
1. Millen zu Koplescht
Am Mamerdall, dem Dall vun de Millen,

hat Koplescht schon 1317 eng Bannmillen.

D’Waasser aus dem Eisebuer gouf an e
Weier, a vun do op d’Millen geleet. Esou   ëm
1900 gouf de Betrib agestallt. 

1864 ass eng „Muelmillen“ un der nörd-
lechster Spëtzt vun der Gemeng Koplescht
gebaut ginn. Doraus ass spéider eng Seemille
ginn. 1922 huet d’Millen opgehal mat schaf-
fen. Vum eigentléche Millegebai ass näischt
méi do, awer d’Haus ass nach bewunnt.

Am Dall, Richtung Mamer, louch un der
Baach d’Aalmillen. 1895  huet déi franséisch
Champagnerfabrik Mercier d’Millen mat 4
Hektar Land opkaf fir hei Weiden unzeplan-
zen. Domatt goufe Kierf a Këschte fabrizéiert
fir den Transport vum Champagner.
Lues a lues ass de Besëtz op 40
Hektar gewuess an et hunn bis 200
Leit aus der Emgéigend, a beson-
nesch vu Koplescht, Aarbecht
fonnt. 1928 huet den Industriellen
Nic. Zimmer-Maroldt d’Millen mat
enger 12 ha kaf a mat vill Geld an
e schéint grousst Gebai (Herren-
sitz) verwandelt. 1936 gouf en
Erhuelungsheem fir Kranker draus.
Duerno war et en Altersheem, an
elo stellt d’Caritas Wunnéngen dran
zur Verfügung fir Leit, déi betreit an
ëmsuergt musse ginn, awer d’Hall-
schent vum Haus gëtt als Verwal-
tungsgebai benotzt. 

Doniewend gouf et eng Uelech-
millen an eng Schankemillen.

Vergiesse mer net d’Gipsmillen

tëschent dem Roudenhaff a Steesel. Am 19.
Jorhonnert bis kuerz virum éischte Weltkrich
gouf do geschafft. D’Waasser gouf an 2
Weiere gestaut an huet d’Millen ugedriwwen.
Nom 1.Weltkrich ass d’Millen ofgerappt ginn.
D’Weiere sinn nach do.

2. Eng Mille bei Koplescht
2 Kilometer ewech vu Koplescht, lénks

vum Wee fir op Mamer, louch un der Baach
eng weider Millen: d’Neimaxmillen. Vu Kielen
erof ass d’Redelbaach an d’Mamer gefloss an
zesummen hu si d’Millerad gedréit. Déi kleng
Baach huet der Millen hiren éischten Numm
ginn: d’Redelbaachmillen. Vun hir geet schon
960 rieds. Si huet der Abtei St.Maximin vun
Tréier gehéiert. De Piechter vun der Millen
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huet der Abtei Pacht bezuelt. 

Am Laf vun de Zäit huet d’Millen sécher e
puer mol missen nei gebaut ginn, well se
entweder verbrannt war oder verkomme
gelooss gouf. Dat ware jo keng Prachtbauten
an och mat Stréi gedeckt. 

Net ze schwätzen vum Wee bis bei d’Mil-
len. Vu Kielen erof
hunn d’Baueren hir
Päerd mat de be-
luedene Ween iw-
wer Bëschweeër ge-
fouert, vu Kop-
lescht erop goung
et nëmmen iwwert
e schmuele Pad.
Bis géint 1891 be-
stoung keng Ver-
bindung vu Mamer
op Koplescht. Bis
bei d’Wëlzermillen
(Thillsmillen) gouf
et e Wee duerch de
Bärendall, a vun do
bis bei d’Neimax-
millen war nach e
Bëschwee esou
breet ewéi d’Spuer

vun engem Won. Bei
der Millen huet en
opgehal. Eréischt 1891
ass den heitege Wee
Mamer-Koplescht ge-
baut ginn, awer nach
ëmmer duerch de Bä-
rendall. 1911 ass dunn
déi nei Strooss duerch
de Gaaschtgronn ge-
baut ginn. 

1911 sollt iwerhaapt
e wichtegt Joer am
Verkéier ginn. Eng
Eisebunn vu bal 36 km
tëschent Lëtzebuerg-
Glacis an Näerden war
geplangt. Zu Stroossen,

Neimaxmillen, Kielen, Nouspelt, Dondel,
Bour, Rued, Greisch, Tënten, Sël, Kalmes a
Schweech wier den Zuch passéiert.

Bis an déi klengsten Eenzelhet  war alles
geplangt: d’Garen, de Präis fir d’Billjeën an
d’Vitesse vum Zuch. An de Krichsjoeren
1914-1918 gouf mam Bau vun der Bunn
ugefaang. Hannert Stroossen, duerch de
Gaaschtgronn bei d’Neimaxmillen hunn
Aarbéchter d’Fëllementer fir d’Bunn an eng
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