
  KURATRØNTAN
1861–2019 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. 

NYT FRA

Rejsegilde
Der var rejsegilde på den nye tilbygning, der 
blev holdt tale, spist Kuremøllens kransekage 
og et enkelt glas hvidvin.
Traditionen tro, var der masser af pølser og 
pølsebrød.
John Villadsen spillede violin.



Møllelogik
Vi ska væl i gång, ingan vi ska hæva for 
i då.

Ska vi kansje sjødda nåd, ded sjødder 
ønte saj sæl.

Vi er nu 150 medlemmer af  
Kuremøllens Venner

Blive medlem, 25 kr. pr. år.
Tilmelding sendes til
Margrethesommer@gmail.com.
 

4 møller
Kuremøllen har gennemgået en løbende udvikling, på disse 4 billeder ser hvordan.
Det ældste billede er fra 1912, de næste er fra 1920 og 1936, det sidste er fra 2019.



Dansk Mølledag 2018
En rigtig fin dag, og mange gæster.
Vingerne snurrede, motoren kørte, der blev fyret op i gengasanlæget.
Der blev hygget og snakket og drukket en masse kaffe med Kirstens hjemmebagte middelalder 
kringle til. Violin musik og rundvisning i møllen.

Skro kværn
Den ene af  møllens 2 kværne, er restaureret.



August hjælper tømreren
Det er spændende at få lov til at hjælpe.

Svalebassin
Den gamle motor, afkøles med vand, her bliver 
bassinet renset og genopfyldt med vand.

Vægt
Fransk vægt, Denne vægt blev brugt til at be-
stemme prisen på korn.
Se mere i Bogen ”Sommer på Kuremøllen”.



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

Bornholms Tidende
Bornholms Tidende viser ofte hvad der sker på  
Kuremøllen.

Generalforsamling

Tak til fonde
Der gør det muligt at bevare 
Kuremøllen.
 
Frimodt-Heineke Fonden

Carl Julius P. Legat

Lokale og Anlægs Fonden

Brdr. E.,S og A. Larsens Fond

Bornholms Brand Fond

Ellehammer Fonden

Generalforsamling 2018, blev for første gang afholdt i den nye tilbygning.



TV2
Da Kuremøllens vinger blev taget ned for at blive malet, viste 
TV2 en fin film i nyhederne, om forløbet.

Vedjer
Vingernes beslag, på Bornholmsk ” Vedjer og Ver-
le ” , slibes og males, så de er klar til opsætning.

Nye vinduer
Den nye tilbygning, har fået originale vinduer, 
støbt på Nexø jernstøberi.



Jul i Møllen
TV2 Bornholm, har optaget en Julekalender film i 
Kuremøllen, nisserne hygger sig stadig i møllen.

Møllevenner fra Tyskland
Kuremøllen har møllevenner i andre lande, her er 
det møllens venner fra Tyskland.

Gæster på møllen
Nu kan møllens gæster drikke kaffe og snakke in-
dendørs hvis det blæser for meget til at være ude.

Motor
Den gamle motor kører, og John Villadsen spiller 
violin, et fint samspil, hvor motoren danner ryt-
men, tøf  tøf



Fotoklub
Torstorp fotoklub, besøgte Kuremøllen.
Der blev taget mange flotte billeder.

Vinger ned 
Kuremøllens vinger tages ned, de dygtigt håndværkere ved hvordan det gøres.  
Derefter blev de malet. De kræver løbende vedligeholdelse.



Dansk Mølledag 2019
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.  
Hornsby motoren fra 1930 kører.
Gengasanlæget bliver demonstreret.
Møllevingerne drejer rundt.
De fine veteranbiler kommer på besøg.
John Villadsen spiller violin og Aksel Henriksen  
spiller harmonika
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.

Generalforsamling 2019 
Lørdag den 27. 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.

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

Blomstermark
I sommeren var Kuremøllen omgivet af  de fineste 
blomster.

Snemand
Vinter på Kuremøllen



Bestyrelsen for Kuremøllens Venner

Formand
Margrethe Sommer 

Rønnevangshusene 43 st th 

2630 Tåstrup 

Mobil 20 29 53 35

margrethesommer@gmail.com

Revisor
Jimmi Grøtner

Røvej 38 – 42

3760 Gudhjem

Tlf. 31 12 20 29

Revisorsuppleant
Torben Ipsen

Kuregård

Svanekevej 34

Tlf. 56 49 93 04

Bestyrelsesmedlem
Florian Eickmann

Talstrasse 20

21680 Stade

Tyskland

Bestyrelsesmedlem
Henning Ipsen

Aakirkebyvej 30

3700 Rønne

Mobil 29 13 65 50

Bestyrelsesmedlem
Julie Sommer

Holger Danskes Vej 63, 2tv.

2000 Frederiksberg, sommer-

fugl7@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem
Povl Jørgensen 

Tingstedvej 4 

3700 Rønne 

Mobil: 30 43 69 35

Kasserer og bestyrelsesmedlem
Jens Erik Nielsen

Mortingegård

Mortingevej 4

3740 Gudhjem

Mobil: 20 44 91 92

Bestyrelsemedlem
Ole Peter Hansen

Kirkedalsvej 25

3790 Hasle

 Mobil 30 55 55 57


