
Supplement til historien om Stubmøllen i Strandparken. 
 

 
 

 

 
 Lørdag den 20. maj 2017: Et stykke dansk kulturarv i flammer. Foto: Johnny D. Pedersen 

 

“Søndersted Stubmølle har stået i Strandparken siden 1938 men blev oprindelig 
opført i Butterup og siden flyttet til Søndersted. I weekenden blev den hærget af en 
brand.  
Om artiklen her skal ses som en nekrolog over Søndersted Stubmølle eller som et kort 
med ønsket om god bedring, er uklart. 
Møllen i Strandparken i Holbæk blev i weekenden hærget af en brand, der efter alt at 
dømme var påsat. Stubmøllen er omkring 300 år gammel, og givet er det, at den er i 
enkritisk tilstand. Hvor galt det er fat, skal fagfolk vurdere snarest. Søndersted Stubmølle 
er et stykke dansk kulturarv, og medarbejdere fra Slots- og Kulturstyrelsen kommer til 
Holbæk for at se den snarest. 
Det er Holbæk Kommune, der ejer møllen. 
Søndersted Stubmølle kom til Strandparken i Holbæk i 1938. Møllen kunne ikke længere 
arbejde, og placeringen af en vindmølle i park omgivet af en masse træer, kan måske 
forekomme pudsig. Men møllen havde historisk værdi og var et ofte besøgt udflugtsmål for 
holbækkere og andre fra egnen. Møllen optræder på utallige billeder, postkort og plakater 
og var et vartegn både for byen Holbæk og for Holbæk kommune. 
Samlingspunktet: 
Den har gennem mange mange år været et sted, hvor årets studenter mødtes, hvor 
skoleelever festede og fejrede en overstået eksamen. 
Møllen blev bygget omkring år 1700 og stod oprindelig i Butterup. I 1875 blev den flyttet til 
Søndersted. 
I Slots- og Kulturstyrelsen vurderer man, at møllen fortæller en væsentlig historie om 
dansk landbrug fra tiden før industriaiseringen, of at den er et værdifuldt eksempel på en 
tidlig og relativ sjælden mølletype.” 
 
(Ovenstående tekst og billede er afskrift af en omtale i Nordvestnyt for den 23. maj 2017. Artiklen 
er skrevet af Jørgen Juul). 
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Afskrift af artikel i  
Nordvestnyt den 10. 
april 2018. 
 
Foto: Kenn Thomsen 

 
Den gamle stub- 
mølle i Strandparken 
som brændte sidste 
år er nu godt på vej i 
en nyrestaureret 
udgave. 
Lige nu er den 
pakket meget 
grundigt ind i 
stilladser, så mølle- 
eksperterne kan 
arbejde trygt og 
sikkert. Møllen 
ventes klar til 
Sankthans. 



Side 3 

 

Der er p.t. et unikt kig til hathjul og krondrev, der snart vil være skjult af møllehatten. 
Den brandskadede stubmølle bliver ikke klar til Sankt Hans, som det var planen, men så 
var der noget råd, vi ikke havde set, fortæller møllebygger Michael Jensen fra Sneglerup. 
 
Billeder fra Nordvestnyt for 20. juni 2018. Foto: Per Christensen. Tekst: Lisbeth A. Rasmussen. 

  

 
 
                  Stubmøllen som den ser ud i november 2018. (Foto: Erling Knudsen). 

 
                              (Historien er samlet og redigeret af Erling Knudsen 2018). 


