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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. 

NYT FRA

Kuremøllen 160 års fødselsdag
Kuremøllen blev fejret sidste sommer.

Kuremøllen er opført af Christian Sommer, Emil Sommer overtog møl-

len og opførte bageri i 1912.

Hans søn Kristian Sommer, var bager og møller.

Margrethe Sommer overtog møllen i 2011.

Femte generation er Julie og Morten.

Sjette generation på Kuremøllen er Julian og August.



Dansk Mølledag
Dansk Mølledag er altid den tredje søndag i juni.
Kuremøllen får mange besøgende på denne dag, den gamle motor kører, vingerne drejer 
lystigt, og over kaffen bliver der snakket, det er en meget hyggelig dag.



Veteranbiler
De fine bornholmske veteranbiler, besøgte Kuremøllen, der blev drukket kaffe i den nye tilbygn-
ing ved møllen.

Motorcykler
Motorcykler på besøg.



Kuremøllen før og nu
Kuremøllen er restaureret, og holdes løbende vedlige.

Dødsfald
Edgar Jørgensen 
Edgar Jørgensen, tidligere Tingsted savværk, er her 
ikke mere. Edgar Jørgensen har udført et kæmpe 
arbejde på Kuremøllen, det kan nævnes at Edgar 
Jørgensen har lavet møllevingerne, udskiftet de 
bærende bjælker i møllehatten, har tilvirket den nye 
drejering som møllehatten hviler på, været med i be-
styrelsesarbejdet der danner grundlag for det store 
vedligeholdelsesarbejde, og meget andet.
 
Vi takker Edgar Jørgensen som vil være savnet.
Ære være hans minde.

Jens Camradt 
Jens Camradt, der hver sommer boede i Sandvig, 
og var medlem af Kuremøllen Venner, blev 81 år.  
 
Vi takker for mange års medlemskab og støtte for 
Kuremøllen.
Ære være hans minde.

Møller Anton Mikkelsen, Aarsdale Møllen
Anton Mikkelsen var vel den sidste møller på Bornholm, og var en af initiativtagerne ved opret-
telsen af foreningen Kuremøllens Venner, og medlem af bestyrelses i mange år.
Med hans store viden om møller, var han en uvurderlig støtte ved restaureringen af Kuremøllen. 
Man kunne altid spørge Anton om råd.
 
Kuremøllens nabo møller er her ikke mere.
Ære være hans minde.



Høst
Til en mølle hører der korn.
Det er altid en fornøjelse at følge høsten omkring Kuremøllen.

Loft i tilbygning
Den nye tilbygning, er opført i forbindelse med mo-
torhuset, og fungerer som samlings lokale og diverse 
aktiviteter.
Nu er loftet isoleret, og el er installeret.



Kontigent
50 kr.

Kontoinformationer:

Danske Bank

1551

5686784

Mobilepay
Kuremøllens Venner, har nu mulighed for 

at modtage betaling på mobil Pay.

 

Mobil Pay 3962xc

Tak til Sandvall
Sandvall har designet og sponsoreret 
Kuremøllens hjemmeside. www.sandvall.dk

Møllekonference
Der har været afholdt møllekonference for de dan-
ske vand og vindmøller på Christiansborg.
Der var overraskende mange deltagere fra hele 
landet. Der blev talt om, hvordan vi kan bevare de 
gamle møller, der har stor kulturel værdi.
Man ønsker at dokumentere møllerne, ligesom man 
har dokumenteret de danske kirker. En mølle er ikke 
kun et bygningsværk, men en maskine der har en 
ganske særlig funktion.

Få nyhedsbrevet på mail 
Mail adresse kan sendes til 
foreningens formand: 

Margrethesommer@gmail.dk



Dansk Mølledag 2022
Dansk Møllerforening har meddelt, at Dansk 

mølledag afholdes som sædvanlig

SØNDAG d. 19 JUNI 2022 

Kl 10 til 17

Der er kaffe på kanden, og rundvisning.

Den gamle motor kører. 

Musik ved Axel Henriksen og John Villadsen

Generalforsamling 2022

Den årlige generalforsamling afholdes:

Søndag den 17 juli kl 10 til 12,

På Kuremøllen.

Efter kl 12, serveres lidt spiseligt til hyg-

geligt samvær.

Kuremøllen overholder alle Corona regler, 

skulle der være ændringer se hjemmesi-

den www. Kuremoellen.dk Under Nyheder.

Hørt på møllekonferencen på Christiansborg:

Hvis man bliver skrækslagen, og ikke er mere fast i sin overbevisning om sine synspunktets 
rigtighed, og kunne holde fast i dem.
Så må man opgive møllearbejdet, og dyrke kål.

Vidste du at...

På Kuremøllan har vi ønte mera strajnd, 

øn vi har tid te a sjøøda nad.

 

Nyheder
Du kan holde dig orienteret på hjemmesiden,

www.kuremoellen.dk 

under Nyheder, hvis der er nyheder på vej.
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