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KUREMØLLEN PÅ KUREBAKKEN, 3 KM. FRA SVANEKE OG 74 METER OVER HAVET, ER EN OTTEKANTET 
JORDHOLLÆNDER, OPFØRT I 1861 AF CHRISTIAN SOMMER. OVERTRO FORBØD FISKERNE AT UDTALE ORDET 
”MØLLE”, NÅR DE VAR PÅ HAVET, FORDI VINGERNE UDGØR ET KORS. I STEDET FIK MØLLEN DET MERE SIKRE 
TILNAVN KURATRØNTAN. FORENINGEN KUREMØLLENS VENNER BLEV STIFTET AF VILHELM KJØLBY I 1981 

  

KUREMØLLEN FIK SÅ HATTEN PASSEDE 

 
Hektisk aktivitet på Kuremøllen. I forgrunden sidder møller Kristian Sommer og betragter dramaet. 

 
  

Hatten på 
� 

På en stormfuld dag i 
november, og efter nogen 
tid hvor skøjter og andet i 
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Hatten af 

� 
I sommeren 2005 blev Kuremøllens vinger taget ned og lagt 
forsvarligt i haven foran møllen. De store krøjebjælker blev 
ligeledes taget ned. På en fin solrig sommerdag samledes de 
dygtige håndværkere med møllebygger John Jensen og søn.  
Og med hjælp af Bornholms største mobil kran, blev 
møllehatten løftet ned, og stillet på nogle store træklodser, ved 
siden af møllen. 

  

mølle hatten skulle 
justeres, mødtes håndvær-
kerne og møllebyggerne 
igen. 
Ved middagstid blev det 
stille og fint vejr og den 
store mobil kran kunne nu 
løfte møllehatten på plads. 
Dette blev fejret med den 
traditionelle opsætning af 
et flag højt over 
møllehatten, fastgjort til 
kranen.  

  

Drejeringen 
set i 
kranperspektiv 
  
Drejeringen er 
den træring, 
som hviler oven 
på 
møllekroppen, 
og som 
møllehatten 
drejer rundt på. 
Dengang 
møllen blev 
moderniseret 
med vindrose, 
blev der lagt en 
jernring ovenpå 
træringen, og 
møllehatten har 
under hver af 
de bærende 
bjælker i 
møllehatten 
nogle 
jernklodser, 
kaldet skøjter. 
Disse skøjter 
hviler på 
jernringen, og 
derved kan 
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møllehatten let 
drejes rundt, 
når vingerne 
skal sættes op 
mod vinden for 
at kunne rotere. 
Den gamle 
drejering var 
blevet så mør 
flere steder, at 
den ikke 
længere lå plan, 
hvilket betød at 
møllehatten 
ikke længere 
kunne drejes 
rundt uden fare 
for, at 
metalringen 
ville knække. 
Derfor måtte 
drejeringen 
udskiftes. 
Håndværkerne 
byggede et 
”gulv”, på 8 
gange 8 meter, 
det skulle være 
meget nøjagtig 
vandret, for her 
skulle den nye 
drejering 
bygges. 
Der skulle 
bruges 8 store 
egeplanker, det 
var en vanskelig 
opgave, det 
lykkedes at 
skaffe dem fra 
en bådebygger 
og rester fra 
restaureringen 
af Egeskov Slot. 
Så gik 
håndværkerne i 
gang, og ��������������������������������� Drejeringen set i kranperspektiv 
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� 
� 

trædrejeringen 
blev færdig. 
Jerndrejeringen 
skulle nu 
monteres 
ovenpå den 
færdig 
trædrejering. 
Til dette 
arbejde måtte et 
magnetisk 
specialværktøj 
udvikles. Dette 
blev brugt til at 
bore de huller 
der var 
nødvendige for 
at bolte alle 
delene sammen. 
Til slut blev der 
lagt en jernring 
udenom hele 
drejeringen, så 
den aldrig vil 
kunne skride 
ud. 
Igen på en lun 
og solrig dag 
blev drejeringen 
hejst op og lagt 
ovenpå 
møllekroppen, 
alt passede 
perfekt. 
T.V.2 
Bornholm var 
på stedet og 
filmede hele 
forløbet. 
Dette blev vist i 
tv over to 
aftener. 

  

Vingerne måtte ned igen – og nu glæder alle sig til, at de sættes på plads.  
En vingeløs mølle syner lidt sølle. 
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� 
Tak for 137.000 kuremøllekroner ����������  

  
� 
� 

Sparekassen Bornholms Fond
kr: 
15.000

Oticon Fonden
kr:�� 
5.000

Frk. Constance Fuhr Fond
kr:� 
10.000

Sonning Fonden
kr:� 
85.000

Etatsrådsinde Marie Kofoeds 
Legat

kr: 
���2.000

Ruth og Finn Riis-Hansens 
Fond

kr:� 
30.000

Nye projekter i 2006 
Der er stadig nogle ting i møllehatten der mangler at bliver 
ordnet, inden møllevingerne kan sættes op. Persen 
(bremsen) må repareres og sættes på plads. Hathjulet 
justeres og tilpasses. 
Gulv og bjælker udskiftes. Krøjeværk opsættes og først 
derefter kan vingerne påmonteres. 
Vi glæder og til vingerne igen snurrer rundt. 

  

Havrevalsen 
� 
En opgave til den nærmeste 
fremtid. er at få den 
nyrenoverede havrevals sat på 
plads, den står nu på gulvet i 
møllen, men skal op at hænge 
under loftet, hvor den bliver 
forbundet med 
spidsemaskinen, der står på 
broloftet. 
Havrevalsen er 
funktionsdygtig og vil kunne 
male mel og valse havre til 
hestefoder. 
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NU 127 MEDLEMMER AF VENNEFORENINGEN 
Bliv medlem: 25 kr. til giro 5686784 

kuremoellen.dk opdateres ofte med nyheder og billeder. 
� 
� 
Dansk Mølledag søndag 18. juni 10-16 

Den landsdækkende mølledag holdes tredje søndag i juni. På Kuremøllen er der gratis 
adgang fra kl. 10-16 med kaffe på kanden, limonade til bællene og lejlighed til at lære 
møllen endnu bedre at kende. 

Åben Mølle  

I denne sommer vil møllen atter være åben en række dage, som bliver annonceret i 
turistbladet Denne Uges Bornholm. Desuden henvises til skiltning ved møllen. 

 
  
� 

Generalforsamling på Kuremøllen søndag den 23. juli 2005 kl. 10 

Kuremøllens Venner holder generalforsamling med kaffe og brød, øl og vand. Det er en 
glimrende lejlighed til at besigtige møllen indvendigt og udvendigt, og som altid vil den 

encylindrede Hornsby motor blive sat til at tøffe som for 70 år siden. I 
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generalforsamlingen deltager i reglen mellem 25 og 35 medlemmer. 

Bestyrelsen for Kuremøllens Venner 
Formand: Margrethe Sommer, Rønnevangshusene 43 st th 2630 Tåstrup Tlf./fax 43 52 05 96 Arb. 43 52 96 

88� mobil 20 29 53 35 �m.sommer@pc.dk���  
Næstformand: Erik Bakke Hansen� Elmevej 2, 3751 Østermarie Tlf. 56 44 23 32 mobil� 29 66 55 53 

Kasserer: Anne Sommer, Saltum Allé 13, 2720 Kastrup Tlf. 32 51 12 34 A.S.Sommer@Mail.Tele.dk 

Sekretær: Jacob Ludvigsen, Højbo, Svanekevej 42, Brændesmark 3740 Svaneke, Tlf. 56 44 33 33 
jalu@jacob-ludvigsen.dk 

Edgar Jørgensen, Rosenhøj, Aarsballe By 51, Aarsballe tlf. 56 99 90 11 

Kristian Sommer, Kuremøllen, Svanekevej 65, 3740 Svaneke Tlf 56 49 61 02 
Jens Brandt, Lundegaard, Svanekevej 36, 3740 Svaneke Tlf. 56 49 67 30 

Julie Sommer, Howitzvej 67A 3.tv, 2000 Frederiksberg tlf. 38 33 74 05  sommerfugl17@yahoo.dk 

Jens Erik Nielsen, Mortingegaard, Mortingevej 4, 3760 Gudhjem, tlf. 56 48 44 06. 

Revisor:: Flemming Kofoed, Kurebakke, Svanekevej, 3740 Svaneke tlf: 27 20 20 20 
Revisorsuppleant: Torben Ipsen Kuregård� Svanekevej 34 56 49 93 04  
Poul Jørgensen   Tingstedvej 4,  3700 Rønne  Tlf: 56 99 92 59 
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