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Klarar vi våra uppgi·fte1 på ideell basis?
4

Stat och kommtin lejer ut och försöker
överlåta n1er och 1ner av sina praktiska,
administrativa och andra arbetsuppgifter
på föreningar och enskilda. Alternativet
tycks vara att lyfta bort stora delar av de
tjänster och åtaganden so1n 1nedborgarna
tidigare varit vana vid att få. Al la bör
vara t1ppn1ärksamma på dessa tendenser
so1n ttppträder då ekono11lin är i gt1ngning
och den tidigare så generösa servicen
försvinner. Skatter och avgifter l1qjs, 1nen
service och tjänster
försvinner mer och
M
111er från de taxerande
111yndighetema.
I Byföreningens åta- . . . ,., _,__,
ganden och stadgar
ligger mycket so 111 ~,. ,-~:..;,,..-::=::::""'-:::::::
E
handlar 01n att vi -......................................._
skal I l1a en trevlig bY. ocl1 ett stationshus
där alla skall trivas. A ven t'ö r en förening
son1 Syföreningen handlar det om resurser
och pengar. En del klagar på ogräs, tång,
·tlaggor, belysning, 0111ålade bänkar,
so1,tunnor, gräsytor 11un mm.
Ofta är det folk av en viss kategori som
sällan eller aldrig skulle ta i en kratta,
spade, pensel eller en tånggrep.
•

__,_,1

Antikens gamJa greker skrek efter
skådespel och tjänare, en del gör det även
i(lag. Jag vet att vi i föreningen inte har
räd till detta . Enda möjlig}1eten att få
utfört 111ycket av det so1n skall göras är att
söka hjälp från oss 1ned le,11111,lr. Vi vet att
det uppskattas mycket då föreningen
arrangerar midsomn1arfirande, "Katten ur
tunnan", tester i föreningens regi,
n1edlems1nötenoch Valborgsmässofirandet
1n tl arr. Antalet besökare talar sitt tydliga
språk, c:a 350 personer vid midsommar,
85 personer på senaste medlemsmötet, c:a
300 personer vid Valborgsmäss. Men
innan vi alla kom till dessa trevliga och
välbesökta tillställningar så låg det mycket
arbete.
Jag vill uppmana alla Er viinliga, trevliga
ocl1 förtjt1sande Möllebor, hör av er till
\ 1år TrivselkonunitttS med dess förträfflige
KG Hansson och ann1äl dig att hjälpa till
111ed t·ramtida arrange1nang annars riskerar
det att bli 1nycket som vi måste sluta med.
Jag litar på att vi kan klara att fortsätta
med allt det trevliga rned Ditt bistånd
också framöver. Tack på förhand för Din
hjälp.
Le111ia1·t Sile,1 Alf,·etlsso,,

••

OLLENYTT
Föreningsbeslut
Sammanträde 94-08-02.

Extr,1 f'öre11ingsn1<ite 94-08-09.

I. Enligt l1cslut vid nrsn1tllct gick vi tillsan1n1ans
n1cd Mi511e Ha111nfi.)rcning ut n1cd en n1ndfråga t)nl
so1111U~lrrestat1r,111g i han1ner1. Svarsfrckvenscn var
n1ycke1 stl1r . Niirn1are 50% av beräkr1a1 ar11al hl,cndc
(i11kl. son1n1arhocnde) svaradc . Rcsultalct blev :
285 röstsedlar ko111 in n1cd 599 r<.)Standc. Antal jaröster 330 = 55%1. ncj-ri)slcr 269 = 45% . En
övervägande n1ajoritct ri)stadc ll)r placering på
utfyllnaden.
Ansc'.)kan on1 son1n1arrestaurang på han1nplanen
avslogs såledcs av han1nförcningcn. Enl . uppgilt
finns nu intrcssc ntt lägga byggnaden på utfyllnaden.
Ev. kon1n1er ny a11si5ka11 l)Cl1 upp forandc I 995 .
2. l\1ats Strön1gren har låtit n1cddeln besked från
Teh~co,11 att n1an tagit beslut 0111 ntt sätta upp en
slavsä11dnre för TV I och TV 2 i HC:1ganäs under v

Förcningcns ordförande Lennart Sill!n Alfrcd sSl)ll
häl sade de drygt 80 närvarande välkl)n1na l)C h
uttryc ktc sin glädje över att så trtånga. trots del fina
badvädrt!t, }1adi.; hörsan1111a1 kallelse11 .
0.1gordui11ge11 godkändes .
Då Lennart skulle info rn1cra och svnra på fråg o r
valdes U)reningcns vice ordf. Gunnar Olsson att led,l
förl1.u1clli11garu.1. Lt!nnart OlsSl)n valdes till

50.
3. Styrelsen har beslutat filrhandla 111cd Kullabcrgs
Natur 0111 att sälja
rabatterat årsk<)rt fi.lr ir1trädl! till
•
on1rådet. Förutsättningen skulle vara. Sl)lll i andra
fall n1ed foreningsrabatter. att n1an l)ctalat
n1cdlen1savgifl till byfi..;reni11gc11 tl)r all få kt'lpa
kortet.
4. Gatuk<)nloret har efter påsttilning h)val kalkylera
på ett räcke vid Trap~,stigen.
5. Det föreko1r1111cr .allt oftare alt husbilar l'lCh
husvagnar parkerar på banvallen även nattetid. Med
kännedon1 0111 vad detta kan innebära och risk för att
inforn1atior1 0111 den fria parkeringen sprider sig. har
styrelsen beslutat sätta upp en förbudsskylt.
6. Vi tillskriver Miljö- och hälsoskyddsko11toret 0111
S<.)ptunnor i byn. bl a vid N Strandvägen. l\1an har
tagit b()rt de son1 tidigare funnits. där.
7. Anslagstavlan ser vid vissa till fållen fi)rfårlig ut.
~1eddelanden sätts upp på ett oacceptabelt sätt. Vi
ber den1. s0111 nu a11vä11dcr den~ att placera si11a
n1eddelandcn på ett hyfsat sätt 111cd 4 häfi:-.tift .
8. Frågan 0111 utf) llnadcn i han1nen. Sl)tll diskuterats
vid tidigare n1öten~ har ö·1ertagits av Mlllle
Ha n1nforening.
9. Ett stort antal såväl äldre son1 barn dansade 11å
n1idsor11n1arafton under led11i11g av Kris!i11 Ivarsson
till Horst ltzigels dragspels111usik. Vi tackar fi.ir
detta. Byforeningen bjöd på kaffe. saft l)Ch bullar.
1O. Leif Persson lägger ner 111ycket arhetc r1å
Möllekuriren, tydligen n1ycket uppskattat. vilkct
också nu bekräftades 111ed en applåd.
1

sekreterare.
Ti.11 j11st.eri11gs111~i11 ocl1 röstr~ikJ1.1re ut sågs Ollc
Bcngtsson och Barbro Möller.
Följande ärenden har behandlats i styrelsen oc h togs
son1 infor1r1ati<)n och for disku ssio n.
I. Den justcradc bt1d~ete11 visar ett underskott på
23 .000 kr. Den av årsn1ötct godkända budgeten
visadc ett överskull på 3 .000 kr. Det försän1rade
rcsultatet beror på alt loppn1arknaclcn och
han1nfcstc11 (20.000 kr) inte ku11cle gcnon1fo ra s på
grund av brist på frivilliga krafter. Ränll")fna n1inskar
n1ed 3 .000 kr.
St.1tio11sl111set går n1cd närn1arc: 40 .000 kr fö rlu st.
Då kt)Stnaderna är svåra att gö ra någo nting ni n1å stl!
hyresintäkterna ökas, Fö rhandlingar 0111 väntsalcn
pågår n1ed kon1n1unen . Uth)1 rning av detta utryn1n1c
skulle ge ett välbehö vligt till skott i ka ssan . Styrelsen
har också diskuterat att hyra ut lägenheten so n1
årct,untbostad .
Kostnaderna får i\1öllek11riret1 har ökat berocnde på
att vi till sex kon1n1ande nun1n1er ko111n1er att try~ka
Andcrs W Möllcryds bo k "l\1ölle-Kullcn gcnon1
tiderna" del 8.
l wedJet11savgifter har inbctaltats 43 .000 kr. På
direkt fråga n1eddclades att av :
56%
- totalt 607 husl1åll 34 l betalats
C J "1
_1
_
- n1a11talsskrivna i l\1l)lle har betalat
73 %
- n1antalsskrivna på annan ort bctalal
70'; ,
- bl1ende i Klul1bho1cllet har betalat
- boende i lägcrlh..:t har heta lat 24 <J,,
266 pån1innclsebrcv har säntt: ut den 8 augusti .
Av beräknat totalt antal pers()ncr 1.220 har siilcdes
n1edlen1savgi ft be1alats fi.lr 573 = 48 '½, .
lleslöts godkänna den justl!ralle budgeten.
2. Pl,u1teri11gen St,1tio11sl111set ocla ICA kräver
ogräsrensning och vallning. Aver1
fo r· dl!lta arbete
krävs frivilliga insal!-..:r. Finns dct någl,n triidgårdsint resserad , son1 vill åtaga sig det la. ring då till
lngegerd Edlcr, tel 347 387 eller
Birgitta Gille. tel 347 740.
/ (1
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3. Förbcrcdclscr11n f<.lf n1ötet n1cd politiken1a pngår
planenligt. Vid tiden for prcssläggning en har vi fn11
besked 0111 att sa111tliga partier uton1 Vönste111artil!l
ställer upp .
4. Posteat'i rcgionorganisatit)n i Maltnö har indikerat
ntt postcxpeditio ncn i ~,töllc kll111111cr all läggn s ner.
Brevsortering och uthiirning bcriirs inte . M()tet an såg
all delta ko n1n1cr ntt drahh n fran1fi)r allt äldre
ensan1ståenclc . Postl!n diskutcradcs n1..:d nya
innchnvaren av ICA Fyren . Gunn-Brith Li)vl.! n
Sundströn1 och Maria Lov\!n att överta pl)St!-.crvi cc n
i affiiren. Brith har tidigare j l)bbat S() 111 r o~t111äs1arc
på 111indrc po ststa1io11cr l)Ch hnr sålcdl!s crfarl!nhct av
såda n se rvi ce . F r{,gan stä ll de s d oc k 0 1n va d so n1
händer ifall nffärcn lägges ner .

sina tankar kring driften av ICA Fy.ren . Overtaga11<lc
sker den 3 ok tober. Gedigen l!rfarenl1ct av n1at oc h
livs hi.1r borga fö r ntl 111.in skall kunnn tillfredsställa
Mi.)lll!borna . tvt an hoppas givetvis alt nian skall
gynna dc111 .
Alla tillstånd är klara och n1an har även varit i
kontakt 1111.!d Systl.'.lllb t)laget få r r:,v snn1arbetc.
8 . r-..1 i)tet avslu tades n1cd ni! M<>lledi1>lo111et for 1994
tilldcl ndc s 1-,er ll,>l111IJec k. Turistholt.!llct . (Se
siirskild art .)

Le1111a1·1 O/.ys·o11
.

'

lleslöts:
styrl!l se11 undt!rsökcr hur lik r111nde arra ngc111ang
fun gl!rat på andra ställen och bl!d i,111er o lika
alternativ till lösning
- nit byföreningl!n skal l prl)lesll!ra ht)S postl!n 11101
necllägg11ingen ev till san1n1ans 1111.!d andra fo rcninga r
och U)rclag i byn .
5. Badpl,1tsen1,1 får l)fta kritik l)~h ft1 rsl ag till olika
Rlrh~iltringar sås<.1111. ny brygga i So lvikcn.
kl)ntinucrlig långrensning , re11ingsanl äggning till
barnbadbassängen , gri llpl at ser n1 n1 . Allting k()stnr
penga r både i nnläggning och sk ötsel . I dagens
ekonon1iskt kärva läge kan vi inte räkna 111cd någ ra
bidrng från ko111n1unen ocl1 nä r det gäller sk0ts\!ln ä r
ju intresset for frivi lligt arb ete inte allt fl5r stt1 r1 .
tvt ölle finns inte ens 111ed på en li sta l)vcr badplatser.
son1 kon1n1unen vill pr1c1ri1era .
f\1 ölle Han1nio rening har nun1era ansvaret fo r
badplat serna n1en Byft'irc ningcn får ()C kså gärna
ko111n1a 1111.!d förs lag och ö nske111ål .
- 1-lar vi någl)fl kon1pctl!ns i byn S()lll till låg h.1.)stna<l
kan bcrä k11n och ft'ircs lå l1ur en brygga i Solv iken
ska ll byggas R1r atl stå c 1n(1t sl<.1rn1arna? En vc11ig
ski ss och en vetti g kalkyl efterlyse s.
- Frivilliga krafter eficrlyscs st)lll vill ställa upp 01.: h
sköta anläggningarna. äv...:11 Fågc l,1 ikl!n. eller k.0 111
n1cd förslag till hur del ska ll fin ansiera s.
- att

llesliil1.;:

l

_,

-

- att styrelsen ioljer ärl!nd t:t och arbetar vidare .
6. Några ledande socia l<ll!n1okratcr har 111otionera1 i
kon1n1unfulln1äk1igc o n1 alt
Yiå~fiire11ia1g,1n1a
avskaffas . Man ansl!r det vara fl!I att fa stig ht:tsägare
i vissa byar skall dubbclbl!skattas . Vägforcning är en
plnnfråga där n1an kan skriva in att kon1n1unen intl!
är väghållnrc. Av dc11 fL1ljandc di skussionen
fran1gick alt n1an inte lroddc all vi skulle få sa n1n1a
sc rvice på ex.vis snöri.1j11i11g l!fterson1 vi liggl!r längst
ut från centralorten . Frågan är 0 111 vi inte for de 3400 kr. so111 dl!t kostar, får en bättre serv ice.
Vägtorcningarna i kon1n1uncn l)Ör sa n1nrlleta och
kon1n1uncn 111åstc garantera alt det intl! blir 1!11

forsän1ring.
7. ICA Fyre11s nya ägare Gun11•Brith Lov\!n
Sundströn1 och Maria Lovin prcsc11tcrade sig och

'
\.:.:,

$ • •.• Jp

------

t< ;p C 45 _..'f ' • $ :

- ----- '

..

j

I

'" . . ..f.tJf-·
•

•

Möllediplomet till
Per Holmbeck
Bläddra bland garnla kort från Mölle. P[t
vart tredje eller fjärde kort finns
Turisthotellet n1ed. Hotellet, som blivit
något av institution här i byn n1ed sin
gent1int trivsarnma miljö, vårdas ömt av
Per Holmbeck med familj.
Mölle
Byförenings diplo1n t·ör insatser till byns
bev,trande borde egentligen tilldelats hela
familjen Hol111beck men Per fick som dess
huvl1dn1an äran att emottaga det.
Möllekuriren gratl1lcrar på det varmaste.

Leif Pe,·~·~·011

3

Minnen från krigsåren
HtlllJ'-01(0

P),k

Jag vill här t'örsöka dra mig till r11inne�
hur jag l1pplevde krigsåren i M öl le. Jag
minns hur spänna11de det var att följa
händelserna i radion. Jag n1inns Per
Albins lugnande tal till svenska folket orn
,llt vår beredskap· var god ocl1 de ihiirdig,t
upp111aningarna att "En Svensk Tiger" och
att "Spionen lägger pussel". Även
ka.1npanjen till svenska folket ,tlt kö1)a
försvarsobligationer gick rnycket hra. Folk
köpte dem son1 aldrig förr. Jag n1inns när
de började bygga betongtorten runt \1åra
kuster och dessa tillsamn1ans 111ed ty11gre
anläggningar längre in i landet ..kt1lle
t1tgöra den s k Per Alhin linjen.
Patrulleringen längs kusten ökade och
patrullbåtar kom allt oftare in i ha111nen.
Tyskarna hade sedan länge tät trafik längs
kusten. De gick i skytteltrafik med
111al1nbåtar får att hä111ta hen1 svensk
malrn från Nar,1 ik. Man kon1 geno111
Bälten 1ned kurs 111ot Kullen. Fartygen \'ar
dagtid klart synliga från Mölle. Trafiken
gick vidare längs västkusten t111p geno111
norska skärgården till Nan1 ik. Men så
plötsligt ökade trafiken s01n gick norrut.
Alla var de ka1not1flage111ålade. Men hela
tiden trodde vi att
det rörde sig om
•
n1almbåtar. Inte kunde vi ana att de ,,ar
lastade ,ned soldater och krigs111ateriel,
vi]ket vi bara någon vecka senare ble\1
klara över när vi genom radion fick höra
att tyskarna hade gått iland över allt i de
norska kuststäderna och �jordarna.
Jag gick i satnrealskolan i Höga11äs och
hade våren 1940 bö�jat realskrivninga111,1
under den 1nest påt·restande tiden.
Tyskarna hade ockuperat Dan1nark och
hårda strider pågick i Norge. Under
rasterna sprang ,,i pojkar bort till HD:s
avdelningskontor tor att läsa de senaste
telegrammen son, vissa dagar fyllde
fönstret. Vi kunde också uppifrån
fysiksalen på skolan tolj·a trafiken av
krigsfartyg i Sundet.

4

••

Tvärs över Orest1nd lade tyskarr1a ut
t1båtsr1ät från den <.lansk,l kt1ster1 till
svenskt v·atten där bevakningsfllrtyg
vaktaue. Eller gick nätet ä\1en in 111ot den
svcn�ka kt1sten? Jag har rni1111e av ,ttt j,tg
såg hqjan1a 111ycket tydligt från l,1nd.
Bojarna son, höll t1ppc t1håtsnätet låg sc)111
ett pärlhand mellan länderna. I va�je fall
fan11s det en ÖpJ)ni11g I n:itet där fartyg
n1ed till�tånd kt1nde. passera.
Det hänu� ett par går1ger, då tågen inte
stär11de r11ed avslutade skrivningar, ,ltt' v1
pågar gick till fot� he1n längs tranden.
Vid ues·a t1lltaller1 kL1nde vi se hur det
ena fortet efter det andra byggdes. En del
hyggen
från
kunde också
följas
tågfcj11stret. Jag minns också l1ur vi med
fört1ndran fc,ljde bö�jan på ett hygge
utn1ed hanan mellan Jo111pe� och
S1nä�jelfabriken på sträckan 111e.l Ian
Hc)gar1äs och Stra11dl1aden och tyckte nog
att det t1ela verkade lite väl 11är,1
jiimvägen. Så s1nåningo1n v1�ade Jet sig
att Jet istället fc)r ett fort blev en
toalettanläggning för IJa<l�tranden. L�ingre
fra111 när forten l1lev l1e111anna<le (>ch all
taggtråd längs kuster1 hlev lll)fJSatt IJle\'
det inte längre tillåtet att vandra lä11gs
k tt s t e n .
D e t v ,t r 111 å n g a n y a
torhållningsregler man fick rätta sig efter
när rnjlitären to�
..... kon1n1andot.
Jag kt111de på mycket nära håll i,tkttaga
vad so111 försiggick i 0111rådet vid l1a11111en.
Mitt l1e111 var _jtr so111 1nånga 111ölleh(>r \1et
N. Strandvägen 12 eller det l1t1� ·0111
Orups idag hel1or. Där hade \'i tin t1tsikt
över ha,11nen.
Forts. sid 5

Möllekuriren

fortsätter här Anders Möllery<ls senaste
bok, nr 8 i serien '' M<>lle-Kulle.n genor11
tid�ma".
Utesluten här. Se kommentar i 1994 nummer
2, sidan 4.

F(>rts. "l\1i1111en .. "
Vi var 111ycket nära 111il itiire11. Vi 11,tde vid
flera till tallen 1nilitärer in11el1oende hc)s
oss. I-los vår granne i no rr, advokat
St,,rfeldts so1nn1arstt1ga G rönkt111,t var
ht1set l1elt ockt1perat . Detta gä llde också
tlera ,1ndra ht1s i Mölle.
här
l1e rätta
0 111
hur
Jag skall
befästningarna i vår n~irhet såg ut . Det var
den tätast befästa delen i s,t111l1äl let.
För att l)örja i norr så anl ctdes ett
kt1lsprt1tevärn i Sissa skans rakt ut från
Grönkt1llas gavel. Det grävdes ner i
skansen, kliiddes 111ed grova stockar på
alla sidor och även taket täcktes, fö rst
n1ed stockar och diiröver 1ned _jord .
Skj t1tfältet var ha111ninlo ppet frå11 piren till
taggtrådsstängslet längs no rra land . T i11
ocl1 från värnet var g rävd en brädkliidd
gång s0111 även had e förbindelse 111ed ett
annat värn s01n byggts inne f)å \1år gård .
Den förbind elsegången g ick t1nder planket
so1n avgränsade våra to1nte r. Ti 11 n1in
111oders stora förargel se 111{1ste de taga t-,o rt
2-3 oxelträd i l1äcken ocl1 hon
protesterade. Kapte11 Strö 111l)o111 ko111 ~jäl\r
ner och förklarade ,,tt l1,l11 nt1 ö,,ett
p~jkarna order att t·ö rsi ktigt grä\1a tipp
triiden och på nytt planter,t de1n pit annan
plats i11ne på gården. Sedan kt1nde
111ilitären gräva vidare. Inne på to111ten
grävdes ntt till ett värn t1ngetär l l /2 n1
djttJ)t. Värnet placer,tdes 111ellan ht1shömen
ocf1 en källarkapp och pla11ket t1t 11101 N.
Stra11dvägen. U l)pgi ft en var att fri,11 dett,1
vär11 kt1nna stryka tttsidan av det 4-radiga
t<tggtrådsl1indret , so111 gick nerifrån
l1,t111nen ett par 111eter o,,<tnfc)r Rt1ffen i rak
linje 111ot vårt staket fra1nft>r ht1set. Viirnet
in11e JJå vår to111t var rätt fi11t1rli gt
ka111ot1tlerat. För att från detta viirn kttnna
skjt1ta
111ftste 1nan ft)rst dr,, i ett snl)re so111
•
Ö()pnade det låga stctketet sa111t id igt so1n e11
lt1cka öppnades 1·ra111för kt1lsr,rt1tan so1n
kt1nde skjt1ta längs taggtrådens ytte rsida.
Inne (Jå gården hade vi ingen öppning rnot
värnet. Det , 1ar helt klätt med sl<>t:kar och
hriider ocl1 ov,tnpå alltih<>p sådde jag gräs
för att ta bort lite ,tv det trista.
Nitgon vecka se11are förstärkt es värnets

skydd 11101 titsidan . Utanför det höga
pla11ket gr~ivdes en en1neterdjt1p rän11a son,
fy lIdes 111ed sto r sten so1n härntades borta
,,id Malarn,t (So lviken).
Söder 01n vårt ht1s var ett värn uppbyggt
in11e pc\ Boli11s to111t på ungefär samma sätt
so111 det fr,1111för Grönkt1lla. Det täckte
den
trekantiga
tomten
framför
nästa11 hela
••
l1t1set. Aven detta värn hade skjutfältet
riktat n1ot l1a111ninloppet och norrut.
Det fanns värn på 111ånga andra ställen i
san111ä 11 et 111en ingensta11s låg de så tätt
S<) 111 här. Nästan över,1llt i byn stötte rnan
på tctggt råd . S k Spanska ryttare stängde
av 111ånga väga r när det var övning.
Tankhinder byggdes på flera ställen.
T,,ärs över torget grävdes en meterdj ltp
grop där 1nan for111satte för ett zickzack
fo r111at tank.hinder. Krafti ga I-balkar skt1lle
sätt as ner i det fårdi ga ft1nda111entet. När
inte l-balkar11a var placerade på sina
pl atser täcktes hål en av träl ock. Före den
senaste asfalteringen ,rar dessa fo rtfarande
helt synliga. Såd,,na tankhinder fanns även
på andra st~i ll en i byn .
Ute på pi ren hade mctn också byggt tipp
ett \rärn. Man hade fö rbe rett sprä11gning
av ha11men geno111 att gräva ner en hel rad
av cementrör 1ned lock i kajen n~irmast
släpstiillet. l dessa rö r skulle sprängärnne
f)laceras. Hamnen skt1ll e även spärras med
fö rtöj da fartyg tvärs över inl oppet til I
norra stranden. Det var motorfartygen
Delos av Skill inge och Ragnar av
Helsingborg . Dom låg fö rtöjda ett par
månader vid kaj innan dom avgick till
Råit. En per111anent spärranor<lning n1ellan
piren och 111ellersta pirhtrvudet ordnades.
Man byggde på den s k plattan nedanfö r
11i ren <>ch gjöt in järnringar och
111<)tsv,1ran<le ring,tr förankrades också in
i 111el lerst,t piren. Ett par vajrar spändes
tvärs över 111ellan pirhuvt1dena och mellan
v~j rarna t~tsts,tttes sliprar 111e<l jämna
111el l,tnrt1111 . Denna anordning har jag bara
sett på plats en gång men var den senare
förvarades vet jag ~i. Men ett är säkert
och det är att 111ilitären lade heslag på all
1n,tterial <>ch redskap son1 hamnen äg<le,
kättingar, ,,aj rar, ank,tre 111111.
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En tidig morgon vaknade jag av ett
skjutande och hörde samtidigt flygplansljt1d helt nära. Jag tittade ut och såg att det
var aktivitet 11ere vid han1r1er1 . Så
småningom fick v1 reda på ett det var en
tysk Heinkelbombare, ett hydroplan , som
kom1nit flygande rakt in mot Mö lle, över
hamnen mycket lågt och upp längs allen
mot statior1en ocl1 vidare i riktr1in g 111ot
Brunn by.
Er1 vaktpost tite på pi rer1 l1 ade sett
fl ygplanet komn1a rakt emot sig, larmad e
vaktchefen och sköt själv e111ot f1ygpla11et
n1ed det enda vapnet har, l1ade 11ån1l 1ge11
er, karbin ocl1 lär ha träffat er1 väsentlig
del i 111otorn då pi anet 1ned l1ackar1de
motor passerade Brännelyckar1 . Strax
därefter mötte planet ny eld den11a gå11g
från Iuftvär11sbatteri strax inti 11 vägen 11101
Baldert1p . Plan et vände söderöver ocl1
vidare i riktning ut mot Öresund och en
tysk patrullbåt. Planet hade bli,,i t så svårt
skadat att det 1nåste 11ödla11da på havet.
Besättningen räddade sig i en gumn1 iflotte
ocl1 plockades upp av patrt1llbåte11. E11
sve11sk patrullbåt når så småningon1 frar11
ti 11 planet och bogserar in det n1ot l1amne11
i Möl le. Men längre än ti 11 i l1öj d med
ballongpricken kommer rnan inte. Not Då
fanns tre prickai· vid infa.rte11 till hamnen.
Lilleprick, ballo11gp1icken och stol'eprick.
Planet hade, förmodlige11 redar, vid
nödlandningen , slagit runt och låg under
hela bogseringen upp och ner och flöt på
pontonerna. Detta gjorde att planet gick på
grund. Man fick lyfta akterpartiet och
kapa fenan som låg djupast. Därefter
kunde bogseringen fortsätta. Väl i11ne i
hamnen fortsatte slakten. -Vingarna skars
loss men till att lyfta upp resten fanns det
ingen kran i Mölle som klarade.
Ytterligare en bogsering, denna gång mot
Höganäs där planet lyftes upp på kaj . Här
upptäckte man att i flygkroppen fan11s två
kraftiga bomber upphängda.
Ett annat tillfälle som jag också upplevde
som mycket spännande var då ett stort
tyskt gammalt passagerarfartyg kontmer in
mot kusten, lägger sig på redden och
sjösätter en livbåt. Man upptäcker nu
6

också att fartyget är ett rödakorsfarty g.
L,ivbåten n1ed flera persor1 er on1bord
närrnar sig han111en . Det l1ade då redan
gått lar111 och alla befästr1ir1gar11a vid
han1r1er1 blivit ber11annade. Jag tror detta
skedde under den period lar1dstor111en l1ade
be,,ak 11 inger1. A 11 a gevarspi por11 a var
r1 k tacie 11101 de11 in kon1 mar1de båte11.

•

...

H-0 JJ /Jå väg till vak1avlö::;11i11g 1111lle1·
111111 pa11iden vid /ityg,·ese,-.., sk(>lc111 i
Eslöv.

Kommendanten a11ropar ifrfu1 piren båten
att stoppa och får då förklaringe11 till
varför man kommer ir1. Mar1 skt1lle bara
landsätta en svensk lots som kon1mit
ombord någonstruts uppe på västkt1ste11 .
Han skulle gått iland tidigare rnen av
någon anledning missat. Mi <;sat rneddela
denna ankomst hade n1an också gjort. Mer,
lotsen kom iland och fartyget satte kurs
mot Bälten.

•

Under vissa tider var det fotograferingsförbud. Vid ett par tillfållen l1ade vi
mörkläggningsövning,,r. Vi fi ck skaffa oss
mörkläggningsgardiner för fön stren och på
bilar och cyklar måste finna s avskärmning
av ljuset. På lyktan trädde man en huva
av tätt tyg s01n fran,till hade en liten
öppning pci 50 * IO 111111 so n, var avskärmad upptill ocl1 åt sido rna. Gick man ut
på kviillen skulle man bära en refl exknapp
på rockslaget. Tågen var också avskärmade och gardinerna nerdragna och bara
ett fåtal av takla111porna var tända. T vi ssa
vagnar fann s gasljt1sbelysning på den
tiden, trots att lin_je11 då var elektrifi e rad.
Det var riktigt spännande att åka till
Höganäs på bio do111 kvä l lama.
Under de flesta av krigsåren var berget
stängt får besökare. Uppe vid grindarna
(vakten) var vägen spärrad med en
taggtrådsförsedd bon, so m ständigt
bevakades av en vaktstyrka. Hit men inte
längre gick våra kväl lspro1nenader.
Jappens var den natt1rli~a samlingspunkten
för oss t1ngdo1nar då. Aren före kriget var
det 1nt1ren man skt1l le sa111las vid. Det var
rnuren nedanför Mölleherg. Fyre11 var
släckt vissa perioder t111der kriget.
Den 9 eller IO april 1940 la11dsteg en
tropp dansk militär vid Solviken. De hade
tlytt undan tyskarna.
Någon gång i sltitet av kriget var jag tillsan11nans rned en ka1nrat , Arne Sandberg ,
sorn då tillhörde Landsstorn1en , uppe på
en ttir på berget. Då vi på l1e111vägen hade
passerat hjorthagen t1pptäckte vi en fallskär1n hängande i en ft1ra t1ngefår mitt
e111ot Olofssons (ett av Kt1l latorpen). V i
lyckades få ner den ocl1 tog den 1ned till
exp där Erik Jönsson var chef. Fyndet
antecknades n1en sen l1örde vi aldrig 1ner
01n den saken.
Det korn 1nånga tlyktingar till Mölle. De
flesta var danska judar, s0111 var jagade av
tyskarna. Många bodde k,,ar i Mölle tills
kriget var slt1t. Barnen tick gå i skolan
här i Sverige. Senare kom även andra
danskar över, n1änniskor som var jagade
av andra orsaker t ex sabotörer. Vid ett
tilltälle var jag ute i hamnen och såg på

11är en jolle från en dansk fiskebåt kom
iland med en person, so m sades vara
sabotör. Han hade varit med om att
spränga Knippesbron i Köpenhamn. Då
jag vid det till fållet hade min kamera
hängande under min trenchcoat öppnade
jag denna och tog en bild just som han
stiger iland . Men det var ju gudbevars
någon som hade sett detta och ringt till
poli sen Bruna J som i sin tur kallade mig
till sig , med ka,neran. Han ville att jag
skulle öppna kameran så att filmen blev
förstörd .
Forts. i nästa nr.

"-I
Vart tar vara flaggor
vägen?
0

Under sommaren har inte mindre än tre
stycken av våra flaggor här i Mölle
försvunnit från sina stänger, två st Mölleflaggor och en st stor Sverige-flagga.
Pryder flaggorna nun,era som trofe något
rum här i byn.? Vi ser i så fall gärna att
de lämnas tillbaka då de är dyra att ersätta
och är beredda att betrakta det hela som
"ett tillfälligt lån".
Mölle B)före11i11g

Möllebor
Alla, som är intresserade av att bilda en
trivselgn1pp sorn stöd till byföreningen
träffas på Stationshuset n1åndagen den 12
september 1994 kl I 9. 00. för vidare
diskussion.
Har du några frågor, ring Ethel, 347 467
eller Gunnel, 347 471.
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Bouleklubbe11 hat· firat
jubileu1n

Möllebor11a grillar våra
ko1n rn Ltnpol itiker

Mölle bot1Jekll1bb l1ar firat sitt fen1 årsjubileum 1ned trevligt so1111,1ar111öte i
strålande sol på bot1lebar1a11 l)cl1 gla<.t supe
på Turi stl1otel let. Ti 11 jubileet debt1tera(i~
klubbens 111 forr11atior1sbl ad, döpt ti 11
Bouletir1en , med en ski ldri11g av l1ur
botilespeiet kom till Mölle i at1gt1st1 1989.
Aktiviteten i klul1ber1 är 1n1po11erande.
Mår1ga frivilliga krafter l1ar g_iort stora
insatser för att skapa den t1tn1ärkta
ar1läggr11nger1 på ga111la banon1rådet v1.d
Stationsl1uset Klubben är värcl er1 eloge
inte mir1st för den fi11a miljön ,
Son1mare11s partävling i j t1l I vanns av Siv
Ar1derssor1 och Sten 8Jörker1hed so n1 i
fi11alen besegrade Greta Yr1gve ocl1
Gt1n11ar Södergren .
Res pek ti ve grupptvåor r11ött es också i
sluton1gån g och där vanr, Barbro Nlöller
och Kerstin Wahlt1nd över Kerstin
Svensson ocl1 12-år,ge yngrej uniorer1
Marcus Angelin
D en
I 3- I 4
aug ust I
a v gj o r d e s
kI ubbmästers kapet. I dan1 fi naler1 va11n
Kerstin Wahlund över Hilde Wellberg
rneda11 Per-Eric Schyberg besegrade Ste11
Björker1hed i J1errkarnpe11 .
Tävlingarna l1ar varit n1ycket spänn~i11de
och följts av en stor s kara applådvilliga
medlernmar.

lr1för ett drygt 50-tal l\~öll ebor grillades
de11 25 at1gt1sti våra kon1rnunpolit iker beträft'a11c.ie de1-as sy11 JJå l1ur Möll es fran1tid
skall se t1t . Pol1tikerr1a l1ade I förväg fått
sig tiI Isänt de frågor 111an 1 Möl I e ser s0111
111 est a11gel ägna, r1 årn I igen . ''Posten'',
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''Byggnationen påstationson11-ådet'', ''Plar1a1betet'', ''Badplatse1na'', ''Stationsh11set'',
''\1 ägfo 1eni11ge11 '' ocl1 ''Ä ld1ev åillertlpri rnäi'-

v åitlen ''.
Sa111tl1ga politiker stäl lde sig givetvi s
po s I t i va t i 11 \1 åra p ro bI e n1 (det är J ll v aI ti der) och det är j tJ bara att hoppas att orde11
on1 sätts i l1a11dl1n g efter valet .
Utförligt referat i nästa r1u111111 er av l'vtK

Vad l1änder nu?
Först ocl1 frä111st vill Jag (KG) fra 111föra e11
ursäkt till P-E Schyberg. I nr 94 2 av MK
glömde jag att nä11111a det t1tn1 ärkta \ årtal,
s0111 P-E höl I på val borgsn1ässoafton
Äver1 den förnämliga köre11 "Krus I dt1r"
bl ev bortglön1d.
Brasan kunde ju på grund av den starka
blåsten inte tändas som sedvanligt. De11
tä11des i stället vid en 111ir1dre cere1no,1i på
rnorgon en de11 2 juli.
Tyvärr är rtibri ker1 111 issvi sa11de. Det
l1ä11der säkert en l1e l del i by11 . Dock
i11ge11ting son1 11or111alt tr1vselkon1111itten
ru1svarar för .
Vi l1ar förklarat detta i MK 94 .2 san1t nu
se,1ast på n1ötet der1 9 at1g.
Du so rn kät111er för Mölle oct, vår
'
ge111e11skap. Hjälp oss atl bilda en aktiv
trivsel ko111n11 tte/arbetsgrt1pp.
1
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