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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. 
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Møllebygger Florian Eickmann, har fået fremstillet 
en ny sølesten i Holland. Den er udført af  hol-
landsk fedtsten og er tilpasset den nye mølleaksel. 
Den nye sølesten venter nu på at blive monteret 
under mølleakslen.

Sølesten

Tipoldebarn til møllebyg-
ger og møller Christian Som-
mer, Julie Sommer og Morten 
Svendsen, er  blevet forældre 
til endnu en dejlig lille dreng 
ved navn August.

6. generation på 
Kuremøllen.



Vingerne tages ned
Vinger og Koller tages ned. Senere tages den 
gamle mølleaksel ud og den nye monteres.
Vingerne afrenses, algebehandles og males, hvilket 
er nødvendigt mindst hvert 3. år.

Vinduer
Møllens vinduer gennemgår en større renovering. 
Der bliver monteret vandnæse og alle vinduer råd-
behandles og males.

Strøm i møllen
Kuremøllen har nu fået lagt strøm ind, hvilket gør 
det muligt for de dygtige håndværkere at bruge 
elektrisk værktøj. En sikkerhedsanordning søger 
for at strømmen afbrydes efter 2 timer.



Ny Mølleaksel
1.april ankom den nye mølleaksel. Den er udført 
af  møllebygger Jørn Nilsson i Løve på Sjælland.
Mølleakslen er 6 meter lang, vejer 2 tons og er 
skåret af  et stort egetræ hjembragt fra sydtyskland.
Det var et flot syn da den længe ventede møl-
leaksel med kranens hjælp, i stille vejr og på en fin 
solskinsdag, kom svævende ned ved Kuremøllen.

Motor tjek
Den gamle Hornsby Motor fra 1930 har fået et 
service tjek. Motorens aksel er blevet udmålt og 
motoren justeret. Svalebassinet er renset, og der er 
påfyldt rent vand.

Lys i motorhuset
Originale gamle lamper er opsat i motorhuset, 
hvor der afholdes møder og hvor der arbejdes 
med den gamle motor og gasanlæg fra anden 
verdenskrig.



Musikvideo
Kuremøllen kommer igen på verdenskortet.
Søndag den 28. april blev der filmet og optaget 
musik til en musikvideo for døve.
Den gamle motor kørte og dannede rytme til 
musikken. Når purløgsmarken blomstrer og 
vingerne er på plads kommer filmholdet igen og 
filmer på Kuremøllen. Videoen forventes færdig i 
slutningen af  2013. Herefter vises den i New York 
og i mange andre byer og lande, fortæller John Vil-
ladsen, der står for projektet.

Møllegæster
Dansk Vandrelaug besøgte Kuremøllen ved 
musikvideooptagelserne, og også mange andre 
interesserede møllevenner deltog.

Purløgsmarkens 
purpurpragt
Igennem en årrække har den flotte purløgsmark 
prydet Kuremøllen og dens omgivelser til stor 
glæde for blandt andet de mange trafikanter med 
kamera.



Kuremøllens Forlag
- kunne man næsten kalde det.

”Sommer på Kuremøllen” af Jacob Ludvigsen 150 kr.

Vilhelm Kjølby ” Kuremøllen” 100 kr., kun få bøger 
tilbage.

Kuremøllepostkort, 3 forskellige 5 kr. pr stk.

Møllesange af Dræsinebanden, cd 75 kr.

Kuremøllen kan nu vise film ved særlige lejligheder:

Vilhelm Kjølbys film om restaureringen af Kuremøllen

Warny Film Kuremøllens Jubilæum 2011

Ole Askmans film om Kuremøllen.

Og nu snart musikvideo optaget på Kuremøllen.

Tak til fonde
der gør det muligt at bevare 
Kuremøllen.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.

Nordea Fonden

Sparekassen Bornholms Fond

Augustinus Fonden

Bygningsbevaringsfonden

Dansk Mølledag 2013
Dansk Mølledag er 3. søndag i juni.
Møllen er åben fra kl. 10 - 16
Den gamle motor kører, gasanlægget demon-
streres. Der er kaffe på kanden.

Generalforsamling 2013 
Søndag den 28. juli kl. 10.00
- med kaffe og kringle.
Den gamle motor vil køre. Er vingerne på 
plads, vil de snurre i vinden og måske der 
fyres op i den gamle gasgenerator. Kl. 12 
serveres der landskinke og kartoffelsalat.

Vi er nu 150 medlemmer af 
Kuremøllens Venner

Bliv medlem: 25 kr. pr. år 
Giro +01 5686784
Netbank: Nordea Reg.: 0661 Kontonr.: 8895 634 485

Mailadresser udbedes
For at holde omkostningerne ned, er det muligt at mod-
tage nyhedsbrevet pr email. Hvis du ønsker at modtage 
nyhedsbrevet pr email, så send din mailadresse til 
formand Margrethe Sommer: 
Email: margrethesommer@gmail.com
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Erik Bakke 

Elmevej 2

3751 Østermarie

Tlf. 56 44 23 32 

Mobil  29 66 55 53
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Rønnevangshusene 43 st th 

2630 Tåstrup 
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Bestyrelsen for Kuremøllens Venner

Bestyrelsesmedlem
Florian Eickmann

Talstrasse 20

21680 Stade

Tyskland

 Bestyrelsesmedlem
Henning Ipsen

Aakirkebyvej 30

3700 Rønne

Tlf. 56 95 52 77

Mobil 24 88 94 94

Bestyrelsesmedlem
Julie Sommer

Holger Danskes Vej 63, 2tv.

2000 Frederiksberg, 

sommerfugl7@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem
Povl Jørgensen 

Tingstedvej 4 

3700 Rønne 

Tlf. 56 99 92 59

Bestyrelsesmedlem
Allan  Mølbæk

Nørregade 21

3770 Allinge

Tlf. 29 84 19 05

Kasserer og bestyrelsesmedlem
Jens Erik Nielsen

Mortingegård

Mortingevej 4

3740 Gudhjem

Tlf: 56 48 44 06


