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Ideella föreningar i Mölle

I

nom Mölle municipalsamhälle har en rad ideella sammanslutningar verkat. De har varit fristående från det municipala, men i flera fall klart stödjande municipalförvaltningen i dess strävan att öka möllebornas och sommargästernas
trivsel och trevnad.
Där var Mölle vänner, som bildades den 9 juli 1956 med Frank
Elfverson som ordförande. Den hade låg årsavgift och vann stor
anslutning och hann göra en hel del positiva saker – som att anskaffa bänkar, sätta upp vägvisare på vägarna mot Håkull, ta hand
om och bekosta midsommarfirandet, ordna vimpel till hamnflaggstången m.m. – innan den fram på året 1959 tynade bort.
Där är Fågelviksklubben som bildades den 14 september 1955
vid en sammankomst med 16 damer. Bakom sig hade de ytterligare nio kvinnor, och samtliga hade förklarat att de ville medverka
i föreningen. Man beslöt att bilda Föreningen Fågelviksklubben.
Stadgar antogs och Majken Lindelöw utsågs till ordförande. Den
nya föreningen inriktade sig helt på att förbättra och hålla i stånd
badplatsen vid Fågelviken. Det kom att bli en lång rad praktiska
uppgifter, och dessa tog man itu med.
Man höll badhytterna i stånd, likaså bryggorna, lät städa inne
i Målarens kås, höll undan tången där, höll efter hundägare som
ville släppa ut sina djur i badvattnet, lät köra dit sand, höll sandlådan i ordning, lät sätta upp gungor och bänkar, anskaffade vilstolar, svarade för flaggningen och såg till att det städades i badhytter
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Föreningslivet i Mölle har länge varit livligt. Fågelviksklubben bildades
1955 och var aktiv i mer än tio år. Medlemmarna höll undan tången,
satte upp gungor och bänkar, svarade för flaggning och gjorde mycket
mer.
i samma veva bildades Mölle kvinnoförening i protest mot att municipalfullmäktige hade beslutat att stänga varmbadhuset. Aktionen gav
resultat: badhuset blev kvar och renoverades genom många frivilliga
insatser. Efterhand vidgade kvinnoföreningen sitt arbetsschema. Den
åstadkom belysning i hamnen, bekostade uppsnyggning vid Tångnean
samt bidrog till hamnhuset, lekplatsen och idrotten i Mölle. Föreningen
ordnade också med att Karl XII:s skansar ställdes i ordning.
Flera andra föreningar lyfts fram i kapitlet: Rädda Barnen, Mölle allmänna idrottsklubb, Höganäs Bollklubb, Mölle bordtennisklubb, Modellflygklubben Spanaren, Mölle kapellförening, Mölle missionsförening,
Brunnby frivilliga brandkår och Socialdemokratiska ungdomsklubben.
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och toaletter och att de målades. En del kostnader svarade municipalen för, en del föreningen. Ditkörningen av sand exempelvis
bekostade föreningen, en utgift på 400 kronor. Fågelviksklubben
var i funktion då municipalsamhället upplöstes.
Bland de ideella föreningarna har Mölle kvinnoförening gjort
den kraftigaste insatsen. Den bildades den 26 april 1956 som en
protest mot municipalfullmäktiges beslut några dagar tidigare
att stänga, nedlägga och eventuellt sälja varmbadhuset. Ingeborg
Ny-Höber tog initiativ till en sammankomst där man skulle diskutera frågan »Finns det intresse för en kvinnoförening?«
Hon utsågs till ordförande. Föreningen bildades, man rev upp
beslutet, satte igång insamlingar, lotterier m.m. och åtog sig renoveringsarbete i det omstridda varmbadhuset. Fram till sommaren
1963 har omkring 20.000 kronor tillförts det, vartill kommer frivilligt, oavlönat arbete. Ett nytt tak har tillkommit, inredningen
har moderniserats och pengar till själva driften har tillskjutits av
kvinnoföreningen, årligen ett eller två tusen kronor.
Efterhand har Mölle kvinnoförening vidgat sitt arbetsschema
och mölledamerna har åstadkommit belysning på hamnen, bekostat uppsnyggning vid Tångnean och kåserna. De har vidare
bidragit till hamnhuset, lekplatsen, idrotten i Mölle och ordnat
med att Karl XII:s skansar ställts i ordning. Fram till 1963 har
omkring 35.000 kronor tack vare kvinnoföreningen tillförts olika
samhällsnyttiga inrättningar i Mölle.
Föreningen har 130 medlemmar som betalar en årsavgift av
två kronor om året. På sistone har man tagit upp samarbete med
lokalavdelningen för Rädda Barnen, som också har visat en stor
aktivitet och noterat utmärkta resultat.
När det gäller idrotten och ungdomens fysiska fostran under
municipaltiden är Pelle Svensson och Mölle AIK de stora namnen.
Det stod glans kring dem. Stora rubriker i tidningarna och långa
referat med kommentarer förde fram möllepojkarnas idrottande
i rampljuset.
Början gjordes så här: Den 1 maj 1925 hade Pelle Svensson
trummat ihop åtta möllepojkar till ett möte i villa Sommarstu172

gan, där han bodde. Pelle Svensson var dotterson till kapten Hans
Johnsson, »Store-Johnsson«. Man beslöt att bilda Mölle Allmänna Idrottsklubb. Pelle Svensson gick in som ordförande, Sture
Hansson blev sekreterare och kassör, och Henry Rothstein utsågs
till materialförvaltare. Tisdagar och fredagar fastställdes till träningsdagar, tabeller med klubbrekord uppsattes, klubbmärken
anskaffades, och det dröjde inte länge förrän den nya idén fick
vind i seglen och blev något av en ungdomsrörelse.
Ungdomarna utmanade juniorerna i Höganäs Bollklubb till
en tvekamp i allmän idrott med följande grenar: löpning 60 meter, kula, längd, diskus och stafett 3×60 meter. Kampen stod på
Biskopens äng den 18 oktober 1925 under stort tillopp av åskådare;
nog var där 300–400.
Höganäsarna tilltvålades ordentligt. Slutresultatet blev 57–36
i Mölles favör. Segrarna i de olika grenarna var Stellan Sjöberg,
löpning 60 meter, Egon Larsson, kula, Sture Hansson, längd, och
Henry Rothstein, diskus. Samtliga utom Egon Larsson var från
Mölle. Även stafetten tog möllepojkarna; tid 25,4 sekunder.
Under 1926 visade Mölle AIK stor aktivitet och låg bra till i tävlingar med nordvästskånska klubbar. Största segern inhöstade
man den 13 juni 1926, då man klådde IFK Höganäs med 32 poäng
mot 18. Mölle rakade åt sig alla förstaplaceringarna. Bredvid Pelle
Svensson började det framträda namn som lyste på idrottssidorna. Där var Allan Jönsson på långa lopp och Ivan Andersson i
diskus. Han kastade 42,28 meter under tävling och det var tal
om att han skulle med i Finnkampen, något av det högsta som en
idrottspojke kan sikta på.
Pelle Svensson lät lägga upp två fina konditionssträckor, den
ena från Biskopens äng bort till och runt om Mölle mosse, den andra från Sommarstugan upp till Ryhuset och åter. På programmet
stod också bandy; Mölle mosse var därvid tävlingsbana.
Pelle Svensson, signaturen Ellep, var medryckande och hade
förmågan att fånga upp möllepojkarnas verksamhetslust och aktivitet och länka den i en god riktning. Han hade stor betydelse
för deras fysiska fostran. Under hans tid gick fickpengarna till
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