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Kuremøllen på Kurebakken, 3 kilometer 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,
sømærke for listabo, det mere sikre tilnavn Kuratrøntan. Foreningen Kuremøllens Venner blev stiftet af Vilhelm Kjølby i 1981.

BOGEN OM KUREMØLLEN
UDKOMMER DENNE SOMMER
Forfatteren Jacob Ludvigsen, der siden 1978 har været nabo til Kuremøllen,
er ved at lægge sidste hånd på bogen: ”Sommer på Kuremøllen”, som udgives
af Kuremøllens Venner. De 128 rigt illustrerede sider rummer spændende
skildringer af møllens liv og historie. Prisen er 200 kr. Medlemmer af Kuremøllens Venner kan købe bogen for 150 kr. Bogen kan købes på generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke deltager, kan bestille den, og få den tilsendt, ved at
henvende sig til formand Margrethe Sommer pr. tlf. eller e-mail.
Bogen trykkes i 1.000 eksemplarer af Hakon Holm i Rønne, der ligesom forfatteren gør sit yderste for, at bogen er klar på dagen.

Kuremøllen snurrer lystigt så smukt som i fordums tid
At nyde synet af Kuremøllen med vinger, der fanger vinden og drejer rundt, er en lille tur tilbage til længst
forsvundne dage, da arbejdende møller var et selvfølgeligt syn i det bornholmske landskab med cirka 30 hollandske møller. De roterende vinger kan ses viden om, og er det synlige vidnesbyrd om, at årtiers indsats har
været alle anstrengelser og omkostninger værd. Samtidig er Kuremøllen et håndgribeligt bevis på, at vindkraft
er værdifuld, såvel i 1861 som i 2008.

Nielsen, Povl Jørgensen og Edgar Jørgensen udfører et
fantastisk arbejde. De er nødt til at finde de helt rigtige løsninger for at sikre møllen bedst muligt og bevare den som
et levende monument over fortidens teknologi.

lader en åbning, hvor der kan blæse sne ind om vinteren,
ligesom fuglene rigtig godt kan lide at bo inde i møllen.
Derfor er der nu opsat inddækning, så dette ikke kan lade
sig gøre mere. Fuglene finder sikkert et anden sted at bygge
rede.

Krøjeværket

Persen

HER ER RAPPORTEN om de seneste bedrifter. Jens Erik

Nu er krøjeværket helt færdigt. Krøjebjælkerne er inddækket med zinkplader for ikke at rådne. Spillet er monteret.
Smed Andre Kofoed, der nu er flyttet til Amerika, har sørget for nye smedejerns-øjer til alle stenene rundt om møllen, der bruges til at fastgøre trækkæden i, når møllehatten
med vingerne skal drejes op mod vinden. Povl Jørgensen og
Jens Erik Nielsen har med en speciel boreanordning boret
nye huller i stenene, og med flydende svovl fastgjort de nye
jernringe.

Inddækning

Under møllehatten er der opsat ny inddækning. Møllehatten går et lille stykke ud over møllekroppen, hvilket efter-

Nu er persen – bremsen – færdig og virker helt efter hensigten. Hathjulet fik ny perse. Den er udført af piletræ fra
Årsballe. Træet har fået lov at tørre, men har også sat sig
lidt. Dette bevirkede, at persen ikke lå helt på plads omkring hathjulet. Derfor blev halvdelen af persen taget ned,
og Edgar Jørgensen har tilpasset den, så den passer perfekt.
Hele bremsesystemet er nu justeret og i orden.

Alger gør møllen grøn og grim
Motorhuset
Kuremøllen er skøn at skue. Døre, vinduer og
vinger er malet i røde og hvide farver. Møllekroppen er sort. Uvist hvorfor, men der vokser ret
hurtigt alger. Derfor er hele møllen blevet renset
med højtryksspuler og algerens. Det er vigtigt at
renholde møllen, da alger ødelægger malingen og
træet, ligesom det gør malerarbejdet nemmere.

Problemet med indtrængende vand i remgraven er nu løst.
Der er nu etableret et nyt dræn og en samlebrønd. Det
virker perfekt, og i vinter har der ikke været vand i remgraven eller trækkanalen ind til møllen.

Stillads
Kuremøllen har indkøbt et nyt letvægts - rullestillads. Det
er super hurtigt at sætte op og nemt at tage ned. Det når
helt op til møllehatten, og bliver blandt andet brugt, når
møllen og vingerne skal rengøres.
Når vingerne skal males, kan det udføres fra stilladset.
Vingerne drejes ned lodret og males en af gangen, så det
ikke er nødvendigt at nedtage vingerne for at male dem.

Purløgsmarken pynter prægtigt
Der er ikke noget at sige til, at forbipasserende stopper op
og beundrer, og måske fotograferer, Kuremøllen, indrammet af purløgsblomster. Store lilla flader lyser op og danner
en vidunderlig kontrast til de grønne marker, det blå hav,
den lyseblå himmel med de hvide skyer…og Kuremøllen
knejsende, sort med hvide vinger og fodmur. Møllens nabo,
Kuregaard, har glæde af at dyrke purløg og høste frøet.
Også de professionelle billedmennesker kan umiddelbart se
værdien af dette motiv. TV2 Bornholm har mange dage vist
møllen og marken i forbindelse med nyhedsudsendelsen.
TV2 har desuden optaget musik ved Kuremøllen, til
børneudsendelsen ”Martin og Ketil”, der bliver vist i September. Ikke nok med det: Udviklingscenteret for landbrugsprodukter har optaget modelfotografier, hvor en pige
kommer cyklende med cykelkurven fuld af blomster med
møllen og purløgsmarken i baggrunden.

Kuremøllen som model
I år har Kuremøllen fået en gave af Møller Anton Mikkelsen, Årsdale Mølle. Det er en model af Kuremøllen.
Denne fine mølle vil ved passende lejligheder stå udenfor
Kuremøllen, og er der lidt vind, snurrer vingerne rundt, til
stor glæde for både børn og voksne.

Dansk Møllerforening
besøgte Kuremøllen
Lørdag den 31. maj havde Kuremøllen besøg af Dansk
Møllerforening, der holdt årsmøde på Bornholm. Det blev
en strålende dag med varme, sol og sommer. Møllevingerne
blev dejet op mod vinden og de nederste to vindbrædder
var sat på, så vingerne snurrede lystigt rundt mod østenvinden. Kaffe og luksuskringle fra Østermarie-bageren blev
indtaget, mens den uopslidelige Hornsby Motor fra 1930
tøffede lystigt.

Om aftenen var der festmiddag på Gudhjem mølle. Her
blev det fastslået, at det havde været en meget vellykket og
spændende oplevelse at se de flotte møller på Bornholm, og
ikke mindst den flot restaurerede Kuremølle.
Billeder fra Dansk mølledag søndag den 15. juni, vil kunne
ses på hjemmesiden, der altid er et besøg værd.

Tre af møllens venner
er afgået ved døden
Vi har mistet tre medlemmer og kommer til at savne dem.
Hver især var de en del af kernen i Kuremøllens venner, og
nu er de væk.
Møllebygger John Jensen, Vig, ramtes af pludselig sygdom og døde kort før Møllerforeningens årsmøde. Tabet
af denne førende møllespecialist giver genlyd i hele mølleverdenen, og på Kuremøllen føles det særlig meningsløst,
fordi John Jensen var kyndig håndværker og rådgiver helt
fra begyndelsen af renoveringsarbejdet. Et fantastisk menneske og et univers af mølleviden er ikke mere.
Malermester og farvehandler Harald Lind kendte møller
og bagermester Kristian Sommer bedre end nogen andre,
de var i to år klassekammerater i Pogeskolen i Svaneke hos

Indkaldelse til generalforsamling
søndag den 27. juli kl. 10.00
I henhold til vedtægterne indbydes medlemmerne
af Kuremøllens Venner til den årlige generalforsamling. Vi glæder os til at nyde synet af vingerne,
der drives rundt af vinden.

Reception i anledning af bogudgivelse
Kl. 11, lige efter generalforsamlingen, vil vi
markere udgivelsen af den nye bog om Kuremøllen “Sommer på Kuremøllen” ved en reception,
hvor der vil blive serveret champagne og kransekage (som var Kuremøllens bageris store specialitet frem til dets lukning i 1976).
30 års jubilæum
I samme anledning fejrer vi også, at foreningen
Kuremøllens Venner i år kan fejre 30 års jubilæum.

frøken Lyster. Harald Lind var indbegrebet af det klassiske
Svaneke og bærer af den særlige kultur, der stadig kendetegner købstaden. Han var trods besvær med bentøjet en sikker
gæst på generalforsamlingerne og en sand ven af den mølle,
han kunne huske fra sin barndom. Harald Lind vil blive
erindret længe, såvel i Svaneke som på Kuremøllen.
Preben Christensen, vores gode nabo vil også efterlade
en tom plads ved generalforsamlingerne. Han var en
personlighed på Brændesmark, både vidende og vittig. Et
glimrende eksempel på den helt lokale tilslutning, som
Kuremøllen nyder godt af.
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