II
I
•

•

J
I

I

'

-------·

,.

Nr 1 1994

••

••

..

MOLLE BYFORENINGS MEDLEMSBLAD

--·

.•

• •

/

••

ÅRG. 8

Man måste ju fundera och undra
Ibland gör vi väl alla ett uppehåll i vårt
stressade arbete eller blir tvingade till det
av olika skäl. Du har kanske som jag
vänner, bekanta eller släktingar som
drabbats av problem, sjukdom eller annat.
Då, om inte förr , gör i alla fall jag ett
uppehåll , tänker
efter och undrar vad
som är viktigt, vad
M
som skall prioriteras
eller ändras på till
förmån för den som
har det svårt, som
E
inte blir kvitt sin
sjukdom eller sina
bekymmer.
Tänk om Du och jag kunde ställa upp för
andra?
Jag tänker på en tavla jag såg en gång.
Den föreställde en sandstrand. I sanden
såg man fotspår efter två personer som
gått sida vid sida. Plötsligt fanns där bara
spår efter en person. Texten under tavlan
sade ungefär såhär: En gammal dam står
framför Gud i himmelen och båda
betraktar tavlan. Den gamla damen frågar
så Gud vad det är för fotspår . Jo, säger

Gud, det är spåren efter dig och mig.
Jaha, men ibland är där ju bara ett par
spår, invänder gumman. Ja, det är sant
säger Gud , det är bara så att då du hade
det svårt och jobbigt så bar jag dig .
••
A ven Du och j ag kanske bör finnas till för
att lasta av , bära någons börda, ja kanske
bara lyssna och stötta där vi kan och
orkar.
Detta låter nästan som en mindre
predikan, men det är tillåtet, att för oss
alla: stanna upp, tänka efter och hjälpa.
Jag tror jag avstår från praktiska frågor
denna gång, en del finns att läsa på
följande sidor, utan: Var rädda om Er och
varandra, ha det bra tills vi ses på
årsmötet.

Le1z11art Sile,z Alfredsso,i

0

Arsmöte
Mölle Byförening har årsmöte
torsdagen den 17 mars kl . 19. 00
på Hotell Turisten.
Det bjuds på någon förtäring .
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Mölle byförening - Verksamhetsberättelse 1993
Mölle byförenings styrelse bar sedan den 17 mars 1993 haft följande
sammansättning:
Lennart Silen Alfredsson (ordförande)
Siv Dreiwitz (vice ordförande)
Gösta Tivelius (kassör)
Christer Elfverson (sekreterare)
Per-Eric Schyberg

Dagordning
vid Mölle byförenings
årsmöte den 17 mars 1994.
1.
2.
3.
4.
5.

Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av Justeringsmän
Fråga om kallelse till
årsmötet utfärdats i
behörig ordning
6. Styrelsens förvaltningsberättelse (verksamhet och
ekonomi)
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen
9. Fas~ställande av årsavgift
1O. Val av ordförande
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av styrelsesuppleanter
13. Val av revisorer
14. Val av revisorssuppleant
15. Val av eventuella kommitteer
16. Val av valberedning
1 7. Eventuella motioner
18. Övrigt
19. Mötets avslutning

2

Ingegerd Edler
.
Leif Persson (ansvarig för Möllekunren)
Gunnel Elfverson (suppleant)
Karl Gustaf Hansson (suppleant)
Per Andersson (suppleant)
Sedan årsmötet 1993 har styrelsen haft
sex protokollförda möten. Vid dessa har
ofta utöver styrelsens ledamöter och
suppleanter även Febe Alfredss~n
(intendent för stationshuset) och Ing~d
Claesson (utställningsansvarig) deltagit.
Karl Gustaf Hansson är sammankallande
i trivsellcommitten, som haft regelbu!;)dna
träffar mellan styrelsemötena. Aven
styrelsens arbetsutskott (ordförande, vice
ordförande, kassör och sekreterare) har
haft egna sammanträden.
Två större möten har arrangerats sedan
förra årsmötet, först det stadgeenliga extra
föreningsmötet i augusti och senast ett
öppet möte om hamnutfyllnad och plan
för stationsområdet.
Augustimötet har tillkommit sedan
årsmötet flyttats till mars för att o~kså
sommarboende i Mölle skall kunna bidra
med åsikter och förslag om byföreningens
verksamhet. Den 12 augusti informerades
bl.a. om planerna för stationsområdet .?ch
om containerverksamheten. Motet
rekommenderade att containerverksambeten skulle slopas. Vidare behandlades
förhållandena
vid
Solvikens
och
Fågelvikens badplatser. Ett förslag om att
undersöka möjligheterna att slå samman
Mölle byförening och Mölle hamn
ekonomisk Förening avvisades av mötet.

Vid ett öppet möte på Turisthotellet den
10 mars lämnades tillfålle för alla att
uttala sig om hamnutfyllnadens vara eller
icke vara och om möjligheterna att vidare
överklaga planerna för stationsområdet.
Resultatet av mötet blev att detaljplanen
skall överklagas till regeringen och detta
gäller den planerade nya vägen genom
området samt att vi ej vill ha 2:vån.hus .
Detsamma gällde även frågan om utfyllnaden i hamnen. Nästan samtliga var för
att bibehålla utfyllnaden, men att den
skulle formas om för att bli bättre ur
vattenströ mningssyn punkt .
Planerna har även under I 993 varit en
viktig fråga för byföreningen. Problemet
har varit att mölleboma gärna vill ha den
ena delen av planen - möjligheten att
bygga äldrebostäder - men ställer sig mer
tveksamma till en ny infartsväg över
fotbollsplanen och tvåvåningshus vid
Gylleröd.

•

'

•

Detta har varit styrelsens hållning
gentemot kommun, länsstyrelse och
vägverk
.
..
Aven den föreslagna sammanslagningen
med Hamnföreningen har diskuterats vid
flera styrelsemöten. Sedan medlen1smötet
avrått och Hamnföreningen tackat nej har
frågan för dagen ingen aktualitet.
En annan motion till föreningen har
däremot bifallits.
Det gäller en
välkomstskylt, som kommer att sättas upp
vid infarten till Mölle.
Skötseln av badplatserna är ett annat
ständigt
återkommande ämne vid
styrelsemötena. Trots att detta numera
egentligen är Hamnföreningens
ansvarsområde, har styrelsen utsett en
liten
"solvikskommitte''
med
Per
Andersson som sammankallande. Bassäng
och
brygga
fordrar
omedelbar
•
upprustning.
Forts sid 4

Valberedningens förslag

Nuvarande
I

•

Förslag till
årsmötet -94

Nästa val
vid årsmötet

Omval

1995

Nyval

Nyval
Nyval

1996
1995
1996
1995
1996
1996

Omval
Nyval
Nyval

1995
1995
1995

Omval
Nyval

1995
1995

Nyval

1995

Ordförande

Lennart Silen Alfredsson
Ordinarie ledamöter

Lennart Ohlsson
Gösta Tivelius
lngegerd Edler
Per-Eric Schyberg
Karl Gustaf Hansson
Gunnar Olsson

Omval

Suppleanter

Per Andersson
Nils Edström
Birgitta G i lie
t

I

Revisorer

t

Gösta Welin
Christer Bolin

'

Suppleant

'

I

Leif Persson

'

3

Bland övrigt som behandlats på
styrelsemötena under året kan nämnas det
ännu ej avgjorda ärendet om användning
av fonderade medel från 500-årsjubileet,
behovet av reparationer av stationshuset
och uthyrning av . lokaler till olika
ändamål, senast till Brunnby forsamling
för söndagsskola. Ansträngningar har
gjorts for att forbättra kvaliten på TVmottagningen och för att få uppfört ett
räcke vid Trappstigen. Kommunen har
kontaktats i ett flertal ärenden, bl.a. med
protester mot höjda vattenavgifter.
Stationshuset har varit ett naturligt och
uppskattat centrum for verksamheten. Här
hart.ex. kapellsyförening och bridgeklubb
haft träffar. Under sommaren bedrevs en
intensiv utställningsverksamhet och under
resten av året har där varit studiecirklar,
gymnastik och privata fester. Delar av
lokalerna har hyrts ut till kontor och
hemtjänstens grupplokal.
Biblioteket i Stationshuset bar drivits
Det
vidare
med
ideella
krafter.
kommunala alternativet
var ju
nedläggning. Neddragna eller t.o.m.
indragna kommunala bidrag har gjort de
frivilliga insatserna än mer nödvändiga för
att Mölle skall fortsätta fungera som en
trivsam plats att bo på.
Trivselkommitten har ordnat valborgsfirande, midsommar, mölledagar med
hamnfest och loppmarknad samt "Slå
katten ur tunnan" m. m. Försök att ordna
annan fest på hotellet slog dock inte så väl
ut. Intresset tycktes saknas. Tivoli av
1993-års modell. var inte heller så
uppskattat. Strandrensning på vårkanten är
dock något som återkommer.
Sedan forra årsmötet har Möllekuriren
planenligt utkommit med fyra nummer.
Leif Persson har k~ntinuerligt hållit
styrelsen underrättad om vilket innehåll
som planeras. Föreningens ordförande,
Lennart Silen Alfredsson, har regelbundet
medverkat med sin spalt på första sidan.

4

Styrelsen har också genom kassören Gösta
Tivelius hela tiden haft överblick över
föreningens ekonomi. Den redovisas ju på
annan plats. Här skall bara konstateras att
den är under kontroll, men att underhåll
och drift av stationshus och Solvikens
badbassäng kommer att kosta mycket
pengar.
Styrelsen tackar alla goda och ideella
krafter som gör Mölle byförening till en
naturlig och gemensam angelägenhet för
alla Mölles vänner, bofasta och gäster.
Mölle den I mars
Styrelse,,

Ekonomi
Som framgår av Vinst- och
Förlusträkningen för år 1993 visar denna
ett överskott å endast kr. 2. 377. 71 .
•
A ena sidan har vi haft goda inkomster av
dels medlemsavgifter å c.:a kr. 55.000:och dels hyror å c:a kr. 82.000:-.
•
A andra sidan har kostnaderna för
stationshuset ökat till c:a kr. 97.000:-.
Därutöver har vi haft en kostnad å kr.
16.300:- för en av styrelsen beställd
vägskylt. Av detta belopp har kr. 15.000:förts över till Balansräkningen som en
skuld att betalas under I 994.
Någon jämförelse med föregående
räkenskapsredovisning är svårt att göra på
grund av att• denna avsåg endast 6
månader (1/7 - 31/12 1993).
För år 1994 gäller att kommunen dels har
höjt hyran för stationshuset med kr.
2.000:- (7%), dels minskat hyresbidraget
från Kulturnämnden med kr. 5.000:- och
därutöver sänkt bidraget till
"Solviksbassängen" med kr. 5.000:-.
Totalt innebär detta en budgetförsämring
för år 1994 å kr. 12.000:-.
Trots detta presenterar vi en i stort
balanserad budget for år 1994.
Gösta Tivelius

Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1993
Vinst och törlusträkning
KOSTNADER

INTÄKTER
55 .540,-

Medlemsavgifter
Containeravgi fler
Hyror
Solviksbassängcn
Loppmarknaden
Hamn festen
Hyresbidrag
Jubileumsboken
Julbasaren
Räntor
Diverse

8.295,82 .651,50
30 .000,10.282,8.269,15 .000.1.830~3 .100,35
17 .173,96
1.581,-

Stationshuset:
27 .800,Hyra
39 .053,Olja
13 .969,El
16. 167,15
Rep.
Löner
Soc. avgifter
Möl leku ri ren
Conta i nerverksa mh.
Kopiering
Blomrabatten
Solviksbassängen
Adm~nistration, forsäkring
Valborg, flaggor
Bidrag till brygga (Solviken)
Vägskylt
Diverse

231.345,10
2 .377 ,71

-Overskott
Kronor

96.989, 15
20.925,7 .628,16.561,9.433,3 .846,3 .865 ,34.631,5.755 ,45
5.053,5 .000,16.300,5 .358,50

J5:r~n~r_ 1~ Jt2i...8l.

233 .722,8 1

---------- --- --- -- -

---- --- -- -

Balansräkning per den 31/12 1993
SKULDER och EGET KAPITAL

TILLGÅNGAR
242.215,49
20 .730,82
23 .003 ,-

Bank
Postgiro
Inventarier

Arbetsgivaravgifter
0lja, Stationshuset
Vägskylt
Reparationsfond
Jubileumsfond

1.534,13 .365 ,15 .000,15 .000,50.000,-

Overskott

94 .899,2 .377,71
97 .276,71
188.672,60

EGET KAPITAL

Kronor

Kronor

285 .949 ,31

----------- --- -----

•

INKOMSTER

1

Medlemsavgifter
Hyror
Hyrcsbidrag
Solviksbassängen
Loppmarknad
Hamnfesten
Räntor
Diverse

•

UTGIITER
50.000,80.000,10.000,25 .000,10.000,10.000,18.000,5.000,-

'I
I

I
I

l•

I

I!

----------

Budget för verksamhetsåret 1994

•

'•

285. 949 ,31

Stationshuset:
30.000,Hyra
40.000,Olja
15.000,El
10.000.Rep. mm
Löner
Soc . avgifter
Möllekuriren
Trycksaker, kopiering
Solvilcsbassängen
Valborg
Blomrabatten
Försäkring
Administration
Diverse

205.000,3.000,-

••

Overskott
Kronor

208.000,-

----------------

95.000,25.000,8.000,20.000,5.000,35.000,3.000,2.000,2.000,5 .000,5 .000,-

Kronor

208.000,-

-- - - -------------
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Finlands största kyrkklocka, jag inbjöds
att äta i munkarnas matsal, där man åt
från trätallrikar med skedar och kött var
förbjudet, jag fick gå med på de tidiga
mässorna vid fem-tiden, där munkarna
stående sjöng sina växelsånger, vilka
ingav en känsla av
magi och
evighetslängtan.
Så fick jag också tillfälle att tvätta fötterna
i Ladoga - Europas största sötvatten.
Inte långt därifrån, i Leningrad , fick jag
smaka upplevelser n1ed storpolitisk ton.
Jag hade gått genom Smolny, byggnaden
där Lenin och Trotsky hade sitt
högkvarter när de ledde och genomförde
november-revolutionen 1917. Jag var
också och kände på den pansarvagn som
Lenin klättrade upp på när han efter
återkomsten höll sitt första agitationstal.
Det var försommaren 1917 och hände
utanför finska bangården.

Vi fortsätter här vår intervju
"Ett livsöde i vår tid"
med Anders W Mölleryd.

•

En jul har jag firat i London och då sökte
jag mig till slumkvarteren i East End. Här
hittade jag det rätta schappet, med bara
fish and chips på matsedeln avsett för
urinvånarna. När jag avnjutit dessa två
London-specialiteer gick jag över till S:t
Pauls-katedralen, som låg nära intill, och
trängde mig in i den fullsatta kyrkan, där
man med lidelse och inlevelse sjöng carols
(julsånger). Den fylliga sången steg mot
valven och gav en varm julstämning.
Religiös ton hade också min vistelse på
Valamo kloster i Finland just innan kriget
kom. Klostret ligger på en ö ute i Ladoga.
Det var inte många av de unge i Finland
som varit där. Jag bodde där en vecka och
hade en sagolik tur som man bör ha när
man är ute och reser. En ung svensk man
som legat här som novis erbjöd sig att
visa mig runt. Han kände de långhåriga
och långskäggiga munkarna, talade deras
språk. Vi besåg bageriet, museet med den
jamsmidcla ring en munk haft om midjan
en stor del av sitt liv, vi fingrade på
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MK:
Du tycks ha ett starkt historiskt intresse
och det påverkar ditt sätt att resa?
Anders W:
Ja, jag har hela mitt liv grunnat över det
historiska skeendet. Vad är det som styr
historien, är det människor eller är det
andra omständigheter? Och jag har dille
på att besöka platser där det hänt något
eller utspelats historia. I Paris har jag
varit inne i det hus där Ivar Kreuger sköt
sig en marsdag 1932. Det var i Boulevard
Victor Emanuel. Jag tittade också på den
vapenaffär där han köpte revolvern.
När jag cyklade i Norge stannade jag till
vid F redrikstens fåstning och stod på den
plats där Karl Xll stupade den 30
november 1718. Jag levde mig in i vad
som hände och funderade på vad som
skulle ha hänt om kungen fått leva. Och
naturligtvis har jag varit i Liitzen och tittat
ut över åkrarna. Påverkade Gustav Adolfs
död vår historia? Och på tal om skott och
död så var mitt cykelmål efter att jag firat
•
midsommar på toppen av Areskutan,
Ådalen, där en serie ödesdigra skott
avlossats en vårdag 1931. Jag stod på den
plats- där demonstranterna fallit och fru
Johansson som bodde mittför pekade ut
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kulhål i sin fönsterruta när jag skulle
fotografera.

MK:
Nå för att tala om ditt skrivande och
forskande, tycker du att du bar lyckats
med det?
Anders W:
Riktigt nöjd blir man aldrig. Jag har
gjort något som är värt att anteckna. Jag
hade min första artikel om Mölle i
Helsingborgs Dagblad den 18/7 194 J , om
Ruffen.
Sen dess har jag haft 200 artiklar och
reportage om Kullabygden i H D. I
Höganäs Tidning eller N S T har jag haft
165 och i övriga tidningar 180 artiklar om
just Kullabygden . Det gäller bara
honorerade, de är de enda som räknas.
Som frilans har jag medarbetat i 150 olika
tidningar.
Det är roligt att forska, i synnerhet när
det gäller en sådan intressant plats som
Mölle-Kullen. Och det är några ämnen
som plockats fram ur det förflutna. Jag
har samlat upp alla sagor, sägner och
myter som.jag hört berättas. Jag har fått
fram när Oren byggdes, vilka dopnamn
som använts just i Mölle från 1600-talet
fram till 1900. Jag har gjort utredningar
om hur bärgarlagen arbetade och
fungerade, undersökt hur pesten slog i
Kullen 1711, har plockat fram de
utomhuslekar som vi lekte i Mölle på
1920-talet, försökt analysera utvandringen
till Amerika från de fem Kulla-socknarna,
hittat uppgifter om när Karl XII:s skansar
byggdes, forskat fram de olika turerna när
man byggde järnvägen Höganäs-Mölle.
Av en händelse fick jag tillgång till rättegångsprotokollen från den sista häxprocessen i Brunnby. Det var mot Boel i
Elishult och det räknar jag som en god
merit.
Så har jag med penna och kamera foljt
båtbyggare Gunnar Svenssons skapande
arbete, hur han ur en hög plank på gården
fick fram farkoster som red sjöarna, var
styva som man säger. Ävenså har jag
försökt skildra hur bagarmästare Bror
Karlsson av en vagnslast mjöl lekte fram
härliga brödkakor och läckra kakor.

skulle vilja kalla

Jag

hans skånska

kavringar kulturhistoriska.
Men det är inte bara historiska saker som
jag har arbetat med. Vid några tillfällen
har jag lekt reporter och refererat
municipalstämmor i Mölle och Arild och
gett möjlighet att läsa besluten på momen,
•
nagra
timmar senare.
Livsmedelsarbetamas tidning heter Mål
och Medel och dess redaktör Erik Sander.
Han bad mig göra en serie reportage om
•
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U1uler bageritide11 gällde det att ha11tera
nijölsäckar. De1111a säck n,ed rtigmjöl
i llhör de lättare, väger 80 kg, malt vid
Bräcke 1r1ölla.

moderna arbetsplatser. Det blev en serie
rykande färska och levande reportage från
industribageriet, tillverkning av öl, jäst,
glass, choklad, charkuterier, behandling
av mjölk, vin, slaktdjur, tobak. Där
ingick en jag tycker
bra
skildring
av
••
Seans slakteri i Angelholm. Och i
Aftonbladet, under ledning av den
ryktbare PGP, gjorde jag på 1940-talet en
serie kallad "Stockholms vardag" med
levande förebild familjen Johansson på
Söder. Serien utvidgades till Svensk
vardag och fick då inslag från
Kullabygden. Bl.a. en
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intervju med Bror Karlsson och en
nedstigning i Höganäs stenkolsgruva får
att tränga in i kolhuggarens arbete.
När det gäller mitt skrivande i lokaltidningarna måste jag nämna en bragd som
jag är smått mallig över. I Höganäs
Tidning av den 9 juli 1965 har jag fem
kulturhistoriska
artiklar,
i
samma
nummer, sånt njuter man av. Den 12 juli
1968 hade jag två artiklar i samma
tidningsexemplar. Och när det gäller mina
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Hos Bror Karlsso,i fick hela famil_je11
arbeta 111ed biskötsel och honu,zg. Här
putsar Mor A,zna ho,iutzgsburkar.
"Honu,zg frå11 Kullabergs blo1n11101· ".
böcker om Mölle-Kullen, att en flicka
från Författarklubben håller på att
renskriva manuset till del åtta. Denna rör
sig främst om 1860-talet. En tid verkade
jag som upptecknare för Nordiska
Museets etnologiska undersökning med
Kullen som arbetsområde. Här hade jag
tillfälle låta de gamla berätta om sina liv
och få detta bevarat till
framtiden innan
.
de gick i graven.

MK:
Vad är den innersta meningen med ditt
sk.rivande?

8

Anders W:
Allt man gör som skrivare och forskare
har en inre mening och en avsikt. I mån
av förmåga vill jag väcka intresse får vår
hembygd, vill söka väcka kärlek till den,
peka på saker som vi är lyckligt ensamma
om, lära dagens människor förstå de
gamles hårda liv, hur de byggde vårt
samhälle, berätta om deras sätt att leva,
om deras
redskap,
talesätt,
tros föreställningar, hur de med tro på
framtiden födde och fostrade barn som
skulle överta det.
Och jag kan med var111t hjärta intyga att
vårt samhälle har hjälpt mig i min
självpåtagna strävan. Jag har fått
stipendier och meritpengar från Mölle
municipalsamhälle ,
från
Brunnby
kommun, från Höganäs stad, från Svenska
författarklubben, från Stockholm stad, och
flera gånger från Sveriges författarfond.
Mölle byförening har gett mig ett diplom
som pryder min vägg. Meritstipendiet från
Stockholm stad var särskilt högtidligt och
festligt. Utdelningen skedde den 29 maj
1973 i Stadshuset, i Prinsens galleri, där
jag bland en heler hop känt folk fick äran
vara med. Evert Taube var med där .
Värdinnor tog hand om oss, musikkapell
spelade, en läcker lunch serverades,
kulturpolitiker höll hyllningstal, man
skålade och en sky av pengar singlade ner
över de utvalda.
Men mitt arbete har inte avstannat, det
pågår ständigt. Jag har roat mig med att
sända ut mina böcker om Mölle-Kullen till
National-biblioteket i Paris, till Congressbiblioteket i Washington, till British
museum i London och fått vänliga
tackbrev i utbyte.
Min lilla tanke är att om så där hundra år
kanske nån samhällsforskare stöter på
dessa böcker och undrar om den där
Mölleryd. Flera böcker har också köpts
av flera amerikanska colleges. Och här
hemma pågår arbetet jämt och ständigt.
Stadigt samlar jag material till ett verk
som jag kallar "Var finns Kullabygden
beskriven?" Så fort jag hittar någ~t om
Mölle-Kullen i bok eller tidning eller
annorstädes antecknar jag det och samlar

I

det i en pärm. Det har blivit mer än tusen
uppgifter. Tanken är att om det blir
utgivet skulle det vara till hjälp i skolor,
på redaktioner, i administrationen, ja för
människor intresserade för vår bygd i
största allmänhet.
Att försöka fostra sina söner är också ett
spännande äventyr.
V i gav den1
veckopeng, ett grundbelopp av tio öre för
varje år de fyllt och ovanpå detta fick de
flitpengar. Femtio öre för varje godkänt
på betyg eller skrivning och så tio öre för
varje streck över. Men de höll på att
ruinera sin fattige far genom att de kom
hem med så goda betyg.
Så tog jag dem med på resor ut i Europa.
Den store fick följa med till Köpenhamn,
Hamburg, London, Rom och Italienska
rivieran. Vi var bl.a. i katakomberna. De
fick följa med ut en i taget. Hela familjen
reste vi till Paris och Leningrad. I
genom
Leningrad gick vi bl.a.
Vinterpalatset med dess oerhörda
konstskatter. Den lille fick gå ombord på
kryssaren Aurora. Och se båda mina
pojkar fick arbete där det gällde att resa.

Jag var blodgivare fram till pensionen och
blev tappad 206 gånger, vilket innebär att
jag avstod 3/4 hektoliter av mitt varma
kontrollerade blod åt sjuka medmänniskor.
Vid något till fålle var det sent en kväll
direkt överföring till en döende patient.
Vidare i vår familj med anlag från både
Bror och Anna har vi gynnats av sinne för
matematik. Detta låter jag samhället få
nytta av. Jag är kassör i Svenska
Författarklubben, Viktor Rydbergssäll-

MK:
Med allt ditt resande, forskande,
skrivande och läsande, har du kommit till
någon hållbar slutsats om livet?
Anders W:
Nej, man kommer aldrig underfund med
livet. Men jag tycker mig ha kommit ett
litet steg i rätt riktning. Min gamle far
brukade säja att man blir aldrig utlärd,
när man tycker sig fårdig är det tid att
lämna denna jord. Men jag menar att ens
värde ligger i den nytta man gör, det
nyttiga arbete man utför. I enlighet
därmed får man absolut inte göra avsiktlig
skada. Jag har försökt praktisera det efter
en.kel förmåga. Jag sköter en trädgård i
Enskede för en väninna som har
hjärtsvikt. Ute i Skogås, när jag hade
sommarstuga, skötte jag en del av min
grannes trädgård då han fick stroke. I vår
fastighet på Idungatan, bostadsrätt, har jag
åtagit mig trappstädning. Det gäller inte
bara själva trappan utan även gården och
trottoaren. Och min blodgivarverksamhet
pekar också ditåt.
•

Arzders W besöker e,z skola för arabiskt
ko,zstha,1tverk i Marocko, där man ordnat
e,i utställni,ig i form av ett äkta arabiskt

hen1.
skapet, är revisor i vår bostadsrättsförening, på Rådhuset skötte jag kassan i
dess konstförening likaså i kamratföreningen där.
Men man har också skyldigheter mot sig
själv, även om man är ödmjuk inför livet.
Utveckla sig själv, odla sina fårdigheter,
tillfredsställa sin nyfikenhet. Jag har ett
brinnande intresse, har hela mitt liv
grubblat över det, nämligen det historiska
skeendet, vem eller vad· som styr
historien? För att få ett hum om vad som
sker ute i världen, läser eller skummar jag
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en rad tidningar: Time, Newsweek, der
Spiegel, L'Express, den danske Politiken
och den engelska Times. Jag har också
dille på att sitta på läktarn när våra
politiska partier har sina kongresser. Och
där har jag varit vittne till när soc-dem
valde Olof Palme till partiledare, när de
beslöt löntagarfonderna och nu sist när
vänsterpartiet valde Gudrun Schyman till
partiledare.
I linje dä1 med läser jag främst memoarer
och politisk historia och naturligtvis allt
jag hittar om Kullabygden.
Till de stora och genomträngande och
stimulerande upplevelserna i mitt senare
liv hör att sluka vad Operan och
konsertsalarna har att bjuda. Flera år
lyssnade jag till allt vad Operan bjöd, såg
hela dess produktion och blev hänförd av
såväl Wagner som Puccini. Puccinis
duetter är inte av denna världen, likaså
Bethovens symfonier på Konserthuset och
Bervaldshallen. Beethovens fjärde höll på
att göra mig vansinnig. Arian ur andra
akten av Madame Butterfly tillhör också
dem som kopplar av allt förstånd.
Att lyssna på Riksdagen, särskilt när man
för historiska debatter, räknar jag som ett
utsökt nöje och har prövat det så länge jag
varit i Stockholm.

Containerservicen
Som vi tidigare skrivit om i MK så
kommer containerservicen under vår och
höst inte att finnas till längre. Utöver den
ordinarie hämtningen av avfall finns
emellertid följande tre alternativ för den
enskilde att ensam eller tillsamman med
någon granne bli av n1ed extra avfall
eller · sådant som kan uppstå i san1band
med vår- eller höstarbetet i trädgården.
1. Extra hushållsavfall.
Krävs att man beställer hämtning av extra
säck. Hämtningen sker i samband med
ordinarie sophämtning. Kostnaden är 30
kronor plus moms per säck.
·T el 042 - 33 72 38.
2. Trädgårdsavfall.
Särskjlt abonnemang kan beställas for
perioden april-oktober. En grön plastbehållare som kommunen tillhandahåller
(370 liters) skall placeras i tomtgränsen
för hämtning var 14:e dag. Kostnaden är
355 kronor plus moms för hela perioden.
Tel ••042 - 33 72 38 .
3. Ovriga grovsopor.
Måste beställas hämtning, som sker en
förutbestämd dag varje månad. Kostnaden
är 200 kronor plus moms per kolli.
Tel 042 - 33 72 38

MK:
Har du skapande ideer?
Anders W:
Ja, ganska många. Tyvärr är det mesta
ogjort. Jag tänker mig en samling Mölleprofiler, män som blivit berömda och som
härstammar från Mölle-Kullen, en samling
historier eller berättelser om folket där,
kanske en volym dikter, mina egna
memoarer och roligt vore att arbeta ut en
släktkrönika,
där
släkten
Iiksom
framträder ur dunklet och når intressanta
ställningar i vårt moderna samhälle...
Medan vi har stått där och pratat har
Anders W:s hjärta slagit ytterligare
12.000 gånger, kanske med något högre
puls än vanligt därför att intervjuoffret
varit ivrig och stimulerad.

Leif Persso,,
10
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Sorterat avfall
Har du möjlighet att sortera ditt avfall i
någon av nedanstående kategorier, så får
•
du lämna det avgiftsfritt på Atervinningsgården i Tjörröd. Osorterat avfall
kan lämnas mot avgift.
1. Papper och papp
2. Glas
3. Skrot och vitvaror
4. Grövre träavfall
5. Trädgårdsavfall
6. Plast
7: Kläder och skor
8. Småbatterier och bilbatterier
9 Övrigt miljöfarligt avfall
10. Frigolit (polystyren)
För information tel. 042 - 33 72 79.
•
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Klubbar-föreningar

Bokvänner

Kullabygdem Naturskyddsförening

Vårt bibliotek är nu inne på sitt andra år
som "eget" företag.
De frivilliga krafterna tycker att det är
intressant och stimulerande att hjälpa
till.

6/3 9. 00 Städning på Rönnen
9/3 19.00 Årsmöte
13/3 9.00 Städning på Mölle fålad
23/3 19.00 Himalaya-Bortglömda dalar
9/4 16.00 Ugglekväll i Göingeskogarna
23/4 15.00 Cykelutf~rd i Kullabygden
3/5 19.00 Paul Jönska gården
8/5 6.00 Jökotta
21/5 13.00 Det marina livet
4/6 13.30 Bland orkideer och klockgrodor
15/6 18.00 Blomster- och grottvandring

Friluftsfrämjandet
6/3
Tips- och bingostart
13/3 10.00 Vandring på Kullaberg
20/3
Tips och bingo
25/3
Skymningspromenad med eld
på T raneröds mosse
27/3 9.00 Naturfotomara på Kullaberg
4/4
Tips- och bingopromenad
10/4
Bingopromenad
17/4 10.00 Vandring på Kullaberg
23/4 9.00 Vi gör vårflllt vid stugan
24/4
Tips- och bingopromenad
1/5
Vandring från Tussans
badplats
4/5 18.00 Vårlunken
8/5
Tips- och bingopromenad
12/5 18.00 Kvällsvandring
15/5
Vandring utmed Öresund
28/5
Bussutflykt till Stenshuvud
29/5 10.00 Blomstervandring på
Kullaberg
1/6
Vårlunkens sista pass
5/6
Vandring mot Mölle fålad
12/6
Vand ring längs ett vattendrag

Men bästa Möllebor - Låna mer
böcker!
Vi har öppet alla torsdagar (nästan) kl
16.00. - 18.00. Den 3 mars kommer
hela sortimentet att bytas ut.
Mycket Välkomna!

Vad händer nu?
20/3 9.00 Strandrensning. Samling på
harnnplanen
30/4 20.00 Valborgsmässofirande på
Fäladen
12/5 7. 00 Gökotta. Samling på hamnplanen för vidare fård till
Kullens fyr
24/6 Midsommarfirande
10.00 klär vi stången
15.00 börjar vi dansen
9-10/7 Mölledagama
•

Till sist
var det den äldre herren som provade
koftor på herrekiperingen:
"Den här koftan får ni lämna rabatt på.
Upptill fattas det ett knapphål och nertill
en knapp."

I detta nwnmer
av Möllekuriren har vi bifogat ett
inbetalningskort för medlemsavgiften i Mölle byförening.
Verksamheten för vår gemensamma trivsel här i Mölle är till
myckat stor del beroende av dessa
bidrag. Betala nu så slipper vi
påminna om den!
Styrelsen, Mölle byförening.
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Galleri Stationshuset Mölle
Utställningar sommaren 1994
Annexet

Stationshuset

----------12/5 - 18/S

---------------12/S - 18/5

Ann-Margret Witthanlfllar, Örkelljunga
dukar, setvietter, sänglinne och handdukar från
A/S Georg Jensen Damastväveri, Dann1ark

19/S - 25/S

Vakant vecka
19/S - 25/5
Vakant vecka

Vakant vecka

2615 - 1/6

26/S - 1/6
Vakant vecka

2/6 - 8/6

Vakant vecka
Vakant vecka

2/6 - 8/6

9/6 - 15/6
Ingegärd Stålbrand

Nybro Måleri Olja o Väv

16/6 - 22/6

16/6 - 22/6
Kerstin Andersson
Margit Forssman

Acrylmåln ev Olja
Jonst
Malmö Olja på duk

Margaretha Herman Vänersb Måleri
Lars Thörn
-"Måleri

23/6 - 6/7

Vakant vecka

9/6 - 15/6
Vakant vecka

23/6 - 29/6

Britta Sturefelt Pålols Hbg
Elsa Fänge Johansson -"Gerd Månsson
-" -

Akvarell/Olja
Olja/Skulptur
Akvarell

30/6 - 6/7
Ulla Kihlrnark

Mölle

Oljemåln på duk

7/7 - 13/7
Hillevi Lipniunas

Ulla Brink

Rydeb
..

Bonny Svensson
Lena ThunbergSandberg

Vävda bilder
Acryl
Stengods o Knivar

Landsk

Keramik

-.. --

Gerd Adler
Ulla Kjellcnberg

Nyh-1 . Oljemålning
"
Glasgravyr

7/7 - 13/7
Maggie Glavå
Mölle
Kerstin J:son Tillberg -"-

Oljemålningar
Handm stengods

14/7 - 20/7

Inga-Britt SagnerLundström Trelleb Oljemålning
21/7 - 27/7
Ingrid Enberg
Agnes Meijer
Roswitha Meyer

Pastell Applik Olja
Odåkra
- " - Keram Olja Ak."Var
-" - Al-varell

28/7 - 3/8
Arne Axelsson
Björn de Geus

Rydeb Måleri och Foto
-"Måleri

21/7
- 27/7
••
Angelholmsgruppen
oljemålningar, akvareller_,applikationer,
collage och teckningar

4/8 - 10/8
Lena Cronström
Elisabeth Bengtsson

Rydeb Akv på siden Akvar
Hbg
Pastell Akvar Olja

28/7 - 3/8
Gudrun Mårtensson

H-näs

14/7 - 20/7
Anthony Lopez

4/8 - 17/8
Vibeke Arnrnark

H-näs

Måleri

Hbg

Måleri o Akryl

11/8 - 17/8
Eva Rödseth
Tom Rödseth

Shoreh.
N.Y.

Måleri

18/8 Vakant tid

-"-

Teckn Målningar
Al-v o Tuschteck.n

18/8 Vakant tid

Ställ ut i Mölle!
Möllekurireo, Åsvägeo S, 260 42 MÖLLE
Ansvarig utgivare: Lennart Sil~ Alfredsson
Redaktör: Leif Persson
Produktion: Bengt Gille Teknik AB
Tryckt hos Tryckeri AB i Höganäs
Mölle Byfdrening, 260 42 MÖLLE
Postgironr 51 52 01-2 ·

12

•

Som framgår av ovanstående tablå finns
i pressläggningen ett antal vakanta
veckor. De, som önskar teckna sig för
utställningstid, kan för information och
bokning vända sig till
Ingrid Claesson, tel 042 - 34 72 90

