NYT FRA

K U R AT RØ N TA N

1861–2018 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.

Ny tilbygning
Den nye tilbygning til motorhuset, er godt
i gang. Fremtidens turister vil i højere grad
efterspørge ferier, hvor tilbud om viden, kultur
og fortællinger og autentiske oplevelser, er
rammerne.
Det ligger Kuremøllen i tråd med.
Møllens 157 års lange historie vil kunne formidles, der er rigtig mange historier der kan
belyse hele denne udvikling. Et eksempel kan
være, at i 1861 kom posten gående fra Rønne,
og havde han breve med, blev de afleveret hos
smeden i Lindet, og her kunne man så hente
brevene når man alligevel skulle til smeden.
Her vil kunne afholdes foredrag, film og udstillinger.
Florian Eickmann har foræret møllen en
håndkværn, der vil vise både børn og voksne,
hvordan korn blev malet til mel og hvor lang tid
det faktisk tog.
Julian og August, der er 6. generation på møllen, hjælper gerne til.

Ny tilbygning
Flere billeder af den nye tilbygning

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

Møllelogik
Vi ska væl i gång, ingan vi ska hæva for
i då.
Ska vi kansje sjødda nåd, ded sjødder
ønte saj sæl.

Erik Bakke
Foreningen Kuremøllens Venner, har mistet næstformand Erik Bakke.
Erik har været med i bestyrelsen siden oprettelsen i 1978.
Kuremøllen takker Erik for hans store indsats for møllens bevaring. Erik bliver savnet af os alle.
Mindeord kan læses her:
Erik Bakke, Elmevej 2, Østermarie, er pludselig død, den 18. april 2018. Alt for tidligt. Han blev
76 år gammel.
Han var et meget varmt og positivt menneske som havde mange alsidige interesser. han var et vigtigt aktiv i foreningen “ Kuremøllens Venner “ hvor han var næstformand i bestyrelsen. Kuremøllen takker Erik for hans store indsats for møllen bevaring.
Erik Bakke er født og opvokset på “Bakkehøj” på Brændesmarki Østermarie som nabo til møllen. Erik bakke var allerede som barn glad for at tegne og male, han sad ofte og tegnede oppe ved
møllen.
Han malede hele sit liv og udstillede sine karakteristiske billeder i gallerier på hele øen. Hans billedrammer var drivtømmer som han fandt på strandende om vinteren. Hans billeder hænger i mange
hjem både her og udenøs.
Turisterne var meget begejstrede for han billeder med Bornholmske motiver som kunne ses i hans
galleri i Kunstnerkolonien i Allinge.
Erik Bakke var ligeledes et aktivt medlem af Dansk Vandrerlaug hvor han var en god fortæller
om historiske ting om Bornholm.. Man kunne se ham deltage i alle deres arrangementer med sin
elskede hund Saxo. Erik Bakke var meget afholdt og vil blive savnet af alle os, der kendte ham.
Han efterlader sig hustru, børn, børnebørn og oldebarn.
Ære være hans minde.

Årstider på Kuremøllen

Vidste du at...
Kuremøllen havde 2 heste, den ene til at trække brødvognen og den anden til at trække omgangen,
der trak maskinerne i bageriert, inden der kom strøm fra Brændesgårdshaven i 1920,erne.
Den ene hest hed Surtur, fordi den var lidt skarnagtig, den anden hest hed Bruning den var brun,
og den var en hanhest, når navnet slutter med ing, er det en han.

Dansk Mølledag 2017
En fantastisk dag med det fineste vejr.
Rigtig mange gæster dagen igennem, masser af
hygge og kaffe.
Motoren kørte og gengasanlæget var i gang.
Vingerne snurrede lystigt i vinden.
Rundvisninger i møllen med historiefortællinger.
Aksel Henriksen og John Villadsen spillede Harmonika og Violin.
Fine veteranbiler på besøg.
Warny Film, optog begivenhederne på video, som
kan købes på møllen.

Tak til fonde
Der gør det muligt at bevare
Kuremøllen.
Sparekassen Bornholms Fond.
Ellehammer Fonden
Frimodt-Heineke Fonden
Skibsreder Carsten Brebøls Fond.

TV2 Bornholm
Bornholmske smalfilm ved Birger Kofod.
Margrethe Sommer indtaler ny forklaring til den
gamle film om Saxebro mølle og bageri.

Møllens fundament
Den hvide mur er blevet renset og fuget.

Høst
Sommeren 2017, var der fine kornmarker omkring
Kuremøllen

Kuremøllen i 1950,erne
Møllebygger Christian Sommer byggede
Kuremøllen i 1861

Mikkel fra Esbjerg
Mikkel, der bor i Esbjerg, var på besøg på
Kuremøllen i sommers, hans tipoldefar var
møllersvend på Kuremøllen i 1910.

Skrokværn
Bakke til Kuremøllen

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

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

www.sandvall.dk

Bakke til Kuremøllen
Keramiker og Kunstner Ulla Dubech, har
malet denne bakke til Kuremøllen.

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

EUs persondataforordning
25 maj 2018 træder EU,s nye regler om databeskyttelse i Danmark og resten af EU, i kraft.
Som medlem af foreningen Kuremøllens Venner,
bliver dit navn og mailadresse gemt i vores register.
Registreringsdatabasen bliver kun brugt til at formidle information om Kuremøllens Venners aktiviteter, og dine oplysninger deles ikke med andre
virksomheder eller institutioner.
Vi håber naturligvis at du fortsat har lyst til at modtage information om Kuremøllens aktiviteter. Hvis
dette er tilfældet, behøver du ikke at foretage dig
ydereligere.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage information, er en udmeldelse nødvendig og dine data vil
blive slettet i overensstemmelse med persondataforordningens retningslinier.

Hørt på Møllen...

Dansk Mølledag 2018

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

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

Generalforsamling 2018
Lørdag den 28. 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
De flotte veteranbiler kommer på besøg
Warny Film, optager dagens forløb, filmen kan
efterfølgende købes på møllen.
Der er gratis adgang og kaffe, samt masser af
snak og hygge.

Hørt på Møllen...
Kuremøllen er omgivet at originalt Årsdale grus, der har en meget fin lys farve.
En gæst spurgte: Var det ikke meget dyrt
at købe alt det kattegrus ?
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