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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.

En møllesnak
Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, fik overrakt
Kuremøllens Bog, ” Sommer på Kuremøllen”.
Herefter hyggelig møllesnak i Hotel Østermarie.

Kuremøllen bliver konstant
vedligeholdt og restaureret
det sørger de dygtige håndværkere for.

Ny tilbygning
Et af foreningen Kuremøllens Venners formål
er at udbrede kendskabet til Kuremøllen og dens
historie.
Derfor ønsker Kuremøllen en tilbygning i forbindelse med motorhuset.
I denne tilbygning vil der blive mulighed for at :
Afholde generalforsamling, bestyrelsesmøder, og
andre møllemøder.
Der kan holdes foredrag, musik og møllefilmaftner.
Der kan udstilles gamle mølledele, og meget andet.
Ofte hører vi gæster spørge:
Hvad var det i grunden man lavede i sådan en
mølle ?
Tager i vingerne ind om vinteren?
Var motoren til at dreje vingerne rundt med ?
Det vil være muligt at se møllens funktion og selv
prøve at male lidt mel på en lille hånd kværn.
Kuremøllen repræsenterer en lang tidsperiode,
møllen er opført i 1861, samme år som den sidste
henrettelse, en kvinde i Rødovre, fandt sted. Og
før petroleum blev opfundet.
Der er mange historier at fortælle, som giver
indblik i vores fortid, for at forstå vores nutid, og
hvordan vi vil forme fremtiden.
Bornholm er desuden i en rivende udvikling, der
sker mange nye tiltag.
Kuremøllen er en fin kulturarv, som vi passer godt
på, så den kan gives videre.
Julian og August hjælper med at flytte jord, de er
6. generation på Kuremøllen.

Vi er nu 150 medlemmer af
Kuremøllens Venner
Blive medlem, 25 kr. pr. år.
Tilmelding sendes til
Margrethesommer@gmail.com.

Møllelogik
Ing kajn ønte forsporra saj, ing kajn
fordjorra sag.

Møllehatten tjæret
I sommeren 2016 blev hele Kuremøllen
tjæret, et stort og lidt besværligt arbejde.
Møllehatten blev tjæret fra lift og siderne fra
stillads.
I gamle dage var det noget nemmere, en
mand blev hejst op og ned langs møllesiden,
siddende på en bådsmands stol (et bræt med
snor i hver side), det var før arbejdstilsynets
indførelse, dengang hed det bare ” man kan
vel passe på” .

Vidste du at...
Vidste du at Kongen, er den hvide top, der sider
ovenpå møllehatten.

Kuremøllen får løbende
fin omtale i dagspressen.
Der er jævnlig henvendelse fra Bornholms
Tidende, Denne Uges Bornholm, Radio P4
Bornholm, Tv2 Bornholm, og Roskilde Dagblad havde en fin artikel.

Nyt kryds i hathjulet
Hathjulet der er monteret omkring mølleakslen, og som ligeledes er vingernes bremse, får nyt kryds.
Møllebygger Jørn Nilsson, har fremstillet det nye kryds der er klar til montering.

Tak til fonde
Der gør det muligt at bevare
Kuremøllen.
Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond.
Nordea Fonden.
Lokale og Anlægsfonden.
Lemvig-Muller Fonden.
Otto Bruuns Fond.
Brdr.,E. S. og A. Larsens Legat.
Augustinus Fonden.

Morgenfrue mark
Kuremøllen var i 2016, nabo til den flotte
morgenfrue mark.

Kuremølle i sol og tordenvejr
Den færdig tjærede Kuremølle i sol og tordenvejr.

Besøgende på Kuremøllen
Kuremøllen besøges af mange, både turister og
lokale bornholmere, foreninger, arkitektstuderende og indimellem repræsentanter fra fonde der
har bevilliget midler til restaureringen, vi er meget
glade for disse besøg og for at kunne vise det
flotte resultat frem.

Dansk mølledag 2016
En fantastisk dag med det fineste vejr man kunne
ønske sig, og en lille mølle-bør, så vingerne kunne
dreje rundt hele dagen.
Motoren kørte, gengasanlæget blev demonstreret,
Veteranbilerne kom på besøg og John Villadsen
spillede violin.
Møller Mikkelsen fra den fine nabomølle, Årsdale
mølle, fortæller gerne.

De fine veteranbiler på besøg på mølledagen.

Tak til Sandvall
Sandvall har designet og sponsoreret
Kuremøllens nye hjemmeside samt nyhedsbrev

www.sandvall.dk

Skrokværn
Stokkedrevet får nye stokke, udført af Edgar Jørgensen.
Måske vi kan male lidt korn en dag.

Kuremøllens Forlag
- kunne man næsten kalde det.

Skattejagt
Skattejagt på Kuremøllen, her er Pokemon skatten.

”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
Warny Film Kuremøllens Jubilæum 2011
Warny Film Kuremøllens mølleaksel og vinger
Ole Askmans film om Kuremøllen.
Og nu musikvideo optaget på Kuremøllen.

Vidste du at...
Det er i år 25 år siden, at Kuremøllens Venner
begyndte den gennemgribende restaurering,
i forlængelse af Vilhelm Kjølby,s bevarings
arbejde.

Dansk Mølledag 2017
Dansk mølledag, hvor 100 danske mølle
landet over holder åben mølle, er:

Nye Bornholmerbænke
Edgar Jørgensen har lavet nye bænke til møllen,
de er en kopi af en gammel Bornholmerbænk.

Generalforsamling 2017
Lørdag den 29. 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.

3. søndag i juni.
Kuremøllen er åben
fra kl 10 – 16

Den gamle motor kører, gasanlæget
demonstreres.
Hornsby motoren fra 1930 kører.
Gengasanlæget bliver demonstreret.
Møllevingerne drejer rundt.
De fine veteranbiler kommer på besøg.
John Villadsen spiller violin
Aksel Henriksen spiller Harmonika
Warny Film, optager dagens forløb, filmen kan
efterfølgende købes på møllen.
Der er gratis adgang og kaffe, samt masser af
snak og hygge.

Vidste du at...
Vidste du at Kongen, er den hvide top,
der sider ovenpå møllehatten.
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