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1861–2016 Foreningen Kuremøllens Venner www.kuremoellen.dk  
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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Ny hjemmeside

Gæster på møllen
Kuremøllen har mange besøgende, både turis-
ter og lokale bornholmere. Ofte er der biler der 
standser på vejen for at tage billeder.
Møllen besøges indimellem af  repræsentanter fra 
de fonde der bevilliger midler til møllens bevaring.
Forskellige grupper besøger møllen, eks denne 
gruppe fra Total Forsvaret Sjælland, det historiske 
udvalg.

Kuremøllen har fået ny hjemmeside. Hjemmesiden har fået et helt nyt moderne design som virker på alle 

enheder -  lige fra computer, tablet til mobiltelefon. På hjemmesiden er hele restaureringen visualiseret med 

fortællende billeder. Man kan også få indsigt i møllens historie gennem fortællinger og diverse artikler.  

Hjemmesiden er designet og udviklet af Sandvall - www.sandvall.dk 

Besøg Kuremøllens hjemmeside her: www.kuremoellen.dk



Møllens motor artikel
Dansk Møllerforenings blad nr. 3633, kan der 
læses en fin artikel om Kuremøllens motor, 
skrevet af  Povl Jørgensen.  
 
Læs artiklen på hjemmeside:  
www.kuremoellen.dk/moellens-motor-artikel

Møllelogik
Skrevet på bjælker i møllen.
 
Ded kajn alri varra så galed, udan ded e 
got for na`d

Ves ønte somma sa´ så majed om som-
ma, som somma sajer om somma, så sa´ 
somma ønte så majet om somma som 
somma sajer om somma.

Dansk mølledag 2015
Dansk Mølledag 2015, var meget fint dækket at 
T.V.2 Bornholm.
Solen skinnede over Kuremøllen, der kom rigtig 
mange gæster, der blev snakket og drukket kaffe.
Dansk Mølledag 2016, er ligeledes den 3 søndag 
i juni, der vil være musik, gratis kaffe og vingerne 
vil køre med sejl. Motoren kører og den gamle 
gasgenerator bliver fyret op.



Tilbygning til motorhuset
Kuremøllens motorhus er ved at få en tilbyg-
ning, hvor der bliver mulighed for at samles 
ved særlige lejligheder, mølledage, generalfor-
samlinger og andet. Der vil kunne afholdes 
foredrag, udstillinger, filmaften og meget 
andet.
Endvidere bliver der mulighed for at 
overdække og udstille den gamle mølleaksel 
og andre gamle mølledele.

Sikkerhed
Møllen tjæres
I denne sommer bliver Kuremøllen tjæret. Det 
er nu en del år siden at Kuremøllen blev beklædt 
med Ecopal pap, der er en kopi af  den originale 
beklædning fra 1861.
Det er nu tid til vedligholdelse af  beklædningen, 
og derfor bliver hele møllen tjæret. Arbejdet ud-
føres dels fra stillads og fra Lift.

Vidste du at...
Vindbjørn og Læbjørn,
er de bærende bjælker i møllehatten, Vindbjørn 
ligger tættest på vingerne og Læbjørn længst væk 
fra vingerne.



Allan Mølbak

Allan Mølbæk, Nørregade 21 Allinge,
er stille sovet ind den 1. april 2016, alt for tidligt, i en alder af  kun 68 år.

Allan tilbragte en del af  sin barndom sammen med sine forældre i Nexø.  Senere flyttede familien til Høje 
Tåstrup på Sjælland.

Allan blev udlært indenfor smede og maskinarbejderfaget, og har hele sit arbejdsliv arbejdet med motorer 
af  forskellig slags. I en periode var Allan værkfører i et udlejningsfirma for entreprenørmaskiner.

I sin fritid var Allan meget aktiv indenfor museumsverdenen. Han var aktiv i arbejdet i Tåstrup Lokalarkiv 
og i Torstorp Vandværksmuseum. Ved restaureringen af  museets store B&W motorer, var Allans eksper-
tise uundværlig, ligesom han var del af  museets bestyrelse.

Allan var desuden en habil fotograf. Indtil sin død var han medlem af  Torstorp Fotoklub. Han fotografere-
de natur og dokumentariske begivenheder samt ved festlige lejligheder.

Det var Allans store ønske at flytte tilbage til Bornholm, hans barndomsø. For ca. 4 år siden, i forbindelse 
med sin pension, flyttede han hertil og købte hus i Allinge.

Allan var medlem af  foreningen Kuremøllens Venner og tiltrådte som bestyrelsesmedlem, da han flyttede 
til øen.
Allans viden om motorer har haft stor betydning for bevaring og restaurering af  Kuremøllen samt møllens 
gamle Hornsby motor og det gamle gengasanlæg fra anden verdenskrig.

Allan var ligeledes kyndig indenfor IT. Han vedligeholdt Kuremøllens hjemmeside. En bred vifte af  Allans 
fotos pryder både hjemmeside og møllens nyhedsbreve. 

Allan havde mange ideer og projekter. Han vil blive savnet af  os alle.

Allan efterlader sin søster og svoger, eks. hustru og 2 sønner.

Ære være hans minde.

1. April 2016 mistede Kuremøllen bestyrelsesmedlem Allan Mølbæk.

Kuremøllen takker Allan for hans store indsats for Møllens bevaring. Allen bliver savnet af os alle.

Mindeord i Bornholms Tidende kan læses her

Vidste du at...
At møllen har 2 døre,
En mod syd og en mod nord, når det blæser 
bruges den dør der er i læ.



Nyt kryds i hathjulet

Kuremøllen er under konstant vedligeholdelse.  
Se nyhedsbrevene på hjemmesiden  
www.kuremoellen.dk  
 
I indeværende år vil krydset i hathjulet blive 
udskiftet. Møllebygger Jørn Nilsson, sørger for 
finåret fyrretræ til udførelse af  det nye kryds.
Mølleakslen hvorpå møllens vinger er monteret, 
går igennem hathjulet, og når møllen bremses, er 
det krydset stærkt belastet.
Da krydset nu er mindre stabilt, er det nødvendigt 
med en udskiftning.
Møllen har nu nye vinger og mølleaksel, og  
hathjulet bliver gennemrestaureret.

Tak til fonde 2015
Der gør det muligt at bevare 
Kuremøllen.

 
Bergia Fonden.

Sparekassen Bornholms Fond.

Frimodt-Heineke Fonden.

Motorens gengasanlæg

Gengasanlæget fra anden verdenskrig, er gennem-
restaureret, og bliver sat i gang ved særlige 
lejligheder.
Gengasanlæget sørgede for brændstoffet gas til 
motoren, da der ikke kunne købes diesel.



Kjølbys bænk
Foreningen Kuremøllens Venner,s stifter, Vilhelm Kjølby, samlede mange hjælpere til 
restaureringen og bevarelsen af  Kuremøllen.
Derfor skaffede han denne grønne bænk fra et missionshus i Svaneke, herpå kunne man få 
et tiltrængt pause og en velfortjent øl. Kjølby kaldte den for missionsølbænken.
I sommers, da vi indviede bænken, havde Kuremøllen besøg af  Vilhelm Kjølby,s barnebarn 
med oldebarn.



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.

Generalforsamling 2016 
Lørdag den 30. juli kl. 10.00

- med kaffe og kringle.

Den gamle motor vil køre. Er der vind vil vingerne 

snurre og der fyres op i den gamle gasgenerator.

 

Kl. 12 serveres der landskinke og kartoffelsalat.

Vidste du at...
Møllebør,
Er når det blæser en god vind.

Bagvind,
Er når vinden blæser bagfra, vinden skal altid 
blæse mod vingerne, ellers kan det så galt at hele 
hatten og vinger kan tippe af.
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