Dansk Mølledag søndag den 15.juni 2014
Mere end 100 vand- og vindmøller åbner portene for publikum, som får en
enestående mulighed for at opleve en spændende del af den danske bygningskultur.
De gamle møller lever i dag en stille tilværelse, hvor mange frivillige møllelaug og museer kæmper
for at bevare disse bygningsværker, og håndværket, for eftertiden.
Alt dette bliver der mulighed for at opleve på Dansk Mølledag, søndag d. 15.juni.
Dansk Mølledag er en årligt tilbagevendende begivenhed, den tredje søndag i juni. Formålet med
den årlige mølledag er at øge befolkningens forståelse for bevarelsen vore gamle vand- og
vindmøller.
Ca. 100 møller holder åbent denne søndag, hvor der er lejlighed til at komme ind i møllerne og se
det imponerende håndværk, samt opleve en tid der er forsvundet.
Der er aktiviteter eller optræden ved mange af møllerne, og nogle vil også være i drift.
For 100 år siden var synet af en vindmølle i horisonten, eller en vandmølle i engdalen ikke noget
særsyn. Men det er det i dag. Mere end 4.500 møllebygninger er forsvundet de sidste 100 år.
Men historien om denne del af den danske bygningskultur er ikke helt væk. Rundt omkring i
Danmark er der stadig enkelte vind- og vandmøller, der har overlevet tidens tand, og som til
stadighed kæmper for overlevelse i et samfund, hvor tingene udvikler sig i en hastighed, hvor ingen
gamle møller kan være med.
Møllerne var datidens maskinkraft før dampmaskinernes og elektricitetens tid, når der skulle males
korn, saves tømmer, pumpes vand eller drives et hammerværk.
I dag er disse opgaver for længst overtaget af effektive maskiner.
Dansk Mølledag åbnes officielt ved et arrangement på Frilandsmuseet i Lyngby, hvor medlem af
bestyrelsen for Bygnings- og landskabskulturs landsorganisation, Helge Torm vil forestå den
officielle åbning.
Museet har gode muligheder for at præsentere de forskellige mølletyper der er tilbage i landet.
Museets møller vil blive vist frem, og møllersvende fra Frilandsmuseets Møllerlaug vil køre med et
par af møllerne.
På Dansk Møllerforenings hjemmeside http://www.danskmoellerforening.dk/deltagende-moller2014 findes en oversigt over alle de møller i Danmark, der i år deltager ved Dansk Mølledag 2014.

Dansk Mølledag sponseres af: Veluxfonden, Augustinusfonden, Fabrikant Mads Clausens Fond,
Oticonfonden m.fl.

Åbne møller på Bornholm – alle med gratis entre:
Bemærk, at der i år er to ”nye” møller med:
Svanemøllen i Svaneke, som har fået restaureret de spånbeklædte sider på møllen.
Se det flotte resultat, og kom ind i møllen, som nu igen er åben for publikum på denne dag.
Vang Vandmølle, som ikke har været åbnet før på Dansk Mølledag.

Egeby Mølle - Åben: 13.00-16.00
Nexøvej 74, 3720 Åkirkeby
Kontakt: telefon: 21 46 39 77; E-mail: nielsholgerlarsen@gmail.com
Hjemmeside: www.foreningenbornholm.dk
Vang Vandmølle - 13.00-16.00
Vandmøllevej 8, Vang, 3790 Hasle.
Kontakt: telefon: 21 46 39 77; E-mail: nielsholgerlarsen@gmail.com
http://www.foreningenbornholm.dk/vang-vandmoslashlle.html
Melsted Mølle – Landbrugsmuseet Melstedgård - Åben: 10.00-14.00
Melsted Langgade 28, 3760 Gudhjem
Kontakt: telefon: 21 46 39 77; E-mail: nielsholgerlarsen@gmail.com
hjemmeside: www.bornholmsmuseum.dk,
http://www.foreningenbornholm.dk/melsted-moslashlle.html
Entre: Fri entre på mølle – alm. entre på Gården
Kuremølle - Åben: 10.00-16.00
Svanekevej 65, 3740 Svaneke
Kontakt: telefon: 20 29 53 35; E-mail: MargretheSommer@gmail.com
Hjemmeside: www.kuremoellen.dk
Aktiviteter:. Den gamle Hornsby motor vil køre på dagen. Den gamle gasgenerator fra 2.
verdenskrig bliver demonstreret. Der vil være violinmusik og gratis kaffe på kanden.
Pedersker Kirkemølle - Åben: 13.00-16.00
Søndre Landevej 208 M, Pedersker, 3720 Aakirkeby
Kontakt: telefon: 56 97 71 84 / 30 30 27 17; E-mail: lokalforening@pedersker.dk
Hjemmeside: http://www.pedersker.dk/Kirkemølle.htm
Aktiviteter: Salg af mel, kaffe, øl & sodavand
Svanemøllen – Åben 10.00 – 15.30
Nørrevang 9 C, 3740 Svaneke
Kontakt: telefon:22 36 54 49; E-mail: eigilvjensen@gmail.com
Hjemmeside: www.svanekesvenner.dk
Aarsdale Mølle - Åben: 10.00-17.00
Gaden 44,3740 Svaneke
Kontakt: telefon: 56 49 60 51; E-mail: finnmikkelsen@live.dk
Hjemmeside:
Niels-Holger Larsen, Foreningen Bornholm, 21 46 39 77; E-mail: nielsholgerlarsen@gmail.com

