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1861–2009 www.kuremoellen.dk Foreningen Kuremøllens Venner
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.

6. generation på Kuremøllen
Møller Kristian Sommer blev oldefar i marts måned. Hans barnebarn, Julie Sommer, og Morten Sandvall Svendsen blev forældre til
en dejlig dreng, der bærer navnet Julian. Han har allerede været en
tur på Kuremøllen, men er måske ikke helt klar over, at den blev
opført af hans tip-tip oldefar for snart 150 år siden..

Vingerne snurrer
Hvor er det dog en dejlig fornemmelse at se vingerne dreje. Inden generalforsamlingen var der stor aktivitet for
at få sat sving i maskineriet. Møllevingerne blev afbalanceret, krøjeværket justeret og
afprøvet så hatten kan drejes rundt. Persen (bremsen) blev tilpasset til hathjulet, så vingerne kan bremses.

Historien om møllen, miljøet og menneskerne
Præsentationen af ”Sommer på Kuremøllen” fandt sted på
foreningens generalforsamling den 28. juli 2008. Den blev
godt modtaget af de fremmødte medlemmer, der sørgede
for at få bogen signeret af forfatteren og familien
Sommer.
Efterfølgende er den blevet behørigt omtalt i den bornholmske presse, især skal fremhæves den indsigtsfulde anmeldelse af redaktør Kirsten Seeger, Østermarie, i dagbladet
Bornholms Tidende.
For Kuremøllen er det af stor betydning, at dens historie på
denne måde er gjort levende, og sammen med hjemmesiden
www.kuremoellen.dk formidler bogenen periode, hvor det
ældgamle bondesamfund afløses af industrialiseringen.
Forordet af den førende bornholmske mølleekspert, museumsinspektør Niels-Holger Larsen, understreger bogens
betydning.

Tak til fondene
Augustinus Fonden
Oticon Fonden
Nordea Danmark- Fonden
Sonning-Fonden
Frøken Constance Fuhrs Fond
Grosserer Andreas Collstrop’s mindelegat
Brdr.E.S & A. Larsens Legat
Sparekassen Bornholms Fond
Ruth og Finn Riis-Hansens Familiefond

Alger – luftens grønne plage
Møllen og møllevingerne er blevet algerenset med højtrykspuler. Det nye stillads var stillet op, og møllevingerne blev
kørt ned i lodret stilling, og en vinge ad gangen blev befriet
for det grønne stads. Det er nødvendigt at gøre hvert år, da
algerne er ødelæggende for maling og møllens beklædning.

Møllemaling
Motorhuset og møllens fundament blev rengjort, og malet
med Keim. Døre og bjælkehoveder blev malet med den
bornholmerrøde maling.
Træværk trængte til en kærlig hånd. Gulvet i møllehatten er renoveret. Da gulvet blev ernet, viste det sig, at
mange af de bærende bjælker også var dårlige, og de er
nu udskiftet.Det er et stort arbejde, da alle mål er forskellige, det er noget af et puslespil at få alle delene til at passe
sammen. Men det har de dygtige håndværkere forstand på,
derfor givet det ikke nogen problemer. Når møllen står stille
og ikke arbejder, kommer der nemt træorm, der ødelægger
træværket, derfor bliver alt træværk i hatten behandlet mod
ormeangreb.

Vi er glade for den dybe interesse, der fra fondenes side udvises overfor foreningen og dens formål, og vi har naturligvis sørget for, at administratorerne har modtaget ”Sommer
på Kuremøllen”, så de har mulighed for at sætte sig nøjere
ind i Kuremøllens fortid og nutid.

Nordea støtter Kuremøllen
Nordea Danmark foden har bevilget Kuremøllens Venner
5.000 kr som hjælp til restaureringen af møllen, oplyser
filialchef Jesper Mortensen fra Nordea Svaneke.
Møllen på Kurebakken i udkanten af Østermarie bliver
passet og plejet, så den er i samme fine stand som i 1861,
da den blev opført af møllebygger Christian Sommer. Hans
barnebarn, Kristian Sommer, bor stadig på stedet.
Sidste år udkom den rigt illustrerede bog ”Sommer på
Kuremøllen”, som fortæller historien om møllens miljø og
mennesker.

Purløgspragt
Også i år indrammes Kuremøllen af lille purløgsblomster,
som får mange vejfarende – herunder TV2 Bornholms fotograf – til at standse og tage billeder.

Vi er havren…
Havrevalsen er sat op, den står på nogle kraftige jernbøjler
under gulvet på broloftet, lige ved spidsemaskinen. Havrevalsen er nyrestaureret og vil kunne male korn til mel, eller
valse korn til dyrefoder. Det kunne være
spændende at prøve, men man skal ikke nære illusioner
om at forarbejde og videresælge korn. Alene levnedsmiddelmyndighedernes krav vil gøre det umuligt.

Dansk mølledag
Kuremøllen havde rigtig mange besøgende på Dansk
Mølledag. Også Bornholms Veteranbilklub kom med deres
flotte biler til stor glæde for de mange besøgende på møllen.

Stadig flere medlemmer
Kuremøllens Venner har 128 medlemmer, viser den
seneste optælling. Tallet understreger den brede folkelige
opbakning, der er foreningens fundament. Det beskedne
kontingent, 25 kr., gør det muligt for alle at være med.

Indkaldelse til generalforsamling
søndag den 26. juli kl. 10.00
Søndag den 26. Juli kl. 10 holder Kuremøllens
Venner generalforsamling. Også i år kan vi se
frem til nogle gode timer med kaffe og kringle.
Motoren kører, og møllen kan studeres. Tag bare
venner og familie med, måske vil de gerne være
medlemmer. Dog har de ikke stemmeret, men det
betyder mindre, da foreningen aldrig har oplevet
en kampafstemning.

Besøg møllen og tag sommergæsterne
med. Møllen er åben på udvalgte dage
i sommer, datoer kan ses i Denne Uges
Bornholm.

Bestyrelsen for Kuremøllens venner
Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Margrethe Sommer,

Erik Bakke Hansen

Anne Sommer

Jacob Ludvigsen

Rønnevangshusene 43 st th

Elmevej 2

Saltum Allé 13

Højbo, Svanekevej 42

2630 Tåstrup

3751 Østermarie

2720 Kastrup

Brændesmark

Tlf. 43 52 05 96

Tlf. 56 44 23 32

Tlf. 32 51 12 34

3740 Svaneke,

Arb. 43 52 96 88

Mobil 29 66 55 53

A.S.Sommer@Mail.Tele.dk

Tlf. 56 44 33 33
jalu@jacob-ludvigsen.dk

Mobil 20 29 53 35
m.sommer@pc.dk

Revisor

Revisorsuppleant

Flemming Kofoed

Torben Ipsen

Kurebakke

Kuregård

Svanekevej

Svanekevej 34

3740 Svaneke

Tlf. 56 49 93 04

Tlf. 27 20 20 20

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Edgar Jørgensen

Kristian Sommer

Jens Brandt

Julie Sommer

Rosenhøj

Kuremøllen

Lundegaard

Holger Danskes Vej 63, 2tv.

Aarsballe By 51

Svanekevej 65

Svanekevej 36

2000 Frederiksberg,

Aarsballe

3740 Svaneke

3740 Svaneke

sommerfugl7@yahoo.dk

Tlf. 21 76 14 08

Tlf. 56 49 61 02

Tlf. 56 49 67 30

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Jens Erik Nielsen

Povl Jørgensen

Mortingegaard

Tingstedvej 4

Mortingevej 4

3700 Rønne

3760 Gudhjem

Tlf. 56 99 92 59

Tlf. 56 48 44 06

Mailadresser udbedes
Medlemmer, der måtte ønske at modtage meddelelser og nyhedsbreve fra Kuremøllens Venner pr. elektronisk post, bedes opgive deres
mailadresse. Stadig flere anskaffer sig en computer og nyder godt af
den lynhurtige og portofri brevbefordring. Foreningens omkostninger til
papir, farve og frimærker kan skæres ned i takt med, at lavteknologiens
venner bliver opdaterede. Man kan altid sende en mail via hjemmesiden
kuremoellen.dk, hvor der er en særlig mailform.

NU 128 MEDLEMMER AF VENNEFORENINGEN
Bliv medlem: 25 kr. til giro 5686784
Netbank: Nordea Reg.: 0661 Kontonr.: 8895 634 485

Hjemmesiden www.kuremoellen.dk opdateres løbende.

