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DEN NYA BIBELÖVERSÄTTNINGEN
Den f<>rsta översättningen av bibeln till
svenska kom 154 I, den andra 1917.
Den tredje kommer nu till
milleniumskiftet år 2.000, vilket
förtjänar uppmärksammas även i
Möllekuriren . Nya kunskaper om
bibelns länder och språk
och utvecklingen av
svenska språket har
legat till grund rur tre
- • - . decenniers arbete på den
nya översättningen.
Slutförandet är inte bara
en stor religiös utan även en stor
kulturell och litterär händelse. Vi har i
den nya bibeln fått en modernisering
av ålderdomligt språkbruk och rättelser
av tidigare tolkningsfel.
Redan nu har bibel.kommentarer börjat
komma ut i bokhandeln. "Liksom regn

och snö", Svenska Bibelsällskapets
utgåva med valda stycken ur Gamla
och Nya Testamentet och kommentarer av moderna rurfattare finns i
ett vackert utförande. - Se ovan två
illustrationer ur boken. Spännvidden är
stor mellan artiklarna. Man finner
kommentarer av ärkebiskop K G
Hammar och katolske prästen, Anders
Piltz men också en skildring av P 0
Enquists om åsnans roll för revolutionären Jesus intåg i Jerusalem.
Det litterära anslaget är markant. Bo
Strömstedt skriver om sin barndoms
mannakorn, tumvers och förstorade
bibelord. Göran Sahlberg behandlar
historien om Kain och Abel som
världens första mordgåta och söker
psykologiska förklaringar. Agneta
Pleijel tar den av Gud som straff
beordrade språkförbistringen i Babels
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tom som utgångspunkt för tankar
kring dagens lavinartade ökning av
sp rå ksprickan
mellan konst, naturvetenskap och teknik. Piltz slutord står
som ett väl valt slutord: "Världen kan
inte beskrivas bara av fys iker,
astronomer och geografer. Den värld
som angår männi skan måste också
besjungas av poeter och profeter."
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
ÖNSKARREDAKTION~KOMMTITEN
ALLA LÄSARE!
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NAR POSTEN KOM TILL MOLLE
I mina fortsatta forskningar om gamla Mölle
har jag nu funnit uppgifter om hur
Poststationen i Mölle kom till. Det var en
grupp möllebor som kallade sig
"deputerade för Mölle fiskeläge" som i
februari 1882 gjorde en framställan hos
Poststyrelsen om att fä postkontor eller
postexpedition till Mölle. Man framhöll
särskilt " att innevånarna på Mölle och dess
omnejd måste för närvarande, genom av
dem extra betalt ombud avhämta och
inlämna sin post vid det en mil därifrån
belägna Höganäs postkontor, varigenom
kostnaden för varje försändelse betydligt
ökas "och " att den på platsen ganska
betydliga sjöfarten gjort det nödvändigt
för innevånarna på Mölle att med stora
uppoffringar bygga och anlägga en ny och
tidsenligt hamn". Man anförde också "att
det natursköna Kullaberg årligen besökas
av tusentals in - och utländska turister,
badgäster och andra tillresande, för vilka
Mölle genom sin lätta sjökommunikation
just är huvudorten, och därtill kommer att
Staten på och vid platsen har så betydliga
inrättningar som tullstation och en av de
viktigaste fyrinrättningarna i riket, vilka
betinga skyndsam och regelbunden

postkommunikation".
Bland undertecknarna var sjökaptenen
NILS CORFITSON och i händelse av att
framställan bifölls anmälde han sig också
som sökande till befattningen som
föreståndare till den blivande poststationen. Men postmästaren i Höganäs
C.V. Hammarqvist, som också måste uttala
sig var kanske helt naturligt, helt emot
möllebornas önskan. Han menade att
fiskeläget förut hade haft en lösväska med
postkontoret. För denna svarade ett bolag,
med vilket ett visst missnöje uppstått bland
dem som anlitade väskan.
Postmästaren avstyrkte alltså möllebornas
framställan men att om Poststyrelsen ändå
behagade bifalla den, föreslog han dock
CORFTITSON
till
poststationsföreståndare. I ett yttrande till Länsstyrelsen från kronofogden Ekelund i
Görslöv skriver han i ett långt brev och
förklarar inledningsvis orsaken till att
mölleborna inte använder sig av den
närmare Mölle belägna poststationen i
Brunnby i stället för Höganäs, "Orsaken
torde vara dels den, att dessa icke velat
åtnöjas med postgång endast tre dagar i

veckan, dels den att posten, om den skulle
hämtas i Brunnby, icke i allmänhet kunnat
erhållas samma dag som den anländer dit,
utan först dagen efter, varfö rutan
postbuden från Mölle pläga anlitas för
uträttande av en del ärenden på Höganäs,
vilka icke äga samband med postforslingen,
denna har i senare tiden verkställts av
tvenne postbud, antagna av olika s.k.
väskbolag, vilka representeras av utsedda
föreståndare" .
Ekelund menade att det inte fanns något
större behov av en poststation i Mölle än
i vilket annat samhälle som helst på ett
avstånd på mellan 1/2 och I mils avstånd
från närmaste postanstalt, så med tanke
på det j ämförelsevis ringa ant~let
bebyggare i Mölle menade han att det mte
finns anledning till inrätta nd e av
poststation på Mölle.
Eftersom
länsstyrelsen åberopa~e
Ekelunds svar som i sitt eget i ett brev till
poststyrelsen kunde man vänta sig ett
avslag, Men poststyrelsen hade en anna:
uppfattning, de gick på stödet från båd
tullverket och lotsverket och emot
Länsstyrelsen, Den 1 oktober 1882 kund;
en Poststation öppna på Mölle med NIL
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CORFITSON som föreståndare, Hans
första arvode för tjänsten var 150 kronor
om året för att ombesörja den dagliga
postföringen mellan Mölle och Höganäs
fram och åter samma dag, Han fann dock
snart att han tagit till i underkant och sade
upp sitt kontrakt i augusti 1884, Han fick
då ett nytt kontrakt med dubbel ersättning.
I december 1889 överfördes kontraktet på
dottern fröken HELNY CORFITSON som
efter sin faderns död blev ny föreståndare
för posten på Mölle, Hon fick verkligen
uppleva en markant ökning av posttrafiken
sommartid som en följd av den ökade
turismen och ett populärt tillhåll för den
dåtida överklassen, som det står i skriften.
Sommartid utgavs extra anslag till
biträdeshjälp.
Med juli månads ingång 1897 tillträdde
handelsidkaren fröken CHARLOTTA
BEATA OHLSSON poststationen på Mölle
med oförändrat årsarvode 200 kronor som
dock höjdes till 300 kronor den I oktober
I 903. Framme vid tiden för järnvägens
tillkomst I9 I O ville den nye postmästaren i
Höganäs Rudolf Bergström behålla Mölle
som en Iantpoststation dvs i samma skick
som den var före järnvägens tillkomst.
Postinspektionen föreslog en annan
lösning och förhörde sig med
jämvägsbolaget om möjligheten att lösa ett
personalproblem, om bolaget vidhöll sin
önskan att ha postservice i stationshuset.
Föreståndaren för järnvägsstationen var
ADOLF HERMAN MALMSTEN. Fröken

·· · · ····· ··· · · · · ·

OHLSSON som biträdde Malmsten fick
förlägga sin arbetsplats till nya stationshuset. MALMSTEN och OHLSSON
arvodrades per år med 540 respektive 480
kronor.
MALMSTEN avgick augusti 1914 och i
hans ställe kom stationsföreståndaren
CARL GUSTAF ROBERT HJELMER från
Nyhamnsläge, CHARLOTT OHLSSONS
arvode hade nu höjts till 960 kronor.
Posten får betala en hyra till järnvägen på
300 kronor om året, HJELMER som står
skriven som trafikchef och stationsinspektor stannar i Mölle till den I oktober
1921 och efterträdes av CARL AUGUST
WALLDEN, som varit poststations-
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expedition den I juni 1931 samtidigt som
fröken LINDSKOG gift sig och fått
efternamnet LARSSON samt blivit upphöjd
till stationsmästare.
Efter SVEA LARSSONS pensionering i
oktober 1963 utnämndes HJÖRDIS ANNBRITT STEDT till ny stationsmästare. Från
I951 till 1994 låg postkontoret i fastigheten
V. Bangatan 4 som byggts av byggmästaren
Åke Svensson just för att inrymma posten.
Efter några år måste postkontoret lämnas
på entreprenad och den 31 oktober 1994
flyttade posten in till ICA Fyren på
Postvägen 2, Därmed har postkontoret
blivit "post-i-butik".
Hans-Otto Pyk
Många av dessa uppgifter har jag hämtat
ur Erik Lindgrens Något om posten vid
järnvägen Åstorp-Mölle och dess närhet,
som jag erhållit av min släkting postmästaren Sven Anders Larsson, son till
ovannämnda Svea Larsson.

föreståndare i Österås sedan 1916. Han fick
förflyttning till Diö den I september 1926.
Den I juni 1927 blev det skilsmässa mellan
post och järnväg. Det nya postbiträdet
SVEA OLGA VICTORIA LINDSKOG
antogs till föreståndare för poststationen.
Poststationen kunde nu flytta in i en egen
byggnad på järnvägsområdet, Omsättningen ökade och blev så stor att
poststationen upphöjdes till post-

EFTERLYSNING
Under det senaste mötet med fotogrupperna
lånade jag ut en svart ringpärm med följande
guldtext utanpå med klistermärken:
KULLABERG FRÅN SJÖSIDAN. Den
innehöll foton runt berget numrerade efter en
kana. Tyvärr antecknade jag inte vem jag
lånade den till.
HÖR AV DIG! TACK!

Hans-Otto Pyk, telefon 042-68082
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MÖLLEPROFILER
Det är svårt att återge ett besök hos Aina
och Sonny Svensson i skrift. De fönnedlar
så många känslor, färger och händelser från
sina liv och Mölles historia att jag önskar
jag kunde måla en tavla istället!
Det handlar om en relation till platser,
byggnader, händelser och människor. En
relation till fisket och havet. En relation till
historien. Det står i skarp kontrast mot den
livsstil som vi oftast väljer idag.
Sonny träffar man säkrast i "Ruffen"
i hamnen då han och några andra män av
den gamla Möllestammen strålar samman
på morgonen. Ruffen där kvinnor inte var
tillåtna förr i tiden . Ruffen som
återuppfördes av byggmästare Persson
efter den förödande julstonnen 1902, till en
kostnad av 235kr. Föga visste byggmästaren om vilken liten ö av tradition den
skulle komma att utgöra, med ett samhälle i
galopperande förändring utanför knutarna.
Idag är Sonny en av de 4-5 aktiva hobby/
fi-itidsfiskare som finns kvar i byn. Året runt
vid fördelaktigt väder går de ut, men
fångsten blir allt knappare. "Nu har jag inte
fatt en sill på tre veckor". Däremot är det
ganska gott om ål i är, p.g.a. den vanna
sommaren, tillfogar Sonny.
Fiske och hamn har alltid varit en stor
del av Sonnys liv. Han lärde sig som pojke
av s in far fiskeriets konster, där
garnbindning ingick som en naturlig
del. Tusentals och äter tusentals
maskor fogas samman till ett nät.
Speciellt minns han fiskare
Berggren som var med ute till 85-års
åldern. Året runt iklädd gråa
smärtingskor och med en stor portion
humor i bagaget.
Sonny är född i Mölle och växte upp
i huset vid Kullabergsvägen som de bor i
idag. Pappa "Jojje" var den första
brevbäraren i Mölle 1930. Sonny berättar
om skoltiden före andra världskriget, om
lördagen varannan vecka då tant Molin på
vannbadhuset stuvade dem i zinkbaljor och
skrubbade dem rena för att sen avsluta med
bastubad.
Så en dag säger koksleverantören på
skolan, nu blir det krig pojkar, och Mölle
kläddes i taggtråd längs kusterna och
hamnen stängdes av med spanska ryttare
(taggtrådsförsedda vägbockar).
Samma år började Sonny som
sommargrabb med postutdelningen i
Mölie, och efter några års turne med andra
arbeten och brevbäreri i Kävlinge,
Helsingborg och Höganäs, blev det så
brevbärartjänsten i Mölle i 38 år. Området

sträckte sig från Kullens fyr till nedanför
Himmelstorp och leveransen skedde först
med cykel, senare med moped. Med alla
branta backar och emellanåt snö att släpa
cykeln i är det inte speciellt förvånansvärt
att
Sonny

ser stark
ut. Men det
verkar som om det
som lämnat det starkaste intrycket hos
Sonny var kontakten med alla människor.
Han får fasligt svårt att välja när jag
ber honom berätta om sina minnen. De var
så många som var så trevliga, intressanta
och speciella. Men för både Sonny och
Aina går tankarna ofta till Bert Knafve som
verkligen kunde fånga människor, unga
som gamla, med berättelser och musik. Per
Holmbäckpå

uristhotellet var
en annan viktig person som med sin
g~stfrihet utgjorde en centralpunkt på
vintrarna för många Möllebor.
Posten flyttade 1951 från annexet vid
järnvägsstationen till villan på Västra
Bangatan med anledning av att
tågpersonalen skulle ha den tidigare
lokalen ~r övernattning, då sista tåget
s~ade 1 Mölle. Man kan livligt föreställa
sig ~tt det var en uppskattad tjänstgöring,
speciellt sommartid, då Mölle efter freden i
Europa åter var en blomstrande turistby
med allehanda nöjesliv.
Sommaren 1947 kom Aina från

Kristianstadstrakten till Mölle för att
sommarjobba på Sahlstens charkuteributik
belägen i centrala Mölle, bredvid
nuvarande Restaurang Intim. Med ett fåtal
anställda tillverkades allt på platsen och
makarna Sahlsten arbetade mer eller mindre
dygnet runt. Alla varor var absolut prima
och paket skickades under vinterhalvåret
till sommargäster både i Stockholm och
Malmö, speciellt vid jultiden.
Så träffade Aina Sonny, gifte sig,
blev Möllebo, stannade på ett växande
Sahlstens och på SO-talet föddes barnen.
Sonen Lennart blev sedennera brevbärare
i tredje generation i Mölle!
På SO-talet hände också mycket
annat! 81.a. hotades varmbadhuset av
nedläggning och ett antal målmedvetna
kvinnor bildade kvinnoföreningen för att
arbeta för bevarandet av anläggningen.
Kvinnoföreningen blev mycket aktiv och
skänkte under en tioårsperiod femtiotusen
kronor till olika ändamål i byn. Pengar som
de genererade genom ideellt arbete,
kaffelotterier, luciafester m.m. Vi hade så
roligt tillsammans, det var inget besvär,
skrattar Aina.
Så småningom tyckte man att man
behövde tillskott av män och så bildades
Syföreningen där både Aina och
Sonny var aktiva under många år.
Bl. a. då stationshuset renoverades. Aina anställdes av
byföreningen 82 för att sköta
stationshuset och hon uppskattade speciellt att träffa alla
människor i samband med
organiserandet av utställningar
och uthyrning av lokalerna.
Tyvärr fick de också uppleva
föreningslivets nedgång under 80-talet, då
det blev svårare och svårare att engagera
tidspressade bybor i ideellt arbete.
Men de poängterar att de är glada
för att det ännu finns eldsjälar som kämpar
vidare för vår by.
Idag upplev er Aina den sista
utposten av organiserad samvaro med
andra Möllekvinnor i syföreningen och
arbetet med kapellet Och männen de sköter
sina nät och båtar, gör ett handtag i hamnen
eller ses i "Ruffen" som förr i tiden.

Mia Andersta

MÖLLE HAMN EK FIR
Hamnen har i år besökts av 1.90 I gästbåtar.
Nationsfördelningen har varit följande. 408
svenska, 1.231 danska, 217 tyska, I O
norska, 8 finska, 16 holländska, 3 polska, 4
engelska, I franskt, ett amerikanskt och 2
österrikiska båtar.
Angelägna större projekt för införande i
Höganäs kommuns 1- respektive 3-års
budget:

Detaljpla11: Detaljplan för arrendeområdet
måste fram.

Vågskydd: När planarbetet skall upprättas
för detaljplanen för hamnområdet måste
det vara klart hur ett vågskydd (vågbrytare)
skall utformas och var det skall placeras.
En hydrologisk undersökning bör därför
startas nu för att inte detaljplanen för
hamnområdet skall försenas.
Hammarband: Stora kajens norrsida
måste förses med nytt hammarband i

samma utförande som tvärkajen.

Kajreparation: Lilla hamnens inre kaj
pågjutes och förses med nya förtöjningsringar. Tvåtredjedelar av mellankajen är
reparerade. Nu måste den återstående
tredjedelen åtgärdas.
Badplats: l den sk Bådasjön har föreningen
för avsikt att anordna en liten badplats för
mindre barn då där finns grunt/rent vatten
fritt från tång. Ev. kan sand från
uppgrundningen W-NW om mellankajen
användas.
M11ddri11g: Ovanstående uppgrundning
bör muddras för att ge stipulerat
vattendjup.
Trappor: Mellankajens stentrappor bör
repareras.
Asfalteri11g: Utfyllnadens ytskikt
bestående av grus och fin sand blåser bort
vid bilkörning och hamnar i serveringarna
och på båtar. En asfaltering skulle lösa
detta problem och göra utfyllnaden

ändamålsenlig
båtuppställning.

I. Karin Bolin - Per Eric Schyberg
2. Bengt Bring - Pelle Christiansson
3. Siv Andersson - Maj-Britt Hansson

I . J an Andersson
2. Hilde Wellberg
3. KG. Hansson

LANDSKAMPER Gnistan Landskrona -Mö/le
14j11ni Gnistan -Mö/le 22-17 i set
Bästa Möllelag:
Karin Bolin -Kersti

köp byföreningens almanacka med
Hans-Otto Pyks bilder!

•
•
•

lnfotel: 34 75 53
Pris: I 00 kronor
Säljs: Julbazaren 5/ 12, Grand Hotel,
Turisthotellet, Hotell Kullaberg.
i hamnen och hos keramikern Lisa

I. Charlie Svensson-Crister
Bolin-KG Hansson
2. Siv Andersson- Pelle
Christiansson- Gunvor
Gustafsson
3. Marianne Julin-Anna-Greta
Svensson

6 september Mö/le -Gnistan 16-I I i set
Bästa Möllelag: Charlie Svensson Christer Bolin -KG Hansson

Per Eric Schyberg

Bonzo och Ul,f önskar alla sina
vänner en riktigt god helg!
Vi har aldrig haft så många kapitalstarka köpare
. till vi~or i Mölle och Kullabygden.
Rmg oss for kostnadsfri värdering och offert.
www.ekenstam.se
Ulf af Ekenstam
Aukt. Fastighetsmäklare

och

Passa på och .....

Under säsongen april-oktober har vi spelat intensivt på våra två banor upp till 4 ggr /vecka. De
mest intressanta tävlingarna redovisas här.
Il sept KM Trippel

22 aug KM Si11gel

parkering

Historik från 1965
Turistbyrån öppnas av Thomas Ny och
Bert Knafve. Ruffen förses med tudelad
dörr i stället för 2 halvdörrar, ett rektangulärt
fönster insättes mot NW. Lilla hamnen
muddras. Belysning på hamnplanen samt
flyttning av belysningen från Ruffen till
hörnan av lilla hamnen. Ett sammanträde
hölls på färjan Gillelleje-Höganäs-Gilleleje
den 25/5. Beslöts att förbättra norra kajen sänkning av kaj en efter att ekstolparna
tagits bort. Pågjutning av kajen. 25 fasta
båtplatser beräknas bli resultatet av detta
arbete.
NEB

Mölle Bouleklubb
11 juli KM Dubbel

för

Ulf af Ekenstam •fontello
■

Telefon 042-12 33 30 ■

HELSINGBORG • MAU4Ö • GÖTEBORG • STOCl(HOU4

Kullagatan 42 • 252 20 Helsingborg

Mölle kapell
MÖLLEKAPELL

MÖLLEKAPELLSYFÖRENING

KYRKLUNCHERVÅREN2000

December /9

Föreningen träffas i stationshuset

Tisdagen den I februari klockan 12
berättar Bitten Silverstrand om sin
verksamhet och sin lilla butik i Höganäs.
Tisdagen den 7 mars klockan 12 berättar
Eva Karlsson från Gruvtorgets parfymeri i
Höganäs om hur man bäst skall vårda sin
hy.
Tisdagen den 4 april klockan 12 visar
Jenny och Bertil Aspenborg
bilder och berättar om sin vistelse i
Australien.
Tisdagen den 2 maj klockan 12 Vårbuffe.

4:de advent klockan JO
Gudstjänst vid krubban
December 24 Julafton
klockan 15
Julbön
Januari
9
klockan 18
Söndagsgudstjänst
Februari 13
klockan 18
Taizegudstjänst

varannan torsdag, klockan 14.30.
Med början 3/2 blir det i fortsättningen 17/
2, 2/3, 16/3, 30/3
(årsmöte) och 13/4. Gamla och nya
medlemmar hälsas välkomna.

:J4ä,dligt till .Miit& ~ ckn
2e 6ö.ndag.en i advent den Se ckcan6.e,d Bazaren hålls traditonsenligt i
Stationshuset med Annex mellan kl 13.00 och 17.00. lill försäljning kommer det att finnas konsthantverk,
blommor och bakverk och inte minst Syföreningens egen kalender med Hans-Otto Pyks foton.
Syföreningen ger sitt stora tack till Birgitta Gille som ansvarat de senaste två åren och som i år gett
budkaveln vidare till Kristina Svensson.

Lisa Wohlfahrt

Gamla Skolan i Mölle · Telefon 34 79 91
Julklappsöppet Lör-Sön 13-18
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