monteres 3 gitre. 

(10) Her er der plads til et meget stort 
billede. Eller man kan bruge gitteret til 
ophæng af forkellige størrelser.
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eksempel 9, 10 og 11

eksempel 13 og 14

Der kan stilles ting på trappen, 
som her kurve eller f.eks. små 
billeder.

eksempel 13 og 14
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