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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.

Dansk mølledag
Alle møller har modtaget dette fine
banner til brug på Dansk mølledag, der
altid er den 3. søndag i juni.
Mange turister og lokale besøger de
bornholmske møller. På Kuremøllen
spillede John Viladsen violin, og der
blev fortalt historier.
De fine veteranbiler besøgte også møllen.

Møllesejl
Kuremøllen er den eneste mølle på Bornholm der
kører med sejl, som den gjorde da den blev bygget i 1861. Som del af en løbende modernisering
fik møllen selvsvikker (vindrose), men er nu ført
tilbage til det oprindelige med sejl.

Møllehat
Kuremøllen vedligeholdes løbende.
Møllehatten tjæres og Kongen, der er
den øverste ting på møllen, bliver malet.

Vinduer
Motorhuset har originale jernvinduer, der blev
støbt på Nexø jernstøberi.
Alle vinduer er nymalet.

Vidste du at...
En sæk korn vejede 100 kg og at
mølleren bar den på skulderen.

Lørdag var rengøringsdag på Kuremøllen.
Kværne, blandemaskine, sigte, spidsemaskine, havrevals, valsestol og andet i møllen
blev fejet og rengjort for at undgå melorm.

Dansk Mølledag 2016
Dansk mølledag, hvor 100 danske mølle landet
over holder åben mølle, er:

3. søndag i juni.

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

Sikkerhed
Når vingerne kører, opstilles de
nye bukke for afskærmning.

Alger
Hvert år bliver alt på møllen og motorhuset algerenset.

Gæster
Det er glædeligt at rigtig mange mølleinteresserede besøger møllen og følger med i bevaringen
af denne kulturperle.
Blandt andet var der besøg af bestyrelsen fra Sparekassen Bornholms Fond, bestyrelsen af museet Teknisk samling samt andre repræsentanter fra forskellige fonde.

Motorhus
Det lille hjørne med indlagt kommunevand, gør
det muligt at lave kaffe. Ved langbordet samles
ofte mølleinteresserede. Her snakkes meget om
mølleri og her udveksles ideer til bevaringen af
møllen og dens historie.

Tak til fonde 2015
Der gør det muligt at bevare
Kuremøllen.
Brøderne Larsen Fond
Augustinus Fonden
Oticon fonden
Sparekassen Bornholms Fond
Lemvig-Müller Fond
Louis Hansen Fond
Carsten Brebøls Fond

Vidste du at...
Ved spisebordet sad mølleren altid med ryggen
til møllen. Bornholmeruret i stuen virkede som
et bakspejl og derved kunne mølleren holde øje
med, om der kom folk til mølle med korn.

Generalforsamling 2015
Søndag den 26. 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.

Møllersvend
I foråret gæstede Mona Jensen fra Esbjerg, sammen med sin familie, Kuremøllen.

Kuremøllens Forlag
- kunne man næsten kalde det.

Mona Jensens bedstefar Kristian Torvald Nielsen,
var møllersvend på Kuremøllen i 1911.

Vidste du at...
Når maden var klar satte møllekonen kosten
frem på køkkentrappen med kosten opad - så
kunne møller, møllersvend og møllerdreng se, at
nu var det spisetid.

”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:
Vilhelm Kjølbys film om restaureringen af
Kuremøllen

Vi er 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

Warny Film Kuremøllens Jubilæum 2011
Warny Film Kuremøllens mølleaksel og vinger
Ole Askmans film om Kuremøllen.
Musikvideo optaget på Kuremøllen.

Hathjul
Den nye mølleaksel er på plads og hathjulet, der også er bremsen når vingerne
skal standses, er nu afstivet for at kunne holde til de store vindkræfter. Planen
er herefter at udskifte krydset, bjælkerne i hathjulet.

Gammel mølleaksel
Den gamle mølleaksel bliver bevaret, så man kan se hvordan vingerne er
monteret og fungerer.

Gasanlæg
Kuremøllen er nok den eneste mølle i Danmark, der har bevaret gasanlæg fra
Anden Verdenskrig. Det er renoveret og bliver beundret af mange.
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