
 

To stærke kværne til mel og foder 

Der er borde og bænke til fri afbenyttelse 

• Tag kaffen eller madpakken med -

eller køb en kop varm kaffe hos os 

 

• Lad børnene få en sjov og lærerig  

oplevelse med leg på møllebakken 

  

• Køb mel med hjem til en hyggelig  

bagedag 

 

 

 

 

 

 

 

• Gør turen til møllen til dagens ople-

velse - eller besøg også omegnes 

spændende attraktioner. 

• Skolestuen få hundrede meter 

fra møllen  med udstilling og 

materiale om områdets histo-

rie og indbyggere. 

• Birkegårdens  Haver  -   

kun 8 km væk.  

• Spis frokost på Bromølle Kro, 

Danmarks ældste kro -  

kun 8 km væk.  
 

Læg vejen forbi 

Skamstrup Mølle  

Skamstrupvej 

29b  

Fungerende  

Hollandsk Vindmølle 

Operational Smock Mill 

Funktionstüchtige  

Holländermühle 

Se mere på www.skamstrupmolle.dk 



• Erleben Sie den Klang des großen Zahn-

rads, das die leistungsstarken Mühlen 

antreibt und sehen Sie, wie die großen 

Flügel sich im Wind drehen  
 

• Die beiden Mühlen mahlen Getreide zu 

Mehl und Futter, genau wie in alten Zei-

ten, als die Bauern ihr Korn zur Mühle 

brachten  

 

• Der Müller und sein Lehrling erklären den 

Weg des Getreides durch die Mühle bis 

hin zu einem Sack backfertigem Mehl  

 

• Die Mühle wurde liebevoll mit tradi-

tionellen Handwerksmethoden restauri-

ert  

 

• Erleben Sie eine unterhaltsame und 

lehrreiche Erfahrung zusammen mit 

Ihren Kindern  

De to kværne maler korn til mel 

og foder - præcis som de gjorde i 

gamle dage, når bønderne kørte 

til mølle med deres korn 

Arbejdsplads anno 1874 

Mølleren og møllersven-

den fortæller om kornets 

vej gennem møllen og 

frem til den pose mel, du 

kan bage med. 

Møllen er nænsomt sat i stand 

efter metoder fra de gamle 

håndværk 

Oplev lyden af de store tandhjul, 

som driver de kraftige kværne 

og se de store flotte vinger dreje 

i vinden.  

• Experience the sound of the big gears 

that drive the powerful grinders and 

watch the big, beautiful wings turn in the 

wind  

 

• The two grinders grind grain into flour 

and feed, just like they did in old times, 

when the farmers used to drive to the 

mill with their grain  

 

• The Miller and the Millers assistent will 

tell you about the grain’s way through 

the mill until the bag of flour is ready for 

baking  

 

• The mill has been restored carefully with 

traditional craftsmanship  

 

• Bring your coffee or lunch or buy a cup of 

hot coffee at the mill. 

 

• Let the kids have a 

fun and educatio-

nal  experince at 

the mill. 
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Workplace anno 1874 


