
  KURATRØNTAN
1861–2020 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

Møllevingerne er  
nu på plads igen
Vingerne er fint vedligeholdt.
Vingerne tages ned ca. hvet 4 år, hvor de  
efterses, afrenses grundes og males.
TV2 samt Bornholms Tidende, udbreder  
begivenheden i medierne.



Oversat:
Hvis nogen ikke sagde så meget om no-
gen
Som nogen siger om nogen
Så sagde nogen ikke så meget om nogen.

Dansk Mølledag
Kuremøllen havde rigtig mange gæster dagen 
igennem.
Der var kaffe på Kanden og Kirsten serverede 
hjemmelavet middelalder hvede brød.
John og Aksel sørgede for musik dagen igennem.
Den gamle Hornsby motor blev startet med jævne 
mellemum.
Vejret var fantastisk, vingerne snurrede og snakken 
gik.

Håndkværn
Den lille håndkværn, er flittigt brugt, af  både 
børn og voksne.



Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt i den nye tilbygning, mange medlemmer deltog, der blev  
orienteret om arbejdet i det forløbne år og nye forslag blev diskuteret.

Fotoklub fra Tyskland  
på besøg
Kuremøllen besøges af  mange mølleinteresserede, 
blandt andet besøg af  fotografer fra forskellige 
fotoklubber i Tyskland, der var på fotorejse på 
Bornholm.

Vidste du at...

Verdens førende rejsemagasin, Conde 
Nast Treveler, har valgt Bornholm som 
den næstbedste ferie ø.



Der høstes korn
Til en mølle hører korn, her høstes kornet, ikke 
længere med le, men med flotte store maskiner.

Bogstaver Kuremøllan
Kuremøllen får opsat en møllesten ude ved vejen, 
de nye bogstaver er klar.



Bornholms Tidende
Via Molina, nye veje til fantastiske mølleoplevelser.
Kuremøllen er med i Europæiske mølleruter.

Bornholms veteranbilklub
Bornholms veteranbilklub besøgt kuremøllen med 
deres fine biler.



Tak til fonde
Der gør det muligt at bevare 
Kuremøllen.

 
Tak til Fonde 2019.

Otto Bruuns Fond

Bergiafonden

Aktiviteter i den  
nye tilbygning
Den nye tilbygning giver mulighed for mange 
forskellige aktiviteter, her ses Julian og August 
male møllebilleder.

Vidste du at...

Bagvind , er når vinden blæser bagfra 
kan møllehatten tippe af, derfor skal 
vingerne altid drejes op i vinden.

Om vinteren står Kuremøllen vinger mod 
vest hvor de kraftige efterårsstorme ofte 
komme fra.



Rodfræsning
Kuremøllens omgivelser vedligeholdes løbende, her 
rodfræses..

Leg og aktivitet ved møllen.

Kontigent
Generalforsamlingen 2019 besluttede at 

hæve kontingentet til 50 kr.

Danske Bank

1551

5686784

Mail adresse kan sendes til 
foreningens formand:

Margrethesommer@gmail.dk

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



Dansk Mølledag 2020
Dansk Mølledag 2020

Dansk Møllerforening har meddelt, at Dansk 

Mølledag er aflyst for hele landet.

Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling er ikke planlagt, 

grundet Corona.

 

Hold dig orienteret på hjemmesiden

www.kuremoellen.dk

Hørt på Møllen... 
Ded kajn alri varra så galed, udan ded e got for 
na`d.

Vi ska kansje i gång, ingan vi ska hæva.

Jimmy Grøtner
Kuremøllens Venner har mistet foreningens revisor, ingeniør Jimmy Grøtner.
Jimmy har været foreningens revisor igennem mange år.
Jimmi havde stor interesse for møller, og ved de årlige revisionsmøder, hjemme hos Winnie og Jimmy, blev 
emnet ”de bornholmske møller” opdateret og gode ideer opstod.
Kuremøllen Venner takker for det mangeårige samarbejde.
Ære være hans minde.

Vidste du at...

Da Kuremøllen blev bygget, var det ikke 

almindeligt at skrive mange breve.

Postbudet gik fra Rønne , og afleverede 

breve hos smeden i Lindet, hvor man så 

kunne hente det.



Bestyrelsen for Kuremøllens Venner

Formand
Margrethe Sommer 

Rønnevangshusene 43 st th 

2630 Tåstrup 

Mobil 20 29 53 35

margrethesommer@gmail.com

Revisorsuppleant
Torben Ipsen

Kuregård

Svanekevej 34

Tlf. 56 49 93 04

Bestyrelsesmedlem
Florian Eickmann

Talstrasse 20

21680 Stade

Tyskland

Bestyrelsesmedlem
Julie Sommer

Holger Danskes Vej 63, 2tv.

2000 Frederiksberg

Bestyrelsesmedlem
Povl Jørgensen 

Tingstedvej 4 

3700 Rønne 

Mobil: 30 43 69 35

Kasserer og bestyrelsesmedlem
Jens Erik Nielsen

Mortingegård
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3740 Gudhjem

Mobil: 20 44 91 92

Bestyrelsesmedlem
Henning Ipsen
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3700 Rønne
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Bestyrelsemedlem
Ole Peter Hansen
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