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NYVAKTARE I FYREN
Som väl alla har märkt är det ny regi
i Fyren. Författaren har på uppdrag
av Möllekuriren intervjuat den nye
innehavaren som heter Hoa Trieu.
Trieu och hans familj konm1er ursprungligen från Kina. De har sedan lång tid tillbaka varit etablerade
i Vietnam där hans föräldrar ägde
och drev en plastfabrik i Saigon
(nuvarande Ho Chi Ming City)
vilken var specialiserad på plastförpackningar till läkemedelsindustrin. Familjen var acklimatiserad i
Vietnam och Trieu talar förutom
fyra skilda kinesiska dialekter även
vietnamesiska.Efter Nordvietnams
och FNLs intagande av Saigon och
det konununisåska maktövertagandet i april 1975 förstatligades många
privata företag. FamiljenTrieu hade
tur och kunde i stort sett driva
plastfabriken vidare ännu en tid.

1978 utbröt ett gränskrig mellan
Vietnam och Kina. Under kriget
som pågick i två år blev de i Vietnam bosatta kineserna hårt ansatta
av de etniska vietnameserna. Vid
den tiden läste Trieu ekonomi vid
universitetet i Sa.igen.Missnöje med
kvaliten på undervisningen samt
en de-facto-naåonalisering av plastfabriken sammanhängande med
gränskriget gjorde att han började
se alltmer pessimistiskt på framtiden och slutligen bestämde sig för
att emigrera. 1979 kom han till
Sverige.

TILL MÖLLE
Underdengångna sonunaren 1998
hälsade han på vid några tillfällen i
Mölle, han och frun blev imponerad av den italienska vägen och
tyckte att det skulle kunna vara
trevligt att driva butik här. När han
så fick kännedom om att GunnBrith Lovens butikslokal skulle bli
ledig till hösten beslöt han sig för att
slå till. Trieus bor dock kvar i Hel-

SORTIMENT, SERVICE
OCH PRISER
I början var det ganska stora luckor
i sortimentet men detta har successivt utökats och är nu uppe i ca
tvåtusen artiklar. Artikelantalet utgör ung 70 % av vad han anser vara
optimalt för butiken med det rådande befolkningsunderlaget. Han
tänker gradvis utöka sortimentet
till den optimala bredden. GunnBrith hade också en sortimentsbredd på två- tretusen artiklar.

singborg där familjens tre barn går
i skola.

Trieu har tagit över Gunn-Briths
hemkörning till 5-6 sjuka och åldriga kunder. Trieu åtar sig också att
ta hem varor som inte finns i sortimentet om någon kund har särskilda önskemål under förutsättning att beställning görs några dagar i förväg.

Tidigare har han drivit två andra
dagligvarubutiker i Sverige. Först
en butik i en källarlokal iVästmanland. Därefter en större ICA-butik
i Helsingborg med 3-4 anställda.
Helsingborgsbutiken blev dock alltför krävande framför allt pga de
stora fasta omkostnader för anställd
personal. De månatliga löne-,
avgifts- och skattebetalningarna
kunde ibland äta upp hela förtjänsten.
Så körde Trieu igång butiken i
Mölle den förste oktober i år. I den
mycket välorganiserade och propra
butiken i Mölle arbetar förutom
Hoa Trieu själv, hans fru Phuong
Ngoc Trieu samt en kusin. Trieu
räknar med att ta in ytterligare personal underförsäljningstopparna på
somrarna.

Han har god e1farenhet av fruktoch grönsaksbranschen sedan sin
tid som ICA-handlare i Helsingborg som har en tuff frukt- och
grönsaksbransch beroende på att
landets mest omfattande importoch grossisthandel med frukt- och
grönt sköts där. Trieu betonar att
det pga av de starkt fluktuerande
priserna på frukt- och grönt är
viktigt att låta låga inköpspriser på
detta sortiment slå igenom i de
egna utpriserna. Samtidigt tycker
han det är bättre att betala mera till
grossisten för att slippa undermåliga grönsaker. Trieu jobbar för att
alltid ha färska grönsaker till bra
pris. Författarens intryck från ett
flertal tidigare butiksbesök bekräftar att den nye innehavaren har god
orienteringsförmåga i grönsaks-
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djungeln.
Nu i början, innanTriu är närmare
bekant med Möllekundernas
inköpsvanor, satsar han inte särskilt
mycket på kampanj priser eftersom
risken att satsa fel är stor. När författaren besökte butiken fanns det tre
artiklar som såldes till nära nog
halva priset, bl a engelsk apelsinmarmelad. Senare kommer det förmodligen mera egna kampanjer
med extrapriserbjudande vilka
kommer att affischeras på tavlorna
vid entren.

LEVERANTÖRER
Till skillnad mot den tidigare butiksinnehavaren är Trieu inte ICAhandlare. ICA-gruppen satsar i dagsläget inte på butiker med under
fem miljoner kr. i årsomsättning.
Trieu är därför inte bunden av
några samarbetsavtal med grossister
att endast köpa från vissa leverantörer. Hans huvudleverantör är Närlivs i Malmö (tidigare Dagab).Köttoch charkvaror köper ~an från ett
charkföretag utanför Angelholm.
Vissa charkprodukter bl.a.smörgåskorv tar han från Sahlstens i Höganäs. Mejerivaror kommer direkt från
Skånemejerier. Frukt och grönsaker kommer från Till & Co, Frukt o
Bär AB i Helsingborg.

FRAMTIDEN
Författaren och Möllekuriren känner på sig att byn med Trieu kan
blicka framåt över matbordet med
tillförsikt.

INNAN TOMTEN KOMMER!
PASSA PA OCH KOM
TILL MÖLLE STATIONSHUS
DÄR ÄR
0
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SÖNDAGEN
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DEN 6 DECEMBER
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KL 13 - 17
VÄLKOMNA!
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- - - - -BOKVÄNNER- - - - MöLLE VANDRINGSBIBLIOTEK
Vi har fått en donation om 30 band Svensk Uppslagsbok, en storslagen
gåva,som vi hjärtligt tackar för. Välkonm1en in i biblioteket i Stationshuset
att slå i böckerna och skaffa information om det mesta.Vi kan inte bjuda
på hemlån av dessa böcker. Samtidigt vill vi påminna om att biblioteket
har öppet varje helgfri torsdag klockan 16-18.
VALKOMNA! KG. Hansso11

Bonzo och U/,f önskar alla sina
vänner en riktigt god helg!
Vi har aldrig haft så många kapitalstarka köpare
till villor i Mölle och Kullabygden.
Ring oss för kostnadsfri värdering och offert.
' www.ekenstam.se
Ulf af Ekenstam
Aukt. Fastighetsmäklare

Ulf af Ekenstam •fontello
■

Telefon 042-12 33 30

■

HELSINGBORG • MALMÖ • GÖTEBORG • STOCKHOLM

Kullagatan 50 • 252 20 Helsingborg
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INTRESSET FQR MILJÖN MÅSTE
FORTSATIA LEVA.
Den 4 oktober avled min man,
Kjell Jacobsson, efter åtta års sjukdom. Han startade för tre år sedan
Agenda 21-gruppen i Mölle men
orkade inte fullfölja det arbetet.
Men som den idealist han var fortsatte han in i det sista att fundera
över miljön och mänsklighetens
överlevnad.

Ett av de områden som engagerade
honom var trädens och skogarnas
betydelse. Det intresset började
under vår tid i Etiopien 1964-65.
På fritiden körde vi på grusvägar i
hettan och tältade i vildmarken.
Någon luftkonditionering hade vi
inte. På de milsvida slätterna var det
torrt, torrt, torrt. Vi fick tips av
erfarna svenskar om var det fanns
träd att rasta under. Ibland kunde
det gälla att hitta trädet, det enda
som fanns.
En gång fick vi punktering på en
uttorkad flodbotten som låg under
havsytans nivå. Det fanns inte någon annan människa inom synhåll.
De enda levande varelser vi såg var
en flock stora strutsar som betade
intill bilen. Värmen var den värsta
vi upplevt. Den lilla svalka som
kommit in genom våra öppna bilfönster av farten försvann när bilen
stoppade. Vi försökte ett muntert
tillrop till våra barn i baksätet:"Titta
ni på strutsarna så länge" och
stapplade ut för att byta hjul.En röst

från baksätet hördes: "Om ni inte
kör vidare med det samma kommer vi att hata strutsar i hela vårt
liv!"
I minnets ljus kan en sådan upplevelse te sig idyllisk. Då var det för
oss en både psykisk och fysisk information om hur hetta och brist
på skugga kan kännas. -Vi lyckades
byta däck. Den gången.
Så småningom insåg vi att svalka
och skugga var långt ifrån det enda
som träden gav och att träden hade
en mycket mera mångfacetterad
betydelse.Träden binderjorden och
stabiliserar den. En trädplantering
kan stoppa öknens framfart.Träden
återger jorden dess bördighet. Med
träden återvänder gräs och örter
som ger boskapen nytt foder. En
trädplantering kombinerad med
byggandet av stenfördämningar och
planterandet av tåliga växter är att
starta tillfrisknandet för den ömsom uttorkade, vindpinade och
ömsom översvämmade jorden.Hälsan hos människorna i området
förbättras och livskvaliten höjs.
Förmågan till inlevelse bestod genom åren och Kjell fick fler infallsvinklar till miljö- och överlevnadsfrågor. Han trodde inte på tillväxtens evangelium så som det ofta
predikas i massmedia utan såg den
största faran i en ohejdad tillväxt av
konsumtionssamhället. Han menade att ansvaret för de basala livsvillkoren för kommande genera-

.

tioner m åste komma först och att
det inte behövde komma i konflikt
med andra övergripande m ål som
sysselsättning. Ett bra exempel var
för honom projektet för trädplantering,Vi-skogen i östra Afrika. Den
geografiska omfattningen är stor
och cirka 10 miljoner människor
bor i området. Projektet drivs i tre
länder runt Viktoriasjön, Kenya,
Uganda ochTanzania.Enbart iWest
Pokot i Kenya har projektet gett
500 kenyaner arbete och fatt öknen
att grönska. Den planterade skogen
där har kommit att täcka ett område på över 6000 hektar.
Det var naturligt för Kjell att inför
sin bortgång vädja om bidrag till
trädplantering i Afrika. Resultatet
blev nära 2000 träd, för vilket vi,
hans familj , tackar Kjells många
vänner.Vi drömmer nu om att resa
dit och beskåda den skogen.

Ulla Jacobsson

GRANNE MED KULLABERG!
Hästvindarna sveper fram över slätten, regnet piskar på vindrutan och det
är alldeles nattsvart ute.Varför gör jag detta? Varför bor jag kvar i Mölle och
utsätter mig själv för detta varje vinter? Denna pina att färdas på mörka
vägar många mil till arbetet, till staden och ljuset där alla dom andra bor.
I Mölle känns det så tyst och där är förfärligt mörkt.Vintertid. Varför flyttar
vi inte, varför låter vi våra barn skumpa på bussen tidiga mornar till skolan,
varför kämpar vi så?
Jag vet varför. Det är bara här det finns ett Kullaberg! Ett Kullaberg som
tillsammans med träden gör så att inte vinden känns så vass, ett Kullaberg
som bjuder på dramatik, på undersköna platser, på av människor orörda
djurstigar, på sällsynta växter, på fagelsång. Ett Kullaberg som ger mig
lyckan och glädjen att finnas till i Mölle även på höst och vinter!

Tankar från en Möllebo en regnig novemberkväll 1998.
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INFORMATIONS-

. SERVICE
Har man något viktigt och fint att
informera om, och det tycker jag att
vi har- om Mölle och om Kullen- så
är det viktigt att man gör det.
Det är över 400 tusen personer, som
årligen besöker Naturreservatet
Kullaberg-Fyren och då åker igenom Mölle. Hur många av dessa vet
vad Mölle och naturen häromkring
har att bjuda på? Som besökare/
turist borde man bli upplyst om det.
Med anledning av detta föreslog jag
i styrelsen för Mölle Byförening, att
informationsskyltar skulle sättas upp
vid parkeringsfickan vid Ryhus
"rakan", Stationshuset, Hamnen och
vid vaktstugan/Kullabergsreservatet.
Jag fick i uppdrag att genomföra
detta projekt, under förutsättning att
det inte blev några kostnader för
Mölle Byförening. Det var i detta
läget självklart, att gå till Kommunen
och efterlysa deras intresse. De tyckte
att det var ett bra förslag, men kunde
bara stå för en del av kostnaderna för
skylten vid parkeringsfickan före
Mölle. Deras bidrag blev grundskylten med och information om
Konununen samt över Mölle.
Den högra halvan 110x129 cm skulle
omfatta mer lokal information och

VÄLKOMMEN TILL
HÖGANÅS KOMMUN

sättas upp på fyra olika ställen enligt
ovan. Kostnaderna för dessa fyra skyltar belöpte sig till c:a 26.000 kr.
Det blev ett drygt och omfattande
arbete att sälja annonsutrymmerna
och skaffa in material/ underlag som
behövdes för att informationen skulle
bli rätt och riklig. I och med att tjugo
stycken intressenter ville vara med
att bidraga till detta projekts förverkligande var kostnaderna i hamn.
På grund av bl.a. datastrul uppstod
vissa förseningar i produktionen, varför leverans inte kunde ske förrän 20

MODEKAVALKAD?
Vad sägs om en kavalkad med kläder som
andas nostalgi, kanske med historia från
trakten. Inte nödvändigtvis lyxiga men kanske magiska. Kanske bara använda en enda
gång, eller varje dag som arbetsuniform?
Egen design eller mormors?
Visningen är tänkt att hållas i vår. I Mölle
förstås, på något av byns hotel, och alla är
välkomna.Vill du visa upp kreationer eller
bara låna ut dem, anmäl ditt intresse, skriv
några rader.
Bifoga gärna en bild av plaggen
Adress:
Eva Flycht
Bökebolsvägen 7
260 42 Mölle
Senast 1 februari vill vi ha intresseanmälan.
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KULLABYGDEN
MÖLLE OCH KULLABERG

juli. M en nu kan alla nyfikna om
Mölle och Kullabergsreservatet fa
sina frågor besvarade.Jag hoppas också
att alla annonsörer skall fa riklig utdelning på sin satsning av denna
info.rmation. Vägverket kommer att
sätta upp en I-skylt före vägskylten
genom Konununens försorg. I detta
sammanhang vill jag också tacka
Margareta och Jan-OlofMagnusson
KNM Informationssystem för deras
fina jobb att producera skyltarna.

Enligt uppdrag Gunnar Olsso11

MÖLLE KAPELL
OCH KAPELLSYFÖRENING
Auktionen den 7 november inbringade på tre timmar 19.590
kronor, av vilka 5.000 sänds till
hjälpbehövande i Nicaragua.
Litet schema för julfirandet:
Tisdagen den 24 november
klockan 12 kyrklunch - julbord
Söndagen den 2 9 november,
1 :e Advent klockan 18, ljusgudstjänst under medverkan av
kyrkokören. Kaffe i stationshuset.
Söndagen den 20 december
klockan 10, 4:e Advent,julspel av
barnen vid krubban.
Julafton klockan 15 Julbön i Kapellet.
Birgit Itzigehl
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VÄLKOMMEN TILL GRAND'S
VINTERBAR
Fredagen den 8 januari är det premiär för Vinterbaren på
Grand Hotel.
·
Klockan 21.00 föds en ny företeelse i Mölles uteliv.
I Vinterbaren sitter du i sköna fatöljer och erbjuds allt; från Kalles
på Vikabröd med varm choklad, till Iransk kaviar och champagne.
Efter en frisk promenad på berget kan du njuta en god cigarr med
avec och koppla av med spel, tidningar och bra musik.
Vinterbarens öppettider: fredag från 20.00 lördag från 12.00
söndag 12.00-17.00
Varmt välkomna Eva och Oskar
Grand Hotel Mölle Tel 042-34 72 80, Fax 042-34 71 44
www.grand-molle.se
P.S.Vi vill samtidigt passa på att informera om Julbordet,
som står dukat på söndagar fr.o.m. 6/12.
Nyårsafton serverar vi en Syl_vestersupe med dans
och första parkett vid 12-slaget
(eftersläpp till dansen på förbeställning)

UPPMANING FRÅN
MÖLLEVÄGFÖRENING TILL
FASTIGHETSÄGARNA.
Som envar väl är medveten om
skall fastighetsägarna svara för
att hålla trottoaren eller vägrenen
utanför sin fastighet snygg och
fin. Det är ju också ett väsentligt
inslag i hur hela vår vackra by ser
ut. De allra flesta fastighetsägare
sköter detta mycket bra. Men
tyvärr finns det en hel del som
inte gör det, till förfang för hur
deras fastighet ser ut, men det
drabbar också grannarna och
hela byn! Underlåtenheten kan
bero på okunskap - trots att vi
försöker sprida budskapet- eller
på att vederbörande ägare endast vistas här korta perioder.
Men det sista är ingen ursäkt, är
man ej här far man skaffa hjälp,
som finns här. Det är väl inte
heller för mycket begärt att grannar stillsamt påpekar behovet
för den försumlige?Vi gör förstås allt vi kan.
I ett meddelande med årets
avgiftsuppbörd påpekade vi behovet av beskärning av träd och
buskar vid gatan, så att framkomligheten och framför allt sikten blir acceptabel. Det gäller
speciellt i gatukorsningar. Det
har blivit något bättre, men det
behöver beskäras betydligt mer
på sina håll. Reglerna kräver
högst 80 cm höjd på växtligheten på en sträcka av c:a 10 m från
korsningen. Men här finns det
utrymme för en viss flexibilitet.
Så, kära fastighetsägare, glöm ej
er trottoar eller vägren, och passa
på att beskära buskar och träd
nu. Om vi skulle tvingas att ta
hand om det här kollektivt,skulle
det innebära en kraftig höjning
av vägavgiften, och det är det väl
ingen som önskar.
MÖLLE VÄGFÖRENING

Styrelsen gm Gösta Carlberg
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Av Jan Öjvind Swah.n
Den gamle ärkebiskopen Olaus Magnus har givetvis
mycket att berätta
om det svenska ölet
på 1500-talet, men
han ägnar också ett
särskilt kapitel i sin
bok "Historia om
'de nordiska folken" åt utländskt
,öl i Sverige.
Bland flera sortills namnet på 1900talet åte rupplivades
ter nämner han
särskilt utförligt;-----=-..:..::=:;~::~~ som benämning på en
" mununan"frånBraunschweig,om hemlagad blanddryck av oneklivilken han vet att berätta hurusom gen någon mummaliknande typ,
den, när den är nybryggd, ger där porter brukar vara grundstomstra1iguri, d. v.s. vållar gubbsjuka, men, som sedan tillsätts exempelvis
m.en, när den väl fatt mogna, i sockerdricka, sprit, sherry, madeira,
gengäld är ett utmärkt medel mot kryddor,ja, i sin lyxvariant till och
denna inte minst för ölvänner be- med champagne (men när man
svärande åkonm1a. Något för våra blandar champagne och porter
urologer att beakta!
bornerar det så våldsamt att man
Mu nuna var under renässansen det behöver ett badkar för mixande~).
inhemska tyska namnet på ett Under 1900-talet har åtskilliga famycket mörkt, tjockt och starkt öl. miljer hunnit lägga sig till med sina
Vad ordet från början betyder har egna specialrecept, och god, inte
man tvistat om. Somliga har skyllt alltför söt mumma är faktiskt en
på en bryggare vid namn Christian utmärkt och icke särskilt rusande
Munm1e i Braunschweig- det är dryck till julmåltidens alla faser
bara det att källorna ingalunda för- (utom möjligen gröten) .
knipparhonommeddryckenifråga. Om vår mumma är en nykomling
Andra tänker sig det är frågan om med ett gammalt namn, så är glögen sorts onomatopoetisk,d.v.s.ljud- ·gen en gamling men ett relativt nytt
'härmande, bildning i stil med namn. Glögg konm1er av glödg
mums-mums eller nam-nam, nå- eller glödgat vin och är väl en
got något som man nog finner översättning av det tyska Gluhwein,
mera sannolikt. Framför andra var men ordet kan inte på svenska följas
just staden Braunschweig berömd längre tillbaka än till början av 1800för sin förträffliga mm1m1a. Så god talet. Under det franskinspirerade
var den att införseln- helt i linje 1700-talet kunde man istället tala
med den svenska alkohol- om "brulot".lden var att dricka vin
lagstiftningens traditioner-vid flera - hett eller svalt - med kryddor i är
tillfällen förbjöds. Men så små-' emellertid desto äldre. Från 1500ningom tröttnade folk på denna och 1600-talen har vi talrika
ganska speciella dryck, och i början ornnämnaden i dåtida svensk mediav 1700-talet förklarade skalden och cinsk litteratur av kryddvin under
amiralen Werner von Rosenfeldt namnet hypokras eller ipokras.
att mumma var ute. Därefter följer Drycken fick sitt namn efter "den
en lång lagun i n:i,ummans historia, västerländska medicinens fader",
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greken Hippokrates, som brukade
blanda honung och kanel i vin och
skriva ut det som medicin. Under
antiken ansågs kryddor ha specifika
medicinska egenskaper och en
blandning av många kryddor kom
därför med tiden att uppfattas som
en medicin mot i stort sett alla
sjukdomar. Vid tillverkningen använde man en filterstrut i vilken
man hällt kryddorna. Trots att
Hippokrates aldrig lär ha burit en
skjorta kallades den på medeltiden
för Hippo-krates skjortärm. Ännu
1662 fastställde den berömda
vetenskaps-akademin i London,
Royal Society, att hypokras skulle
bestå av sherry, vitt vin kryddpeppar, muskot, kryddnejlikor och
socker. N åja, förtär man bara tillräckligt mycket av läkemedlet i fråga
så hjälper det väl för stunden, fastän
risken nog är så stor att man sedan
mår dubbeltilla nästa dag.

Med tiden
bleknade den medicinska aspekten
bort,men att man länge oftast drack
sitt vin med kryddor berodde antagligen på att vinerna från kontinenten, när de, tappade på tunnor,
efter långa resor med oxforor och
fartyg äntligen nådde sin bestämmelseort i Sverige knappast längre
höll någon högre kvalitet. Med
kryddornas hjälp kunde man dölja

en del av eländet. Att man sedan
drack dem varma hade säkerligen
med det lika eländiga klimatet att
göra. När sprit blev en folkdryck
behandlade man den på ett liknande sätt, och så uppkom likörer
som helt konsekvent hade anknytning till läkekonsten genom att
medicinskt kunniga munkar blandade dem i klostren. I chatreuse
ingår extrakt av inte mindre än 130
örter, och den har i vår tid marknadsförts som "hälsodryck".
Hypokras var dock inte glögg. För
att dekokten skulle kunna göra sig
förrjänt av det namnet måste ju
tillverkningen ske med hjälp av
"glödging", vilket blev möjligt först
när sprit och toppsocker blivit tillgängliga. Då lade man ett rejält
stycke socker på ett galler, slog en
blandning av vin och sprit över
sockret, som därvid smalt och började droppa ner genom gallret.
Ösandet fortsatte så länge det fanns
socker kvar, och i grytan därunder
fanns kryddorna. Så där gitter väl
ingen längre laga sin julglögg, och
även förr hade man "kokad" glögg,
men om någon vill undvika Systemets banala versioner av drycken
och kan kosta på sig en timme vid
spisen är det mödan lönt att göra en
mer traditionstrogen variant- en
mycket rekommenda~el sådan efter tvåhundraårigt Ostermalmsrecept.

~~
1 burk/flaska starköl
1,5 hg russin
20 skalade sötmandlar
3 torkade fikon, skurna
i 4 bitar vardera
10 hela kardemummor
eller 20 kärnor
3 pomeransskal
6 hela kryddnejlikor (gärna
lite fler om Du gillar smaken)
1 stång kanel
1bit färsk ingerfåra
3 dl strösocker 1 halvbutelj
vodka eller Renat
1 helbutelj madeira
Koka upp ölet tillsammans med
kryddorna och låt det koka i 15
minuter. Tillsätt sockret och koka
vidare tills det detta smält. Låt det

hela svalna och tillsätt sedan brännvinet, varefter kastrullen placeras på
svag värme, tills innehållet uppnår
max 55 grader (vid högre temp
avdunstar den goa spriten!). Låt det
nu stå och dra i en timmes tid, varpå
madeiran slås i och dragningen fortsätter ytterligare en timme. Då silar
man ifrån kryddorna och buteljerar
soppan men sparar russinen och
mandlarna tills det är dags för servering. Därvid uppvärms glöggen
ånyo till högst 55 grader - hetare
glögg är uppenbart slöseri med
gudsgåvorna~~
I,,._
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~1.·
2 flaskor/ burkar mellanöl eller
starköl
2 flaskor porter eller starkporter
1/2 flaska sockerdricka
1 vinglas madeira eller sherry
15 krossade kardemummakärnor

Lägg kardemumman i botten av en
hög tillbringare,slå på sockerdrickan
och låt det hela stå och dra någon
timme. När folk sätter sig till bords
slår du i öl och porter så sakta som
möjligt så att det inte blir för rikligt

medskum.~

~2.·
2 flaskor julmust
1 flaska sockerdricka
1 vinglas söt vermouth
1 spetsglas konjak
1 helbutelj fruktvin,t.ex.Systemets
"Dessert" eller "Aurora" (om Du
vill göra den mindre alkoholisk, ta
då istället en av Systemets "lättdrycker", t. ex. Carmet Dessert)

FLAMENCOAFTON
ÖPPET HUS 14/199 KL. 19-21
Kom och prova dansa flamenco,
stampar och steg, klappa rytmer
eller bara sitta ner och se på . . .
Höstens flamencogrupp är på plats
och vi lovar att göra vårt bästa för
att förvandla Mölle till Sydspanien,
om så bara för en kväll ...

VÄLKOMNA! ,
GRATIS ENTRE
GALLERI ANNEXET
I MÖLLE

Bil
putsenAB
Vi utför allt från utvändig
tvätt till fullständiga
rekonditioneringar.
Auktoriserat Diamond
brite Center

LACKSKYDD

med tre års garanti!

Tel. 042-15 51 60
Lika delar porter och halvtorr
champagne (det enda som sådan
kan anvädas till).
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Vi finns hos Hedin Bil
Garnisonsg. 5, 254 66
Mobiltfn 010-202 83 92

MÖLLEPROFILER
Samtal med Karl-Göran och Kerstin Renard om livet, historien,
konsten och byggnaderna.
Framför mig ligger ett foto av en
buspojke i 10-årsåldern klädd i
slängkappa, hatt och ansiktsmask.
Året är troligen 1924 och han poserar tillsammans med sin airdelterrier
framför "Ryggåsstugan" vid Solviken som då var hans hem. Stugan
såg mycket annorlunda ut än den
gör idag med väggar av liggande
timmer och grästak på mittpartiet.
Karl-Göran berättar att hans far
som älskade antikviteter och gam.la
hus, flyttade byggnaden från Balsby
utanför Kristianstad till Mölle 1918.

Mittpartiet som är äldst, är byggt i
typisk medeltidsstil med längsgående takbjälkar, vilket gjort att det
inte kunde vara längre än ca 9
meter. Ursprungligen fanns eldstaden mitt i det enda rummet, där
både familjen och de mindre husdjuren bodde. Det falska korsvirket
som huset har idag tillkom alltså
senare.
Karl-Göran, som var en äventyrslusten natur, ledsnade snart på att
bada vid Ransvik, tidens stora badplats i Mölle. I stället utforskade han
alla vikar och grottor runt berget.
Ett annat tilltag var att klä ut sig
enligt beskrivningen ovan och
hoppa ur buskarna med det fruktansvärda hotet "Pengarna eller li-:vet" till förskräckta flanörer. Detta
skänkte honom publicitet i ortstidningen under rubriken "dagens
besvärliga ungdom".
När Karl-Göran var 16 år såldes
huset och familjen flyttade från

Mölle. En företagsam tonåring lät
sig dock inte hindras av detta. Han
skaffade sig cykel och tält och så
blev campingen på ängen bakom
villa Marga vistelseorten på somrarna.
Vid den tiden var det ett häftigt
nöjesliv i Mölle med stora dansorkestrar på hotell Albeck (nuvarande Grand),Hotel Elfversson (nuvarande Bella Vista), Hotel
Mölleberg och Hotel Kullaberg.
Turisterna var huvudsakligen danskar och tyskar. Det var färre svenska
turister eftersom de ansåg Mölle
vara osedligt. På den tiden bestod
Mölles bofasta befolkning till stor
del av fiskare och det fanns tre
affärer i byn.
Karl-Göran varvade Mölle med tåglufföing. Han i·este till
Slovakien, Polen och
Ungern och utvecklade sitt intresse för
människors levnadsförhållanden genom tiderna. Det berikade
hans senare yrkesliv
som läkare i Malmberget.
Hustru Kerstin kom in
i hans liv genom
att bjuda upp till dans:
" Trots att jag ansåg
honom vara för gammal för mig"
skrattar hon.Det blev många tillfällen till dans genom åren. "Vi har till
och med valsat omkull på Grand
Hotel", fortsätter Kerstin. Det blev
också förverkligandet av en\ 1röm
för Karl-Göran att han tillsammans
med Kerstin lät bygga den nuvarande bostaden som klättrar på Barakullens bergvägg i utkanten av
Mölle. Huset är kärleksfullt kallat
Fisksoppan. Storstugan följer den
medeltida förebilden med liggande
handsågad plank nedfraktad från
Norrland. Den traditionella eldstaden har av utrymmesskäl fatt sin

plats längs ena väggen. Fasaden är
tilläggsisolerad men innerväggarna
utgöras av det vackra oklädda virket och jag förvånas över det ovanliga i denna enkla och charm.iga
bostad.
Karl-Göran har byggt en separat
liten stuga i samma stil till Kerstin
som hon använder som vävstuga.
Där har hon skapat sina underbara
vävnader med motiv från Malmberget och från deras många resor i
Frankrike. Favoritmotivet har varit
träd, karga furor från Norrland och
mandelträd från Frankrike. Motiven brukar hon skissa i förväg medan
hon låter den vackert balanserade
färgskalan växa fram under
vävandets gång.
Kerstin berättar att hon växte upp i
en familj där två av barnen studerade vilket ansågs vara nog. För att
försörja sig själv började hon att
väva linne. När hon senare träffade
Karl-Göran och fick råd att väva i
ull blev det kostymtyger tills hon
en dag fick se en utställning med
egyptiska bildvävnader. Dessa inspirerade henne så starkt att hon
beslöt att lära sig hantverket vilket
vi vet växte ut till ett uppskattat
livsverk.
Karl-Göran lärde sig franska vid 50
års ålder. Han började botanisera
bland historiska böcker skrivna av
mindre kända franska professorer
som berättade om den van.liga människans liv, om slaveri och fattigdom i Europa. Något som starkt
påverkade hans syn på livet.
På m.in sista fråga om Karl-Göran
har någon vision för Mölles framtid
kommer svaret spontant: "Att det
skall vara en by för vanliga människor som lever av bygdens produkter." En vision av en man som
gestaltar det enkla, det genuina, det
mänskliga och ett outsinligt engagemang.
Mia Andersta
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