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Kuremøllen på Kurebakken, 3 km. fra Svaneke og 74 meter over havet er opført i 1861 . Overtro forbød fiskere at 
tage ordet ”mølle” i deres mund, når de var på havet, fordi vingerne udgør et kors. I stedet fik møllen tilnavnet 

Kuratrøntan. 
 

PAP FIK PIP 
Facadepap ramt af solstik - Icopal tager ansvaret og tab på 100.000 
kroner 
Det tegnede ellers så godt. Kuremøllen var beklædt med nærmest antikke Icopal-
plader, og da de skulle erstattes af nye, syntes Icopal, at det var en spændende 
opgave. Skønt dette firma gennem generationer har specialiseret sig i tagpap, gik det 
alligevel galt. Til den nye beklædning af møllens sider havde Icopal leveret en type 
plader med for højt olieindhold. Resultat: Pappet fik solstik og begyendte nærmest at 
koge. Leverandøren har erkendt fejlen og dækket alle udgifter, ca. 100.000 kr. 
 

MØLLEN MALET 
Da Kuremøllens vinger og krøjeværk 
stod nymalet i rødt og hvidt, var det et 
flot syn – kort efter ødelagde en 
tordenskylle arbejdet. Malingen regnede 
af flere steder, men skaderne blev 
hurtigt udbedret, og den nye 
påstrygning fik tid til at tørre. Nu stråler 
møllen flot til glæde for naboer, gæster 
og vejfarende. 
 
 
 

 
 1998-regnskabet: 

Fin balance mellem  
indtægter og udgifter 
Regnskabet for Kuremøllens Venner for 
året 1998 er revideret og klar til 
fremlæggelse på generalforsamlingen 
søndag den 25. juli. Årets indtægter 
beløb sig til 92.440,60 kr., mens 
udgifterne er opgjort til 87.920.25 kr. 



Pengene er anvendt til maling, leje af lift 
og håndværkerregninger. 

TAK til 
Sonning-Fonden, der med en donation 
på 45.000 kr. har givet Kuremøllen 
medvind. Også tak til 
Bygningsbevaringsfonden for 5.000 kr., 
til Unibank for 5.000 kr., til 
etatsrådsinde Marie Kofoeds Legat 
2.000 kr. samt til Lokale- og 
Anlægsfonden for 28.300 kr. 
 
De sidste sider færdige i 1999 
I de kommende måneder vil arbejdet 
med møllesiderne blive afsluttet, så alle 
otte sider derved er gennemrenoverede. 
Derefter er tiden inde til restaurering af 
møllehatten. Motorhuset, der anvendes 
til bestyrelsesmøder og besøgslokale 
m.m., er også på plads og i orden. 
 
 
Bevaringsværdigt 
bageri fik nye vinduer 
 
Kuremøllens bageri, bygget i 1912, er et 
klenodie, som ad åre kan tænkes åbnet 
for publikum. Det står intakt, selv om 
den sidste lagkagebund blev bagt i 
1976. De oprindelige vinduer var dårlige 
og er nu udskiftet med kopier, udført i 
Kalmarfyr og monteret med polsk glas, 
der er  
forarbejdet på gammeldags måde. 
 
 

Generalforsamlingen 
er Kuremøllens 
sommerstævne 
 
1998-generalforsamlingen forløb som 
altid i den bedste sommerstemning. 
Kaffen og generalforsamlingen nydes 
udendørs klos op af møllen, selv om 
lumske kastevinde griber fat i løse 
papirer. Alle bestyrelsesmedlemmer lod 
sig genvælge, og kontingentet forblev 
uændret 25 kr. Foreningen har 70 
medlemmer. 

Årets overraskelse var, at Edgar 
Jørgensen, Tingsted Savværk, kom 
kørende i sin perfekt vedligeholdte Ford 
T fra 1926. Den er magen til 
Kuremøllens første bil og vakte stor 
beundring. 
 

 
Generalforsamling 
søndag 25.juli kl. 10 
Vi glæder os til dagen, kaffen og kagen, 
det gode samvær, de mange detaljer om 
møllens tilstand og nærstudierne af 
fortidens teknologi i træ. 
 

 
Dansk Mølledag 
søndag 20. juni 10-16 
Som tilfældet har været de sidste fem år 
holdes den landsdækkende mølledag 
tredje søndag i juni. På Kuremøllen er 
der gratis adgang fra kl. 10-16 og varm 
kaffe på kanden, og det er en stor 
succes. Sidste år fik møllen 350 gæster 
på denne dag hvor de bornholmske 
møller tilsammen udgør et udflugtsmål. 
 
 
Ny revisor 
Ib R. Nielsen afløste på 
generalforsamlingen Ingolf Wilstrup, 
som havde bedt sig fritaget for posten af 
geografiske grunde. Foreningen vil 
gerne takke ham for en fin indsats i 
møllens tjeneste. 
 
 

Bestyrelsen for 
Kuremøllens Venner 
 
Formand: Margrethe Sommer, 
Rønnevangshusene 43 st th 2630 
Tåstrup 
Tlf. og fax 42 52 05 96 Arb. 42 52 96 88  
E-post: m.sommer@mobilixnet.dk 
Næstformand: Erik Bakke Hansen 
Svanekevej 69  
3740 Svaneke Tlf 56 49 62 32 
Kasserer: Inger Sommer, Kuremøllen, 
Svanekevej 65, 3740 Svaneke  



Tlf. 56 49 61 02 
Sekretær: Jacob Ludvigsen, Højbo, 
Svanekevej 42,  
Brændesmark 3740 Svaneke 
Tlf. 56 44 33 33 Fax 56 49 64 27  
E-post: jalu@jacob-ludvigsen.dk 
Verner Mogensen, Havrevænget 28,  
3720 Aakirkeby tlf. 56 97 32 30 
Anton Mikkelsen, Aarsdale Mølle, 
Gaden 44, Aarsdale pr. 3740 Svaneke 
Kristian Sommer, Kuremøllen, 
Svanekevej 65,  
3740 Svaneke Tlf. 56 49 61 02 
Anne Sommer, Saltum Allé 12,  
2720 Kastrup Tlf. 31 51 12 34 
Erik Brandt, Lundegaard, 3740 
Svaneke 
 
 
BLIV MEDLEM AF 
KUREMØLLENS VENNER 
FOR 25 KR OM ÅRET 
GIRO 5 68 67 84 
 


