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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.

Mølleaksel på plads
På en solrig julidag blev den nye 6 tons
tunge mølle monteret. Mange var mødt
op for at se den nye aksel svæve op på
plads.
Herefter blev de nymalede koller og
vinger moteret.

Kuremøllen for fulde sejl
Kuremøllen er nu klar efter en større renovering.
Den nye mølleaksel med den nye sølesten,
mølleaksel og vinger er på plads.
På årets generalforsamling blev de nye vingesejl monteret, og vingerne snurrede lystigt
i vinden.
Kuremøllen er den eneste mølle på Bornholm der har sejl, og møllen tog sig smadderflot ud med de hvide sejl.

Ny vejbelægning
Kuremøllens tilkørselsvej, var så slidt at vejbunden var ved at tage skade, i april fik vejen derfor en
ny 3 cm tyk vejbelægning. Herved er vejen sikret
mange år frem.

Vand på møllen
Kuremøllen har fået indlagt vandværksvand.
Der bruges en del vand, blandt andet når møllen
skal algerenses og vedligeholdes.
Der kan nu brygges kaffe til de mange gæster og
håndværkere og deres hjælpere.

Grus til vej ved møllen
Den oprindelige vejbelægning omkring møllen, var
belagt med Årsdale grus. Dette grus har en varm
rødlig farve, og findes kun et sted og det er en lille
grusgrav i Årsdale. Vi fik lov at købe et læs grus
som nu ser rigtig fint ud ved møllen.

Mølle bestyrelses udflugt
I det tidlige forår, afholdt Kuremøllens bestyrelse
en mølle udflugt, der blandt andet gik til Egeby
stubmølle og til Pedersker mølle hvor motoren
blev demonstreret. Videre til et vandmølleområde
i Ibsker, og derfra til Svanemøllen, der er under
restaurering med nye spån. Denne fine Svanemølle
er ligesom Kuremøllen, bygget af Christian Sommer.

Reklamer
Kuremøllen bliver brugt i forskellige reklamer,
hvilket er med til at udbrede kendskabet til møllen.
Eksempler kan være ved hussalg, ferieboliger, lydplader med videre.

Møllegæster
Kuremøllen besøges af mange mølleinteresserede.
I maj havde møllen besøg af bestyrelsen for museet Torsbro vandværk, der tidligere leverede al
vand til København.

Kuremøllen

Arkæologiske fund

Den fine purløgs mark, er nu erstattet med radiser.

Under udgravningen til vandledningen, blev der
fundet spændende gamle ting under gulvet.

Tak til fonde 2013
Der gør det muligt at bevare
Kuremøllen.
Brdr. E.,S.& A. Larsens Legat
Augustinus Fonden
Asta og Jul. P. Justesens Fond
Bergiafonden

Generalforsamling 2014
Søndag den 20. juli kl. 10.00
- med kaffe og kringle.
Den gamle motor vil køre. Er de vind vil vingerne
snurre og der fyres op i den gamle gasgenerator.
Kl. 12 serveres der landskinke og kartoffelsalat.

Dansk Mølledag 2014
Dansk mølledag, hvor 100 danske mølle landet
over holder åben mølle, er

Søndag den 15. juni
Kuremøllen er åben fra kl 10 – 16
Den gamle motor kører, gasanlæget demonstreres.
Der er violinspil og kaffe på kanden.
Alt gratis.

Kuremøllens Forlag
- kunne man næsten kalde det.
”Sommer på Kuremøllen” af Jacob Ludvigsen 100 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:

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

www.kuremoellen.dk

Vilhelm Kjølbys film om restaureringen af Kuremøllen
Warny Film Kuremøllens Jubilæum 2011
Warny Film Kuremøllens mølleaksel og vinger
Ole Askmans film om Kuremøllen.
Og nu musikvideo optaget på Kuremøllen.
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