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Byforeningens tidning for Möllebor och Möllevänner
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Nu när oktober månad li- upprostad, ersättes med ny dörr,
der mot sitt slut kan vi samtidigt upprustas fyren.
Järnkonsolerna
till
pirbänkar
rostgöra en slutgiltig avräkbankas, rostskyddas och målas.
ning angående besökande Skåpen till elboxarna låste vi första
gästbåtar, även om det september.
skulle komma någon eller Flaggstängerna har intagits för övernågra hurtfriska besökare syn och rostskyddsbehandling, gältill. Arets resultat 2. 700 ler även stängernas fäste.
N y båtkärra kommer inom en snar
stycken farkoster är bra.
framtid, mycket efterlängtad.
Ja, rentav mycket bra och Smärre reparationer på hamndet utvisar att Mölle Hamn kontoret och bänkarna runt huset.
fortfarande har en god Undersöka möjligheterna till ytdragningskraft på "båt- terligare en dusch i både damernas
och herrarnas tvättrum.
folket".
0

VI SATSAR PÅ: reparationer och
förbättringar av kajer, byggnader
och övrigt som behöver översyn.
Vågdämpande åtgärder. Rep av
ringar och hammarband på tvärkajen och stora kajen samt översyn
av hållare till avfåndrande däck.
Vinschen vid lilla släpstället skall
göras funktionsduglig. Fyrens dörr

Spolarautomatiken till urinoaren
måste göras tillförlitligare.
Div golvbrunnar underhållsbehandlas. Diskplatsen behöver en
ordentlig uppsnyggning.
Ventilationsgaller till dam- och
herrtoaletterna inmonteras.
Ordentliga hyllor för avställning
ovanför tvättställen.
Bådasjön skall göras badvänligare,
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folk bör upplysas om att det verkligen går att bada där. Städning av
utfyllnaden har redan börjat.
September månad blev ovanligt blåsig, ett par ordentliga kulingar med
stormbyar och genast rådde det
kaotiska förhå llande i hamnen.
Båtägare med hamnplatser kan satsa
tusentals kronor i nya båtar och
utrustning till dessa, men när det
gäll er förtöjningsgods och
akterförtöjningar är det tydligen
allt för dyrt att satsa på ordentliga
"grejar". M ånga har också glömt
bort att de har ett " flytetyg" liggande i hamnen och överlåter alla
problem till snälla människor, som
alltid vaksamt följer väderrapporterna och regelbundet passar sina
båtar vid oväder. Det är inte bara
den egna båten som skadas, andras
båtar kan fara illa av Er slöhet.
Skaffa ordentligt förtöjningsgods,
inga 10 mm:s skosnören - lägg ut
en ordentlig akterförtöjning med
kätting, skaffa ordentliga fendrar
och titta till Era __flytetyg öven höst
och vinter. SKARPNING BÅTÄGARE!
NE.B.

JULBAZAREN i Mölle Stationshus och Annex den 7:e i ordningen - är som vanligt 2:a advent, som
i år infaller den 7 december. Dörrarna slås upp
klockan 13 och stängs igen klockan 17.
Liksom tidigare år är utbudet växlande och med fin
kvalitet. Ni kommer att möta de som ställt ut i flera
år och de, som är här för första gången. Det kommer
att finnas konsthantverk, blommor, bakat 111.111. till
försäljning.
Mölle Byförening vill ge ett stort TACK till ANITA
MAGNUSSON, som startade den första bazaren
1990.Anita har hållit i trådarna tills nu då undertecknad, som gått i lära hos Anita i några år, tar över och
som hjälp har Pippi Broden.
Hjärtligt välkomna den 7:e December.
MÖLLE BYFÖRENING
Mölle kuriren. Medlemsridning från Mölle byförening. AnsV:lrig utgiV:1re är Gunnar
Olsson. 1 redaktionen: De Möllebor som känner sej kallade. Layout: Ludde Persson.
Brev till redaktionen: Mölle kuriren, Box 24, 260 42 Mölle.
Brev till Mölle byförening: 260 42 Mölle, Postgironr 515201-2. OBS! Inlämning
av material för nästa nr som utkommer i början av Mars är senast den 1/2 !!!

Birgitta Gille
PS Ta'med så många vänner och
bekanta Ni har!

EN MÖLLBGUBBES
FUNDERINGAR.
När detta skrives i slutet av oktober har min fru ochjagjust kommit hem från några veckor i Frankrike, så jag är inte helt "uppdaterad" på begivenheterna i
Mölle. När vi reste var det fortfarande fin eftersommar, varmt och
grönt och så kom vi hem till kyla
och snö här och där på marken.
Det är nyttigt och trevligt att resa!
Man far äta och dricka gott och
ibland träffa spännande människor, som är litet annorlunda, och
talar ett annat språk. Förändringen
är behövligt ibland, kanske till
och med nödvändig. Och att sedan konuna hem till Mölle! Det är
nog det bästa av alltihop. Vi är
priviligerade, vi som bor i Mölle.
Den vackra naturen, havets närhet, vädrets växlingar, ja allt är
toppen, faktiskt oavsett årstid. Och
många har förstått eller upptäckt
det, för det blir mer och mer
besökare. Det skapar förståss trafikproblem, något som jag ju
många gånger haft funderingar
kring, men förhoppningsvis skall
vi komma tillrätta med kommunens och vägförvaltningens hjälp.
En sak, som det stigande intresset
för Mölle fört med sig, är att

~~~~~

efterfrågan på bostäder har ökat.
För inte så länge sedan var det
massor av hus till salu. Nu är det
bara något enstaka, och efter vad
det ryktas, så går de fort åt till låga
priser. Det sista är förståss till sto~
del en effekt av ränteläget, som v1
far hoppas kommer att hålla sig på
en låg nivå även i fortsättningen.
Men redan valet nästa år kan medföra rejäla rörelser på räntemarknaden.
Något som intresserar många
Mölle-bor är om och i så fall hur
det blir en bebyggelse ovanför
stationshuset. Planen för en bebyggelse är ju definitivt fastställdtill och med av regeringen efter
överklagande av bl.a. byföreningen
(!) - men det är inte bara att sitta
och vänta på att något skall hända.
Kommunen har inget ansvar för
att bygga och ingen lust att göra
det, det måste vara ett byggnadsföretag, som gör det för egen
spekulation eller på uppdrag från
företag eller privatpersoner.
Gylleröd byggdes på spekulation
av SKANSKA och det blev säkert
en bra affär för dem. Men idag är
kanske läget svårare. Det borde
ligga väl till för PEAB, men de har

väl annat att tänka på. Men det är
så, att envar Möllebo, som har
intresse för den här byggnationen, kan dra sitt strå till stacken
genom marknadsföring av projektet.
Sedan kommer frågan va.~ det
skall bli för typ av byggande. Aldreboende, sevicehus, blandat barnfamiljer och pensionärer? Bostadsrätter eller hyresrätter? Hög standard, som blir dyrt att bygga, eller
enkel grundstandard, där den boende själv kan fa kosta på och höja
sin standard? Det gäller att hitta
rätt modell här, i Viken sprack ju
byggandet av seniorbostäder p.g.a.
att det blev dyrt. Men när man ser
de nya boendekostnaderna i Laröd
och Norra Hamnen i Helsingborg undrar man var gränsen går.
För övrigt är julen på väg, några
restauranger harjulbord redan från
1 november! Det tycker jag är att
ta i . Men när Möllekuriren kommer ut är det nära jul och då har
säkert många Möllebor hunnit
avnjuta julbord på någon av alla
våra fina krogar.Vad jag kan förstå,
så är alla våra krögare nöjda med
både en fin sommarsäsong och
hittillsvarande konferenssäsong,
för dem som har det. Alla våra
hotell och restauranger är ju mer
eller mindre renoverade och det
är ett "lyft" för hela Mölle och alla
oss som bor här.
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Möllekurirens bästa recept!~~~~~

Arne Dahlberg Grand Hotell tipsar
om en lätt o~h god maträtt som
· sasongs··
1notv1·kt tl·11 d e k rafitiga
betonade gås- och kötträtterna!
ljus stuvning av kalvbringa från Frankrike
(4pers)
1 kg kalvbog
1 nejlika
1 I ljus buljong
75 g smör
(extrakt, tärning
75 g mjöl
går bra)
~O st champinJoner
1 stor morot
1 gul lök
(helst färska)
1 purjolök . .
1 dl tj_ock grädde
1 knippa persilp
1 /2 citron
1 kvist timjan
Muskot
1 lagerblad
Peppar och salt
Tillagning: Skär köttet i bitar, 4 cm. Koka
upp köttet hastigt i saltat vatten. Slå bort
vattnet genom ett durkslag och tvätta
under rinnande kallt vatten. Lägg köttet i
en kastrull,fyll på med den ljusa buljongen,

så att den täcker,låt det sakta koka upp och
skunm1a ordentligt.
T·11s··
.
1 att d en 1· b"1tar sk urna moroten, puIJolöke~ ~ch d~~ gul~, lök~1~ i vilken man
stuckit m neJlikan, persilJa - lagerblad timjan" (= en bouquet garni). Låt detta
koka långsamt tills köttet är mört. (Brukar
ta ungeför en 1/2 timme.)
Gör en ljus redning genom att fräsa smöret
och det irörda mjölet utan att f1 ta färg och
häll under vispning i så mycket av spadet
att man far en lagom tjock sås. Denna sås
far koka 15-20 min, medan man då och då
vispar i den. (Inte onödigt hög värme.)
Kalvbitarna plockas under tiden med en
gaffel över i en eldfast gryta.
De väl rengjorda champinjonerna far fräsa
i lite smör med en droppe citron tills de
blivit färdigkokta och blandas då med
köttet. När såsen har kokat färdigt blandar
man i grädden och den Br sedan koka upp,
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smaksätt med lite pressadcitronsaft,aningen
r~~en muskotnöt,_s~)t och _peppar. Passeras
darefter genom sil over kottet.
..
Serveras överströdd med ha~ka~ persilJa
och som tillbehör passar Riz- p1laff allra
bäst, eller små ångkokta potatis.
n :

.

"'z-pilaff (4 pers)
En kopp Carolinaris
2 tekoppar vatten
1/2 finhackad lök, salt och peppar
Tag en kastrull med tättslutande lock,
sautera en halv finhackad lök i smör utan
att taga färg, slå i riset och vattnet, sa~t och
en aning peppar. Rör om blandrungen
och håll ett öga på när det börjar sjuda/
koka. Riset skall då koka med tättslutande
lock och ett tillklippt smörpapper (på
riset) som passar i kastrullen. Koktid exakt
17 minuter. All fuktighet är nu borta.
Drages av plattan och kan serveras direkt,
eller efter några minuters "vila".

Kullagårdens
Wärdshus
Julbordspremiär
29111

lvlette och Claes Hagman

Tunneberga
Gästgifvaregård
i ]onstorp
Vi hälsar Er hjärtligt välkonma
Julbord serveras fr den
28/11

Tel 042-347420 Fax 042-347431

DAHLIE

•

Vill du försäkra dig om ett bord,
ring 042-346188
JULBORDSPREMIÄR 29/11

-

STRAND

G

Julbordspremiär 7 /12
Söndagar 250:-, vardagar 295:Vardagar j ultallrikar 3 st 250:Sylvestersupe med dans.
Det är vackrasat "lite från ovan"!

•••
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ARILD

Dags att plan.era julbord?
Vi startar aen 3 0 nvoember.

Nyårsafton
Best tel 042-347480

Hos Rut på Skäret få r du njuta
av julbordet i genuin skånsk
värdshusmiljö och efter " Ruts"
gamla recept där ingenting fattas
av det riktigt skånska.
Välkommen! D u hittar oss på
vägen melJan Arild och Jonstorp.
Kökets öppettider är kl 12-21.

Välkomna!
Hälsar Monica Oldsberg
Tel 042-346100

]ulbordspremiär 1:a advent
Välkomna!
Köket öppet fred-lörd 18-21
Sönd 12- 18

Mölle
Turisthotell
Restaurang, bar, rum, konferens,
fester, beställningar.
Kullabergsvägen 32
Tel 042-347084 - Fax 347484

(och även icke MölJebor) för att ni
gjorde mina 18 månader på Carl 8:s
Krog så minnesvärda.Vi har verkligen
tyckt om att ta hand om er och hoppas
ni har trivts med oss och vår service.
Vår avslutningskväll här i Mölle blev
väldigt lyckad. Ett Irländskt band
underhöll oss till fram på småtimmarna
och stämningen var på topp. Hoppas
att jag får nöjet att ta emot er i någon
annan lokal snart igen.
Tack för oss och på gensyn
Carlotta med familj och personal

Stort Skånskt
hemlagat Julbord
Premiär 28111
därefter varje fredag, lördag o sö11dag.

i
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1Hi14J .Mll. lll~IH4mlll

Julbord med kaffebuffe
& gottebord.
Lunch kr 355:-. Kvällar 395:-.
Julbords Weekend fr 815:per person.

Beställ bord tel 042-346630.

HOTELL KULLABERG.
Från skamfläck till pärla.

Hotellet som har hundraåriga anor har genom årens lopp Byggnadens läge och i viss mån. dess historia har gjort
genomgått skiftande öden.Flera färgstarka ägare har satt att den nuvarande ägaren. Bob Erixon satsarförfullt
sin prägel på huset och driftiga restauratörer harfört mat- och ämnar placera Hotell Kullaberg och Mö/le på den
gastronomiska kartan.
traditionerna till oanade höjde,:

Ur kaos
Trots att renoveringen påbörjades för över ett och ett halvt år
sedan blev det hets för att hinna vara med under säsongen
1997. Vi som var m ed slet som djur för att bli klara. Det är
mängder av ting som skall klaffa när ett hotell och en
restaurang skall komma igång och mö ta sina gäster. Allt från
möbler till köksattiraljer hade skingrats runt om i bygden.
När de sista hantverkarna försökte slutföra sina arbeten
trängdes den nya personalen på Hotell Kullaberg för att
komma in och börja arbeta. Det var hårda tag innan de första
gästerna kunde släppas in.

En 1nakalös s01nmar
Så här när hösten övergår i vinter kan vi summera den första
sommaren i det egna huset. Den har varit makalös. Sommaren blev ju någonting att minnas rent väderleksmässigt. Vi
som arbetade hann väl inte
riktigt njuta av den. Personalen försökte skapa rutiner och .
ge våra gäster det bästa de
kunde. Det är klart att vi ibland misslyckades. Servicen
var inte av den klass som den
skall vara och väntetiderna på
maten var ibland alldeles för
lång. Det är något som vi med
skammens rodnad på kinderna
far erkänna. Detta och mycket
annat har vi tagit till oss.
Ambitionsnivån är mycket
högt lagd och vi kommer att
kämpa för att erbjuda våra gäster det bästa av såväl service som kvalitet på n'lat och dryck.

Hotellrum1nen
Några gånger i början på sommaren hade vi öppet hus, för att
med en viss stolthet visa våra hotellrum och den vackra
matsalen. Glädjande många Möllebor tog tillfållet i akt att
bese den fula ankungen som visade sig vara en vacker svan.
Vi fick mycket beröm för inredningen och miljön. Många
gäster kom och tog rummen i besittning under semestertiden. Alla tyckte att det varit en upplevelse och många har
redan varit hos oss flera gånger. Flera utländska gäster har
redan bokat rum till nästa säsong. Det har varit otroligt roligt
att träffa alla positiva gäster.

Konferenser
När så säsongen slutligen led mot sitt slut tog konferensgrupperna över. Ledningsgruppen från Volvo personvagnar
var bland de första. Detta var en ny erfarenhet för oss och det
var inte utan att några av oss hade fjärilar i magen. Dessbättre
så gick det bra och numera är vi frimodigare. En ung
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beslutsam man som heter Mikael Drakenbrink är chef för
hotell och konferensverksamheten. Han har ett förflutet
redan sedan barnsben från hotell och restaurang via sina
föräldrar. Därefter har han förkovrat sig både inom och
utom landet. Till hans hjälp finns en likaledes ung och
charmant dam som heter Katharina H åkansson. Katharina
håller i receptionen och bistår konferansdeltagare med alJt
som tänkas kan. Kopiering, drycker, stryka skjortor, boka
tid på golfbanan m .m.

Mat och dryck
Alldeles nyligen har vi fa tt en ny hovmästare. Det är Emma
Jönsson som senast arbetat i Torekov hos Rikard Nilsson.
Enm1a har arbetat i de franska alperna och klarat sig på egen
hand ute i världen . Ater
hemma i Sverige blev det en
sejour i de svenska fj älJer;_. Tiden hos Rikard Nilsson, Arets
kock för något år sedan, var
både krävande och givande.
Med sig har Enum högt stälJda
krav på både sig själv och sin
nya arbetsplats. famna hålJer
för närvarande på att utbilda
sig till somaliere, vinkypare.
famna och H otell Kullaberg
har en vinmentor på Fiskekrogen i Göteborg. Han heter UlfWagner och är en erkänd vinexpert ( Svensk Mäs-----~-=•• tare )med ett brett kunnande
__.....,..,..=~ och stort kontaktnät världen
över. Ulfskall hjälpa Emma och Hotell Kulla berg att bygga
upp en vinkällare med kvalitet. Vi är övertygade om att
deras entusiasm skall smitta av sig och att alla tar glädje av
deras kunnande.
När det gäller mat har vi en entusiastisk kökschefsom heter
Rikard Elwing. Rikard gick på restaurangskola i Linköping
och kom snabbt vidare till Lars "Pluto" Johannesson,
skaparen av Eurotock ( en förening för kockar i Europa som
värnar om rena råvaror och god matkultur). Via Eriks Fisk,
en en-stjärnig krog i Stockholm kom Rikard till SAS
Huvudkontor. Där ansvarade han för all representationsmat. Flera resor ut i världen, en sejour på Källaren Diana ~
Gamla Stan. Sedan var det dags för världsutställningen 1
Sevilla och möjligheten att presentera det svenska smörgåsbordet för en stor. publik. En upplevelse som satt sina spår
hos vår kökschef. Ater till Sverige och konsultuppdrag där
han som projektle~are far dra igång olika krogar, blan~
annat East i Åre. A ven några år som egen företagare 1
Stockholm. Nu delar han med sig av sin entusiasm i köket
på Hotell Kullaberg. Det är Gåsatider och snart nog dags för
julbord igen.

{
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Ju fler kockar

Skattjakten, Hotell Kullaberg SpirUus

Rikard måste naturligtvis ha hjälp och här kan vi nämna
Jenny Levin, en nyutbildad kallskänka, som även har
arbeta~ S?I1:. servitris. Jenny tycker att det är roligare att
hålla t1ll I koket och att fa skapa goda desserter.Vidare har
vi Daniel ~få~an~~o!1 son~ började sin restaurangbana
1986 uppe I Lmkopmg. Gick restauranghögskola 1995,
en treårig fördjupad utbildning på 120 poäng, motsvarande en fil. k~~1d. Utbildningen är mer en chefsutbildning
och ger en mangd nya erfarenheter. Praktik tillsammans
med erfarna kockar
på en och två stjärniga krogar gav
mersmak.
Näste man, Bruno
Casetti har likvärdig utbildning, 3 år
på Re stauranghögskolan i Grythyttan tillsammans
med Daniel. Kom•
•
mer även han från
Linköping. Sedan
•
•
skiljer det sig litet
åt. Bruno har arbetat litet mer i Stock•
•
holm. D är har han
varit på La Famiglia,
•
•
Fredsgatan 12 med
flera. Alla krogar
med det bästa rykte.
•
•
Daniel och Bruno
är målmedvetna och
vi ll höja Hotell
Kullabergs kök till
oanade höjder.
Med hårt arbete skall vi se till att Hotell Kullaberg blir
något att räkna m ed.

Ett annat spännande projekt som Hotell Kullaberg är involverad i är bärgningen av M/S Jönköping. I gryningen den 3
november 191 6 uppbringade den tyska ubåten U 22 motorgaleasen M/S Jönköping . Kapten Foch på ubåten krävde att
fa se skeppspapper och veta vilken last som fanns ombord.
Befälhavaren på M/S Jönköping, kapten Eriksson förklarade
att det inte fanns något otillbörligt ombord. Detta var mitt
under första världskriget och det var strikt reglerat vilka varor
som fick fraktas på fartyg länder emellan. Tyskarna gick

Flera visioner på gång
Att sätta igång en så omfattande rörelse som ett hotell och
en restaurang kräver mycket planering.Trots all planeringsmöda i början har det visat sig att en del saker inte borde
utformats som de gjort och det kräver förändringar. Vi
håller för närvarande på att söka bygglov för ombyggnad
på vår bakgård.Vi önskar skärmtak över hela gården så att
vår närmaste granne slipper se alla underliga ting vi
hanterar. I det konceptet ingår kylt soprum och avställningsplats för inkommande varor. Ibland är det litet tungt att
följa de byråkratiska och strikt formella turerna inom den
kommunala demokratin.
Sedan har ju detaljplanen som vi slet med i våras vunnit
laga kraft under sommaren.Vi har i princip fatt hyra vår
egen mark för att ha uteservering på under sommaren.
Nu skall vi försöka fullfölja intentionerna från detaljplanen och låta Gyllenstjernas alle fortsätta ner mot
hamnen. Parkeringen skall förändras och lokalgatan vid
hotellet skall färdigställas. Även här önskar vi några små
förändringar som inte ändrar utseendet på något vis, bara
möjligheterna att mera funktionellt utnyttja vårt hus.
Redan på förstadiet har stadsarkitekten meddelat att han
kommer att avstyrka vårt förslag. Ibland känns det tungt.
Till våra planer hör att öppna vår källare.Vi har en mycket
trevlig lokal i anslutning till vår vinkällare som vi inom
kort kommer att presentera för våra gäster.Vi är övertygade om att det blir något som Ni alla kommer att tycka
om. Mer säger vi inte nu,men se upp snart är det dags.

ombord med två man och fann att det i lasten fanns något som
kallas för H-hakar vilket var förbjuden last. H-hakar har något
med järnväg eller lokomotiv tillverkning att göra, riktigt vad
är ännu oklart. Kapten Eriksson försökte förmå den tyske ubåts
kaptenen att låta fartyget återvända till Tyskland med hänvisning till att det var hans första resa. Även detta visade sig vara
lögn och kapten Foch beordrade alle man att lämna fartyget
inom två minuter. M / SJönköping sänktes med två laddningar,
ett i maskinrummet och ett i förluckan. Hon sjönk rakt ner
med satta segel och lade sig till rätta på 60 meters djup.
Förutom kontraband hade hon med sig 67 stycken 600 liters
fat med koncentrerad ( 62%) konjak, avsedd för den kejserliga
R.yska armen.Vidare hade hon 5. 780 liter rödvin som Finlands
Bank hade beställt. Dessutom fanns det 5.000 liter champagne
från firma Heidsieck & Co, Monopole. Av dessa har 500
buteljer bärgats och smaken på dem är utsökt.
M /S Jönköping var en motorgaleas, 32 m med bogspröt (20,5
x 6, 97) byggd i Sjötorp 1895 som kanalbåt. Hon har en spetsig
akter, rymligt lastrum och för segel på två master. Formen
tyder på att hon var en bra seglare. Nu ligger hon på 60 meters
djup strax innanför finska territorialgränsen. Meningen är att
man skall lyfta henne varsamt med hjälp av lyftdon och
lyftsäck~r ~ch föra in henne på grundare vatten. Om allt går
planenligt ar det nu bara fråga om några veckor innan vi far se
henne i vattenytan igen efter över 90 år. Det blir med största
san!1~likhet en kraftig massmediabevakning av händelsen. Så
s~amngom ~ommer det att finnas ädla drycker i Hotell
~ullabergs vmkällare härhörande från den ödesdigra sänkmngen av M/S Jönköping i gryningen den 3 november 1916.

Ola Sjösivärd
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1920 Man diskuterar gränserna för
MöUe Hamn och M ölle R edd. Gör
förfrågan om en Agafyr i oktober detta
år. Men då anläggningen skulle gå på
över 5000 kronor beslöt man att istället anskaffa ny lanterna i likhet med
nuva rande. H amnkapten en b egär
polishjälp med att indriva avgifterna
för båtplats.
1921 D enna sommar tar man ner
hamnkranen vid tvärkaj en. Fiskhandlare Ahlqvist viU bygga en fiskebod
men far avslag. Kungliga GeneraltuUstyrelsens utredning ifrågasatte om
Tullst ation i Möll e har n ågot
b erättigande. Vid stormarna under
november och december har en del
mindre skador uppkommit på hamnen och i mars lämnar sjökapten August Pyk sin befattning som hamn kapten, som han innehaft sedan 1914. Det
blev sjökapten och skomakaren NiJs
Andersson som blev ny hamnkapten.
1923 var avgifterna för snipa 5 kronor
per år. Hamnstyrelsen vill att Lotsverket
ändrar den röda vinkeln i inseglingen
till hamnen från 33 grader till 22 grader
för att ta ännu säkrare insegling.
1924 På våren beslutar man att ta bort
det bålverk Öresundsbolaget satt upp
vid pirhuvudet. Det var nämligen skadat av storm och is under vintern.
M an har gjort upp en restlängd på
pesoner som ej betalt sin hamnavgift.
Anders Bengtsson för 3 år = 15 kr
Jöns Knutsson
för 2 år = 10 kr
Hilding Bengtsson för 1 år = 5 kr
G eorg Svensson
för 1 år = 5 kr
1925 P å våren konstateras att yttre
delen av norra kaj en av Lilla Hamn har
rasat och beslutar att vid lägligt tillfälle
under våren reparera samt anlägga en
ny stentrappa. D et blev stenabetaren

Sven Peter Johansson, Carl Fredriksson och Blomqvist d. y. och timmerman Georg Svensson som fick uppdraget.

1926 Den 16 oktober rapporteras en
del skador vid en svår storm med högt
vatten.
1928 D en gamla upphalningswinschen
utbyttes mot en annan ganm1al men
bättre samt försedd med 15 fanmar
kätting.
1929 Hamnmästaren Andersson är
död. Han efterträdes av Anders Rifve.
Det gamJa släpstället skaU stensättas
och det blir Sven Peter Johansson som
skall utföra arbetet.
1930 På våren inköper man 1001112
stor gatsten a 8, 15 kronor/ 1112 fritt
MöUe Hamn samt grus, makadam och
cement och sätter igång.
1931 Ö resundsbolaget förhandlar om
att fa 50 % rabatt på hanmavgiften och
far igenom sitt krav. Man gör detta år
dagliga turer hela sommaren med S/S
Helsingborg.
1932 Anlöper S/S H elsingborg MöUe
Hamn 52 gånger mellan den 15 maj
och 21 augusti. Dessutom gör S/S
Hven 1 resa och S/ S Saltholm 2 resor.
Vädret var hela sommaren så gynnsamt att inte en enda resa har behövt
inställas. Hamnstyrelsen far detta år in
i:?_ver 2400 kronor i H am navgift från
Oresundsbolaget.
1933 Under denna sommar gör S/ S
Helsingborg 59 resor, S/ S Alexandria
1 resa och S/S Nils Holst (ex Sverige)
1 resa med passagerare från Århus men
då fartyget var för stort 215 fot långt
och 12 fots djupgående kunde hon ej
anlöpa hamnen utan måste ankra på
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redden och passagerarna togs iland
med de små motorbåtarna (313 pass.
a50 öre per person fram och tillbaka).

1934 M an besiktigar hamnarmarna
och fi nner att södra pirhuvudet till
LilJa Hanm är r iskabelt att beträda och
beslutar avstänga yttre delen. Vidare
beslutar man att städa upp och rensa i
Bådasjön. Det far kosta 50 kronor. En
kostnadskalkyl har gjorts upp vad
reparationen skulle gå på. Södra Pirhuvudet slutar på 13.200 kronor och
det sedan flera år tiUbaka raserade norra
pirhuvudet på 12.700 kronor. Man
skall begära bidrag som statsunderstödd fiskehamn med 90 % och de
resterande 10 % skall man begära av
M ölJe MunicipalsamhäUe. Vidare har
stenarbetaren Carl Fredriksson avlidit
och H am nstyrelsen beslutar att tiUhans
begravning sända en krans med blå/
gula band. D etta som ett stort tack för
det stora och välgjorda arbete han
nedlagt för M ölle Hamns första grundläggning samt vidare under många år.
1935 På våren pågår ..en skriftväxling
mellan M ölle och Oresundsbolaget
om hamnavgifterna. Från M ölle hävdar man att rederiets båtar kommer
från utrikes ort med högre hamnavgift
som följd, medan man från bolaget
hävdar att då båtarna går från Köpenhamn till Mölle via Helsingborg och
konuner således till M ölle frå n Helsingborg där man för övrigt betalar
av g i ft frå n utrikes h amn oc h
följdaktligen icke bör betala de?,na
avgift ytterligare en gång. Från MolJe
hävdar man att då fartygets passagera_~e
huvudsakligen består av danskar bor
detta motivera deras avsikt.
R eparationsarbetena vid Li)la Hami~s
pirhuvuden påbörjas i ~ aJ och bhr
klara i november detta år.Vidare mudd-
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ras samtidigt i stora hamnbassängen på
240 m3 sand samt en del smärre arbeten t. ex. 10 meter kaj vid södra kajens
norra sida samt 24 st nya pålar. Allt
detta till en merkostnad av 830 kronor.
Själv anlade hamnen en mindre parapet på inre delen av norra kajen. Under 1935 gjorde S/S Helsingborg 53
resor, S/S Hven 2 resor och M/S S:t
Ibb 5 resor och betalade 2.826 kronor.

1936 I mars anslår man ännu en gång
50 kronor för upprensning av Bådasjön. Under sommaren beklagar sig S:t
Ibb genom sitt rederi att hon blivit
fördröjd av en ångare vid nanm Hamlet, som ävenledes anlöpt Mölle Hamn
med passagerare. Men då hon hade ett
djupgående av 10 fot hade hon vissa
svårigheter
att
komma till kaj vilket
\
hindrade S:t lbb.
Åter igen diskuterar
man reparation i
hamnen, denna gång
södra kajens södra
sida av Lilla Hamn,
alltså den kaj som
Hasse, Turisten, Freden och Tärnan samt
Star och Penta brukar lägga tilJ vid för
att ta ombord
gäster.Man far statsbidrag med 90 % av
de beräknade kostnaderna på 10. 900
kronor.
1937 Utfördes detta
stora arbete. Vidare
gör man en ny avsats vid yttre stentrappan i Lilla Hamn. Lotskaptenen
begär att man skalJ placera ett högre
och större märke på N. Black för att
det lättare skall synas. Men hanm-

styrelsen anser att ett större märke inte
kan klara stormar och isskruvning.
Den 19juli har Svenska Flottan manöver i Sundet och S/S Helsingborg var
på plats med passagerare från Malmö
och på hemväg anlöpte man Mölle.
Detta år blir också vattenstånder på
Lilla Qvigan (Mågestenen) imålat så
att det blir synligt. Hamnmästaren
Anders Rifve blev omvald för ytterligare 3 år. För detta erhåller han 300 kr/
år samt att han även skall sköta hamnfyren 350 kr/år.

1938 Förlänger man den låga parapeten
på Lilla kaj med 6 meter både utåt och
in åt. Lotsverket vi ll ändra p å
utprickningen. Man vill placera om
hamnrevets prick ( den s.k. Gagner)

mot en svart balongprick placerad norr
om Gagner i en sådan riktning från
hamnen att fartyg därifrån kunde sätta
rak kurs från nämnda balongprick till
hanmpiren. Detta gick hanmstyelsen

med på under förutsättning att lotsverket tog kostnaderna liksom underhållet.

1939 Man reparerar Ruffen och klär
södra sidan med masonit. Nu anländer
också "Gripen" för muddring. Man
tar upp 1710 m3 sand och slam _i stor~
hamnbassängen, man är även mne 1
Lilla Hamn och tar upp en del löst
mudder. Kriget bryter ut och militären spärrar hamnen för trafik. En kätting och grova wirar spändes från stora
pirhuvudet tvärs över till norra stranden . Till hamnen kom även två
motorskutor Delos av SkilJinge och
R agnar av Helsingborg. Meningen
var att nämnda fartyg skulle sänkas i
hamninloppet om så påfodras. Ragnar
förtöjdes vid ångbåtskajen och Delos
vid yttre hamnpiren.Hamnen besöktes ofta av marinens torpedbåtar och
andra fartyg. Om ej hanmen föregående år blivit uppmuddrad hade dessa
fartyg ej kunnat komma in. Delos låg
på 9 fots djup och Ragnar p å 9 fot.Alla
redskap och all material i hamnen har
tagits i anspråk av militären. Efter 2
månader avgick de b åda " spärrfartygen" till R åå men den övriga
spärren var fortfarande intakt och
kunde sträckas när som helst. På grund
av oljebristen aktualiserades åter utbyt<:_av hanmfyr från fotogen till Agafyr. Aven el-fyr diskuterades men med
tanke på störningar i el-distributionen
bestämde man sig för en Aga-anläggning. Den skulle belöpa sig på 5.325
kronor mot 7.700 kronor för en el-fyr
inkl. ledningar.
1942 På våren sätter man igång med
arbeterna och i oktober står Aga- fyren
klar.

Hans-Otto Pyk
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till fullständiga rekonditioneringar.

Auktoriserat Diamond brite Center

PER-JOHAN HOLMBECK
TELJFAX: 042-34 76 31
BIL: 010-294 74 94

LACKSKYDD med tre års garanti!

Tel. 042-15 51 60
Vi finns hos Hedin Bil Garnisonsg. 5, 254 66
Mobiltfn 010-202 83 92

Il
~

7

Brev till redaktionen.
Möllekuriren - Mölle By the Sea, är ett forum för alla byföreningens
medlemmar.Vi uppmanar därför alla och envar att komma med synpunkter,
ris och ros, till sådant som berör vårt samhälle och oss Möllebor.
Skicka ditt bidrag till Box 24, 260 42 Mölle.
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RAPPORT OM
SVAREN PA FORRA
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FRÅGEFORMULÄR
OM MÖLLEKULTUR
UNDER DET MÖRKA
HALVARET
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MÖLLE
BYFÖRENINGS
KONSTIDITERI
1997
Det var tolv- till största delen - värdefulla vinster, som
lottköparna i år hade chansen att vinna. Vi trodde att
det skulle vara möjligt att
sälja 2000 lotter a10 kronor.
Men tyvärr visade det si~ av oljka anledrungar - att et
inte gick. Vi så lde 884
szcken. Dragning skedde 9
o tober 1997 och lot~~rikontrollant var Björn Osterberg från H öganäs Kommun.
Dragningslistan var införd i
HD och NST 20 oktober
1997.
Samtliga vinnare är kontaktade.
Tack till Ulla Jacobsson och
till alla, som köpt lotter!
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Det var inte många som lyfte pennan och fyllde ifrågeformuläret.
Noga räknat sex personer av vilka
två var ordföranden i Byföreningen,
Gunnar Olsson.Två tyckte inte att
det behövdes någon kultur,åtmjnstone inte just i M ölle.De två övriga
hade en rad uppslag för kulturaktiviteter, liksom ordföranden.
Men skam den som ger sig.Vi skall
beakta och ta kontakt med de positiva. O ch vi kommer igen med
konkreta förslag.Vänta och se!

Ulla Jacobsson

NYHETER FRAN
MÖLLE
VÄGFÖRENING
Som väl märkts har vägföreningen
nyligen lagat hål m.m. i gatorna
och rensat upp vid gatorna och
småstigarna. Om det blir något,
som förbisetts, meddela detta till
någon funktionär i vägföreningen,
så att det kan bli åtgärdat nästa
omgång.
Johan Nilsson har hittills svarat för
vinterväghållningen,men kan p.g.a.
andra arbetsuppgifter ej åtaga sig
det längre.Vägföreningen har träffat uppgörelse med Nils-Erik Stedt
i Bräcke och Ingemar Bengtsson i
Brunnby, som med gemensamma
krafter skall göra Mölles vägar halkoch snöfria i vinter. Men önskvärt
är en mild vinter!

,C/ledahtio,le,i ö,1sha,.. e,.. alla
e,~ , . ihtjgt !lodffel,)
och 8tt Uott J ~tt J/,</

Gunnar Olsson
Lotteriföreståndare
~

BONZOs
husse fastighetsmäklaren Ulf har aldrig paft så
många kapitalstarka köpare till villor i MOLLE.
Ring honnom för kostnadsfri värdering och
reavinstberäkning.
N ya regler med ändrade villkor komn1er 1999.

www.ekenstam.se.
Ulf af Eken.stam
Aukt. Fastighetsmäklare

Ulf af Ekenstam •fontello
■

Telefon 042-12 33 30 ■

HELSINGBORG • MALMÖ • GÖTEBORG • STOCKHOLM

Kullagatan 50 • 252 20 Helsingborg
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