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KUREMØLLEN PÅ KUREBAKKEN, 3 KILOMETER FRA SVANEKE OG 74 METER OVER HAVET, ER EN OTTEKANTET
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

JORDHOLLÆNDER, OPFØRT I 1861 AF CHRISTIAN SOMMER.

Kuremøllehatten kom ned på jorden
Det er svært at forestille sig, hvordan det har
kunnet lade sig gøre at bygge møllehatten i 1861.
Men det måtte gøres på toppen af møllen, da man
ikke havde mobile kraner.
Ved renoveringen i 2005-2006 var det første gang,
at denne store kuppel blev sænket ned i jordhøjde,
så den kunne gås efter i sømmene. Inden da
havde det selvsagt været nødvendigt at tage
vingerne af akslen. De kunne ikke sættes op igen,

før det nye krøjeværk var på plads. Da det var
monteret, blev vingerne sat op. Først de to koller,
derefter de fire vingearme. Nu ser møllen ganske
nydelig ud igen.
Men operationen er kompliceret. Det er
nødvendigt at justere persen (bremsen), desuden
skal de øvrige dele inden i hatten sættes på plads
og justeres. Arbejdet fortsættes i andet halvår
2007.

Krøjeværket finder vinden
Krøjeværk er de meget store bjælker der ses bag på
møllen.
At krøje en mølle betyder at dreje hatten rundt, så
vingerne står lige imod vinden, ellers kan de ikke
snurre rundt.
Modsat kan man dreje vingerne væk fra vinden, når de
skal stå stille. Det kræver to mand at dreje møllehatten.
Ud over de store bjælker bag på møllen, går to

krøjehorn tværs gennem møllehatten. De lange
krøjebjælker er fastgjort til disse krøjehorn, det
bagerste krøjehorn er ligeledes fornyet.
For yderligere at afstive krøjeværket opsættes
jernstivere mellem krøjehornene.
Når disse detaljer er på plads, vil Kuremøllen atter
kunne dreje rundt ved enhver vindretning. Til den tid
vil det være muligt at male et mindre parti korn.

Motorhus og samlingshus
Dengang for 77 år siden var det en revolution, da Hornsby-motoren blev installeret på
Kuremøllen, som nu kunne drives lønsomt i al slags vejr. Tilsvarende var det en stor
forandring, da Kuremøllens Venner for nogle år siden kunne tage motorhuset i brug
som møde- og udstillingssted. Et samlingshus med indbygget motor er noget
sjældent, og det er i sig selv en bedrift, at den stærke motor er bevaret som fuldt
funktionsdygtig og kan opleves i drift på Mølledagen og til generalforsamlingen.
Dette sideprojekt er endnu et vidnesbyrd om den betydelige frivillige indsats af
kyndige hænder og hjerner.
Det nystøbte gulv under trækremmen i motorhuset er nu så tæt, at der ikke siver vand
ind om vinteren. Dog skal der drænes rundt om den hvidkalkede bygning, så vandet
ikke løber ind via trækkanalen til møllen.
Motorhuset blev malet i sommeren 2006, ligesom møllens fundament hvert år renses
og males.

BEGIVENHEDER 2007
Når venner mødes på møllen
Generalforsamling på Kuremøllen søndag den 22. juli 2007 kl. 10
Foreningen Kuremøllens Venner byder traditionen tro velkommen på en højsommerdag, der oftest er solrig og endnu
hyppigere ret blæsende. Hold på hat og kaffekrus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Alle er velkomne, medlemskab kan
oprettes på stedet. Fra sidste års generalforsamling er følgende noteret: ”I øvrigt havde vi en ualmindelig hyggelig
generalforsamling, det var vindstille fint vejr, motoren blev sat i gang, der var mange deltagere, snakken gik lystigt, og
mange blev i lang tid”.
Åben mølle
Kuremøllen er åben, når det skiltes ud mod vejen. Endnu er det ikke muligt at fastlægge faste tider, men i turistbladet
”Denne Uges Bornholm” vil åbningsdage blive annonceret.
Dansk Mølledag søndag 17. juni 2007 kl. 10-16
Den tredje søndag i juni er blevet en tradition for møllemennesker. Kuremøllen er som altid åben med kaffe og
limonade til bællene, og måske får møllen ligesom sidste år farverigt besøg af de bornholmske motorveteraner.

Anerkendelse af møllens
kulturhistoriske betydning
Atter er der grund til at sige tak til de fonde, der har gjort det muligt for os
at gennemføre det omfattende restaureringsarbejde, så det snart 150 år
gamle klenodie kan bevares i dets oprindelige form og bære bud om
forfædres teknologi og kultur. Møllen står, mens alt omkring den forandrer
sig. Fra at være krumtappen i et bondesamfund er den nu et monument
over den svundne epoke og udgangspunkt for en historisk fortælling. For
de over 100 medlemmer af kuremøllens Venner er det at stor betydning at
mærke denne helhjertede støtte til det frivillige arbejde.
Regnskabet forelægges til godkendelse på generalforsamlingen
Siden sidst har Kuremøllen kunnet betale regninger med disse midler:
Sparekasse Bornholms Fond
kr. 10.000,00
Nordea Danmark Fonden
kr. 4.000,00
Sonning Fonden
kr. 59.378,78
Bergia Fonden
kr. 15.000,00
Augustinus Fonden
kr. 100.000,00
A.P.Møller Fonden
kr. 198.000,00
Ruth og Finn-Hansens Familie Fond kr. 10.000,00
Det Warburgske Legat
kr. 1.000,00
I alt

kr. 397.378,78
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