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RUTER

MØLLERUTER I EUROPA
Europa er stadig fyldt med smukke møller. Historiske monumenter, som du kan 
opdage med ruterne under Via Molina.

Gå-, cykel- og bilruterne fører dig gennem smukke landskaber og tager dig til skjulte 
møllesteder i Tyskland, Danmark og Holland. Langs vejen kommer du ikke kun 
forbi møller, men også meget andet kulturarv. Desuden lærer du om landskabet og 
historien.

Via Molina er i udvikling. Vi starter med ruter i Holland, Tyskland og Danmark, men 
flere lande vil deltage i den kommende periode. Hold øje med viamolina.eu for gratis 
forslag til vandre-, cykel- og bilruter i Europa.
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MØLLER

HESTEMØLLE
En hestemølle var ikke kun hestedrevet. 
Hvert dyr med tilstrækkelig kraft blev 
brugt. For eksempel blev hunde på gårde 
ofte brugt til kærning af smør, mens 
stærkere dyr - som f.eks. okser og heste 
blev brugt til de andre tungere opgaver. 
En hestemølle var ofte en selvstændig 
bygning ved en gård eller et hus i byen. Du 
kan stadig se en hestemøller forskellige 
steder i Europa.

VINDMØLLE
Vindmøller har været i Europa 
i hundreder af år. Sejlene på 
vingerne fanger vinden og 
bruger dens kraft til at drive 
møllen. Der er mange forskellige 
typer vindmøller. På Via Molina-
ruterne kan man komme til 
små landsbymøller, men også 
fascinerende avancerede 
industrifabrikker.

FORSKELLIGE MØLLER
Møller findes i mange former og 
størrelser. De drives af vind, vand eller 
dyrekraft. Opdag hvilke typer møller 
du kan støde på på ruterne.

VIDSTE DU AT...
 a De antikke grækere og romerne havde allerede primitive vandmøller til formaling 

af korn?

 a De første vindmøller dukkede op omkring år 1000? Vindmøllerne blev introduceret 
i Normandiet, Flanderen og det sydlige England.

 a En mølle kan have mange funktioner. For eksempel er der møller, der formaler korn 
til mel eller pumper vand. Der er også mange typer industrielle møller, såsom træ-, 
olie-, papir- og farvefabrikker.

OM

MØLLER ER MASKINER
Møller har hjulpet folk med tungt arbejde 
i århundreder. Traditionelt til formaling 
af korn, men senere også til at forarbejde 
træ, presse ædle olie fra frø, karte uld eller 
pumpe vand til eller fra dyrkningsjord. 

Engang var der tusindvis af møller i Europa, 
men nu er de blevet overhalet af industriel 
mekanisering. Heldigvis er mange møller 
bevaret. Imponerende monumenter, der 
tager dig tilbage til fortiden.

VANDMØLLE
Vandmøller bruger kraften fra det 
rindende vand. Du kan finde dem højt 
oppe i bjergene, i floddale, nær store byer 
og på skjulte steder i skoven. Europa har 
været fyldt med tusindvis af vandmøller. 
Vandmøller drives af vandrette eller 
lodrette vandhjul eller en moderne turbine.

HÅNDKVÆRN
Håndkværne kendes langt 
tilbage i tiden. Det var ofte 
ikke mere end to sten, der blev 
gnedet mod hinanden. Senere 
blev der brugt små håndmøller, 
der bestod af to små runde 
møllesten.

VIA MOLINA
Møller er kulturelle ikoner i det europæiske landskab. Ikoner der fortjener meget 
mere opmærksomhed. Derfor er møllerforeningerne i Holland, Tyskland og Danmark 
gået sammen om Via Molina-projektet. Vi inviterer alle til at opleve møllerne i Europa 
med smukke vandre-, cykel- og bilruter.

“Via Molina bringer mennesker og kulturer tættere sammen.”
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