
Munkevejen

Kappel Stubmølle er en af Danmarks kun 16 
bevarede stubmøller (stubmølle = vindmølle på 
stub). Møllen er fra omkring 1730 og fungerede 
aktivt i omkring 200 år. Den blev taget ud af 
drift i 1935 og fredet i 1958, men er nu reno-
veret, så den kan male mel.
Stubmøllerne er den ældste type af vindmøller i 
Danmark, og Kappel Mølle har uden tvivl haft 
en stor rolle i produktionen af mel til de nærlig-
gende landsbyer Sjunkeby, Vesternæs og Knub-
beløkke.
Møllen er bygget på et fundament af kampe-
sten og afsluttes i et stråtækt sadeltag.
Møllekroppen er firkantet af træ beklædt med 
brædder, og vingerne har hækværk til sejl. Den 
har et vingefang på 24 alen. Vingerne drejer 
med uret. Det er den eneste tilbageværende af i 
alt 6 stubmøller i området, og den er opført ved 
en gammel helligkilde, Hellig Trefoldigheds 
Kilde.

Kappel Stubmølle

I 1700-tallet havde møllen kun én kværn, men 
omkring 1850 blev der installeret en skalle-
kværn. Tidligere blev der kun malet groft mel, 
men skallekværnen kunne sortere skaldelene 
fra kornet og dermed fremstille hvidt mel. Fra 
omkring 1880 havde de moderne valsemøller 
dog overtaget produktionen af det fine mel, og 
stubmøllen blev alene brugt til at male korn til 
dyrefoder. 
Møllen gennemgik et større restaureringsarbej-
de i 2003-2004, hvor møllebygger Jens Jørgen-
sen færdiggjorde den indvendigt. Den ejes og 
drives i dag af Kappel Stubmøllelaug, og efter 
endt restaurering nedsatte lauget et frivilligt 
møllesjak, der ved særlige lejligheder og gennem 
sommerhalvåret jævnligt kører med møllen. 
Der er samtidig anlagt et grønt, offentligt areal, 
hvor turister kan gøre ophold.

 Kappel Stubmølle mill is one of the few re-
maining post mills in Denmark. It was restored 
a few years ago, so it looks great and is in work-
ing order. The mill dates from 1730. Kappel 
Mølle mill is in the little village of Kappel – a 
superbly preserved cultural environment with 
its own village church.

 Die Mühle von Kappel ist eine der wenigen 
erhalten gebliebenen Bockmühlen in Däne-
mark. Sie wurde vor einigen Jahren in Stand 
gesetzt, so dass sie heute in gutem Zustand und 
betriebsbereit ist. Die Mühle stammt von 1730. 
Sie liegt im Dorf Kappel mit einem gut erhalte-
nen Kulturmilieu und eigener Dorfkirche.

Stub og stenbjælke / Post and millstone beams / 
Post and millstone beams

(Foto: Holger Villadsen)

Hathjul og stokkedrev / Hub wheel and lantern gear 
drive / Kammrad und Stockrad

(Foto: Holger Villadsen)
Kappel Stubmølle fra omkring 1730 / Kappel Stub-
mølle post mill from c. 1730 / Bockmühle Kappel 
von etwa 1730

- din guide til
nye oplevelser

  
 Der Mönchsweg

Der Mönchsweg ist ein Radfernweg. Er führt an  
historischen Stätten vorbei, die von der Verbreitung 
des Christentums und seiner Bedeutung für  
unser kulturelles Erbe zeugen.  
Die Route beginnt in Glückstadt, 
nördlich von Hamburg, und verläuft 
nach Fehmarn/Rødbyhavn weiter und  
endet in Roskilde. In Dänemark ist der 
Radfernweg mit der Routennum- 
mer 88 und die Schleife auf  Lolland 
mit der Routennummer 89
ausgeschildert.
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 Munkevejen
Munkevejen er en cykelrute. Den kommer forbi historiske 
steder, der vidner om kristendommens betydning for vo-
res kulturarv. Ruten starter i Tyskland i Glückstadt, nord 
for Hamburg og går til Puttgarden/Rødbyhavn og slutter i 
Roskilde. I Danmark er hovedruten skiltet med cykelrute-
nummer 88. Loopet på Lolland har nummer 89.

 Munkevejen
Munkevejen is a cycle trail. It passes historical sites that 
bear witness to the spread of Christianity and its signi-
ficance to our cultural heritage. The trail starts in Glück-
stadt, Germany, north of Hamburg. It continues to 
Puttgarden/Rødbyhavn and ends in Roskilde. The trail is 
signposted No. 88, and the loop on Lolland No. 89.


