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MÖLLE SYFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

ÅRG. 7

De olika föreningarnas aktiviteter

r!•

,

I detta nummer av Möllekuriren
redogöres för vad de olika föreningarna sysslar med. Det gäller alltså
Mölle Syförening,
Mölle Hamn
ekonomisk förening och Mölle-Arild
Turism
där ordföranden
och
undertecknad bl. a. är med i
styrelsen.
Några har frågat,
M
andra har kommenterat,
kritiserat och tyckt.
Vad är det som
E
ingår i de olika
föreningarnas åtaganden gentemot
mölleborna, kommunen och
medlemmarna.
En del anser att vi skall göra en
förening av alla, en del att vi skall
låta de olika
aktiviteterna
få
bestämma om det skall bli eller vara
en förening. Det finns många
synpunkter och ideer, tyckare som
sällan tar ett tag i problemen själva
utan endast kritiserar och tycker.

Styrelsen i Mölle Syförening har en
ambition att föreningen skall vara
aktiv och engagerad i frågor som rör
vår by och byborna och i kommunen. Skall föreningen bara syssla med
kafferep, "Katten ur tunnan", midsommarfirandet och eller annat
myskul som byfester och liknande.
Jag anser det viktigt att alla
åtminstone vet vad föreningen idag
skall och bör göra.
Det ligger idag en motion i riksdagen
som bl .a. vill att föreningar i likhet
med Mölle Syförening skall bli
remissinstanser i viktiga frågor och
som stat och kommun måste ta
hänsyn till. Statliga bidrag och medel
skall utgå för att möjliggöra aktiva
organisationer i samhällsfrågor.
Tag del av vad som redovisas på
följande sidor och hör av dig om du
har ideer el. konstruktiva synpunkter.
Med detta vill jag önska alla bybor en
varm och skön vinter utan snö och
blåst.
len,,art Sile,, Al.fredsso,i

Mölle Byförening
Förutom stadgarna skall föreningen:
1. Förvalta gamla stationshuset med annex
i Mölle.
a. Uthyrning av lokaler och lä~enheten.
b. Underhåll och reparation, mvändigt
av bY.ggnader.
c. Tillsyn och skötsel av området runt.
lokaler och byggnaderna.
2. Underhåll och skötsel av badbassängen
i Solvi.ken.
3. Upptagning och isättning av föreningens trappa vid gamla badet i Fågelviken.
Ekonomi:
Föreningen betalar i hyra till kommunen
c:a 30.000 kr/år.
Ett hyresbidrag har tidigare utgått med
15.000 kr/år, vilket kommer att minska.
Ett bidrag på 25.000 kr/år har utgått för
skötsel av badbassängen.
I övrigt hänvisas till ekonomiska rapporter
och årsberättelser.
•

Mölle Hamn
förening

ekonomisk

Förutom vad som sägs i stadgarna är
föreningens viktigaste uppgifter att
1. Förvalta hamnar, hamnhus och
hamnområden i Mölle och Arild.
a. Hyra ut båtplatser, hamnhus och
hamnområden.
b. Skötsel och underhåll av pirar,
hamnar, byggnader, fyrar mm.
2. Skötsel av grönområden och lekplatser
i Mölle och Arild enl. separat karta.
3. Skötsel av badplatser i Fågelvi.ken,
Solviken och Arild inkl bryggor och

trappor.
4. Skötsel och underhåll av offentliga
toaletter i Mölle och Arild.
I Ha.mnföreningens åtaganden ingår ej
skötsel av
- stränder utmed vår kust
- gator, vägar och trottoarer
- P-pla~r, förutom P-platserna

vid hall\narna
- hundlatriner

Ekonomi:
Till Kommunen betalar föreningen arrenden, för Mölle hamn 180.000, för Arilds
hamn 100. 000 kr/ år
Från Kommunen erhålles bidrag för
skötsel av grönområden och toaletter med
215.000 kr/år.
I övrigt hänvisas till ekonomiska rapporter
och årsberättelser.

Mölle-Arild Turism ideell
förening
Föreningen vill uppmärksamma hos
turisterna de intagande miljöerna i Mölle
och Arild , den storslagna naturen på
Kullaberg med närliggande trakter och
områden samt marknadsföra krogar, hotell
och andra nä~gar.
Vi är övertygade om att turismen kommer
att öka. Detta är positivt för våra
möjligheter att bibehålla den service vi
har i våra byar idag.
Den ökade turismen måste ske så långt
möjligt i organiserade fot mer för att
minimera störningar och slitage på miljö
och natur.
Postens vara eller icke vara är nu aktuell
igen i Mölle. Vår butik i Mölle hoppas vi
få behålla men där kan man önska att fler
skulle handla och göra det möjligt för
butiksföreståndarna att både öka sortimentet och annat för kundernas trivsel och
köplust.
Att få hit turister under sommarmånaderna skulle kunna göra det möjligt
för all service att överleva under vintern
då vi saknar någon större publik.
Ekonomi:
Sommaren -93 erhöll föreningen 2 st s.k.
ALU-tjänster som turistvärdinnor.
Föreningsmedlemmarna d. v .s. hotellen,
krogarna o s v betalade en medlemsavgift,
som bekostat driften. Byföreoingen bidrog
med lokal.

Le1111an Silen Aljredsson
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Mölle i världen

En sommar att minnas

Vid tiden för förra numret av MK trodde
man sig se en ljusning på problemen nere
i gamla Jugoslavien. Tyvärr visade det sig
som så många gånger torr bara vara
fromma förhoppningar . I skrivande stund
pågår striderna med oför111inskad styrka
och civilbefolkningens lidande tycks aldrig
se ett slut.
I konflikten Israel/Palestina har nu
parterna satt sig i fredssamtal men
problemen att lösa är många. Bosättarna
på Västbanken protesterar och "hökar"
inom båda lägren ställer hela tiden till
förtret med terrordåd.
Här hemma i Sverige talar man i dagarna
mest om sammanslagningen eller inte
sammanslagningen av Volvo och Renault
och i viss mån om ••byggandet eller inte
byggandet av Oresundsbron.
På
arbetsfronten borde vi se en ljusning men
trots att industrin skjutit fart väntar man
med att nyanställa mer folk utan löser i
hög grad problemen genom ett stort
övertidsuttag.
I början av september hade Mölle Hamn
ekonomisk förening ett extra möte,
påkallat av kritiska inlagor från några
medlemmar. Det konstaterades härvid att
styrelsen tvivelsutan brustit i några fall
beträffande den rent formella
handläggningen
av
föreningens
verksamhet. Det kunde även konstateras
att styrelsen inte fattat beslut i ett antal
viktiga policy-frågor och att detta orsakat
missförstånd och oklarheter hos
medlemmarna.
Som så ofta på dylika möten framfördes
mest kritik och få ord yttrades om allt det
positiva som åstadkommits av föreningen
under dess korta verksamhet.
Beträffande öppethållandet i hamnbodarna, så föreslog en mötesdeltagare att
de bodar som håller flitigast öppet och
inte enbart "skummar grädden" under
sommat 111ånaderna, borde premieras på
något sätt. Ja, varför inte helt enkelt sätta
lokalhyran i omvänd proportion till
öppethållandetiden.

Mölle - utmed bergssluttningen, där de
gamla pampiga husen ger ett nästan
sydeuropeiskt intryck.
Kullaberg
det
överväldigande
naturreservatet för såväl unika, extrema
aktiviteter som fridfulla, stämningsfyllda
meditationer.
••
Ar det platser man gärna besöker?
Självklart! Det är där vi, som har
förmånen att bo i bygden vandrar. Det är
dit vi tar våra gäster, när vi vill ge dem
en stunds avkoppling. Det är också dit
tusentals gäster kommer även om de inte
fått någon privat eller personlig inbjudan .
De kommer ffir att ta del av den särpräglade naturen, de för bygden så speciella konst- och hantverkstraditionerna och
för vårt högklassiga kulinariska utbud.
Många gäster (för så får vi betrakta
turisterna) har inte alltid så bestämda
avsikter med sitt besök. Man vill - enkelt
uttryckt - hitta på något. Man vill ibland
också ha hjälp med att hitta det man
tidigare hört talas om. En av de mest
positiva sysselsättningarna man kan ta del
i är att då självklart hjälpa dessa turister
till en meningsfull tid i Kullabygden.
Under sommaren inrättades ett turistkontor i annexet till Stationshuset i Mölle
och jag hade det stora privilegiet att få
tillbringa sommar ,,,ånaderna där och delge
våra gäster turisterna infor r,iation och råd.
Ambitiösa ffirslag till aktiviteter hade
utarbetats av medlemmarna inom den
ideella föreningan Mölle-Arild Turism.
Pga regnväder och blåst gick allt inte att
genomfora. MEN - inte att förglömma att
det just tack vare att badvädret inte infann
sig besöktes turistkontoret av roån~a, som
ville få råd med hur dagen skulle
fördrivas. Och det var en sann fröjd att få
höra "Oh, finns det så mycket att göra! Så spännande! - Vi får komma tillbaka!"
Att
de
besökande
spontant blev
överväldigade av området vittnar
kommentarer som:" Inte visste vi att det
var så vackert här! - Tänk, att det finns
platser som denna i Skåne! "

Leif Persson

Forts sid 12
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Anders W hade en hemlig drönz! Att få skriva om si,i hembygd och dess
människor. Han förverkligade de1i. Efter att ha publicerat den första
riktiga artikeln om Mölle de11 13 juli -41 har han publicerat 01nkri1ig ()()()
artiklar och reportage om Kullabygde,,. Härtill kommer åtta böcker.

Anders W Mölleryd är med säkerhet vår störste nutida forskare kring Mölle,
Kullaberg och Kullabygden.
Hans forskning har ett oerhört brett register och behandlar så skilda områden som
Karl XIl:s krig, sjöfart och flugbeståndet på Kullaberg.
I en exklusiv intervju för Möllekuriren berättar Anders W om sitt händelserika liv,
sina drömmar och visioner.
4

Ett livsöde i vår tid
Samtal med
Anders W Mölleryd

I

•

••
•

Vi - d. v .s. Anders W Mölleryd och
redaktören för Möllekuriren Leif
Persson står inne på gården till
Mölleläge nr 19. Det var här Anna och
Bror Karlsson 1909 upprättade sitt
bageri och sedan drev med stor
framgång. Avsikten är att göra en
intervju med Anders W.
Anders W pekar på ett fönster åt gården
till: Därinne i deras sängkammare föddes
jag den 27 juni år 1911. Här såg jag
dagens ljus. Barnmorskan Emma Larsson
från villa Manhem hjälpte mig till denna
världen, till vad som skulle bli ett sagolikt
äventyr. Sen dess har mitt hjärta slagit
inte mindre än 3.016. 944.000 gånger,
räknat med en puls av 70. Fattar du
siffran? Och detta har skett utan att mitt
hjärta tagit paus en minut. Om hjärtat
skulle säja, nu vilar jag mig ett par
minuter skulle jag kollapsa. Vem har satt
igång det, vem håller det igång?

MK:

I

Nå, men ditt hjärta har slagit de där
miljarderna gånger, har du använt kraften
och levandet rätt?
Anders W:
Jag hade en jämnårig bekant som skröt
med att han inte. haft ett enda avlönat
arbete. Han var helt enkelt egen
företagare, li.ksomjag skrivare. Jag å min
sida vill skryta med att jag haft åtminstone
tre avlönade, rejäla, avtalsmässiga jobb.
Först här hos min far Bror Karlsson i
hans bageri, sen till sjöss på däck på 30talet och som tredje, från 50-årsåldem
fram till pensionen, tjänst på det stora
Rådhuset i Stockholm, på gräsrotsnivå.
Bror Karlsson var en fordrande mästare.
Jag började hos honom vid tolv års ålder
och stod kvar tills jag var nitton. Jag ville
ut i världen, Mölle var för litet. Min lön
höjdes allt eftersom jag lärde mig nya
saker,. som att riva, baka av, slå upp
wienerbröd och franska, att elda ugnarna,
att skålla till kavring, att klyva bränne, att

baka småbröd, att bära 100-kilos
mjölsäckar m. m. Jag blev helt enkelt
bagargesäll,
förste
man
efter
bagarmästam. Man kan säja att B K höjde
min lön varje gång jag ryckte i kedjorna.
Jag hade så mycket pengar att jag inte
kunde göra av med dem, en unik situation
för en tonåring. Men då jag var nitton
fick det vara nog.
I mitten på 30-talet mönstrade jag ut på
sjön som jungman. Min sjömansbana
sträcker
sig
över två
fartyg
trampångaren
Nils Gorthon
av
Helsingborg och S/S Lappland av
Boströms rederier. Den förra gjorde
främst resor mellan Finland och England
med massa och kol. Kapten var Albert
Fex från Lerhamn och Bernhard Nilsson
å Möllehus. Nils Gorthon gjorde en resa
till Haifa för att lasta 40.000 lådor Jaffaapelsiner, som skulle fraktas till London
så snabbt som möjligt. Eldarna nere i
stokholed fick en hård resa. Vi låg vid
Waterloo-bridge och lossade.
Jag hade där en liten fin upplevelse: En
flicka på väg till sitt kontorsarbete i City
stannade till, drog in den ljuva apelsindoften. Jag kastade en Jaffa-apelsin till
henne, hon tog den i luften. På
efter 111iddagen kom hon andra vägen,
stannade, drog in luften, en ny apelsin.
S/S Lappland var på 10.000 ton, gick på
malmfälten,
d. v .s.
lastade
svensk
järnmalm i Narvik eller Luleå som
skeppades till tyska hamnar vid Ruhr. Det
var då Hitler med våldsam kraft
upprustade Tyskland. Det behövdes
järnmalm, massor av den varan. Vi fick
senare igen det i form av torpeder och minor. Jag blev uttagen till rorsman i hamn, och det var ett uppdrag som
gav kallsvett, ja nästan mardrömmar än i
dag. När vi gick genom Drogden med
kanske en halv fots vatten under kölen
gällde det att hålla tungan rätt i m1 1ooen.
Forts. nästa sida
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fick till fålle småprata med försvarsVärst var instymingen till Rotterdam i den
advokater, nämndemän, dömande rådmän ,
slingrande Nieuwe Waterweg nattetid.
Det fullastade fartyget rörde sig tungt i åklagare, ja även lagbrytare. Jag hade
den ~mala farleden, en felaktig gir och hand om nästan alla nycklar, men skulle
inte bara kunna lokalerna utan även
man kunde ställt till katastrofer i den
livliga trafiken med våra 2. 000 hästkrafter personalens rutiner och vanor.
MK:
ur kontroll.
När kommer skrivandet in i bilden?
Min tredje lönetjänst är något av ödets
ironi. I hela mitt vakna liv har jag varit Anders W:
Som fjärde punkt i mitt liv kämpade jag
intresserad av rättegångar, processer,
rättsväsen, samhällets metoder att
bekämpa brott, och då jag skulle
fylla 50 blev jag av ödets
egenartade nyck "in sparkad" i
Stockholms stora väldiga Rådhus
med tjänst som kvällsvakt. Och här
fick jag inifrån, kanske underifrån,
se hur Sveriges största, ja någon
menade världens största domstol
arbetade. Där var c:a 600 anställda.
En värld för sig, lika stor som
Mölle. Jag gick i tjänst klockan 15
och skulle lämna av till nattvakten
klockan 21. Den fma arbetstiden
innebar att jag på förnliddagen
kunde syssla med mitt skrivande.
Jag skulle se till att grindar och
portar låstes då sessionerna var slut
för dagen. Se till att ingen obehörig
gömt sig. Jag gick där ensam,
släckte ner, luktande efter rök ,
lyssnande efter ljud. På höstar och
vintrar kunde det bli så mörkt att
•
•
man inte såg en hand framror sig.
,
Jag skulle släppa ut övertidsarbetande notarier.
Medan sessioner pågick skulle jag . . .
•
visa allmänheten till rätta. Och det
•
-·var nästan så att jag fick hålla
uppskrämda kvinnliga vittnen i
handen när jag visade in dem där Anders W gjorde si11 exe,·cis vid I 16, Hal,ns tad,
de skulle vittna. Jag minns vilken vid gulasch-ba1·011e11.
chock jag fick då jag första gången
såg en handbojad kvinna föras till
som frilans-journalist, lyckades överleva,
"Suckarnas gång". Handbojade män var
fostrade två pojkar, har faktiskt fem
av någon anledning inte så starkt. Ett par
barnbarn, var gift med Daisy, yngsta
gånger blev jag knivhotad och vid ett par dottern till Emanuel Andersson, som gav
tillfällen fick jag springa med efter sitt liv vid isflakskatastrofen mars 1942.
rymlingar.
Skrivandet har legat som en ständig
Tjänsten här hade en säregen lyftning: jag vårflod över mig.
•

•
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Min budget var då en krona om dagen, sa
nog låg man nära livet. På mitt nattliga
strövtåg kom jag till Place de la
Concorde. Där borta såg jag Eiffeltomet,
som vid denna tid hade en flammande
ljusreklam för Citroen. Jag gick på den
berömda platsen, såg det berömda tornet
och kom i en sådan extas att jag kände
huvudhåret resa sig och kände inte
marken under fötterna. Jag var i Paris!
Av egen kraft.
V i hade gott väderkorn och det
dröjde inte länge förrän vi letat
.
, .
reda på en emigrantasyl för judar
som kastades ut ur Tyskland och
---· fick bo här medan man hjälpte dem
vidare. Asylen låg strax båkom den
vita Sacre-Ceur-kyrkan. Den var en
fläkt av europeisk historia. Mot att
vi arbetade två timmar om dagen
-·---· -- . ·- -- -....··-·· ... ...
fick vi mat och logi. Det var en
synnerligen intressant arbetsplats.
Jag sov i en säng som donerats av
Rothschild.
Och
lite
grann
.
kontanter skaffade vi på så sätt att
!
vi ordnade ytterkläder, dessa sålde
:
.•. t
.
I
,
' - ........ _....
. - l
vi, där var kurs på såna då. Vi blev
bekanta med en pojke från Berlin
där i samma situation som vi.
Genom honom utvecklade jag min
tyska när vi tre strövade omkring i
den spännande staden. Det var ett
oerhört äventyr för oss. Alltid var
vi hungriga. När vi besökte
Louvren och jag såg de tjocka
brungrå ramarna på tavlorna ville
de likna bröd. Jag har kvar
dagböckerna från denna tid och jag
kan följa våra turer gata för gata,
dag för dag.
Men
den
oroliga
själen
ville
vidare.
Atulers W vid rod,-et på Nils Go,1ho,1 av
Efter en månads tid var det dags att
Helsi,igborg.
"riva tälten och dra vidare". Mitt i
vintern cyklade jag till Schweitz,
därifrån. Europa låg då i botten på sin 30där jag hade flera fina äventyr och
talskris och det var chockartade saker
upplevelser. Så bar det tvärs genom
"pojken från Mölle" fick se och uppleva.
Tyskland, ofta på ishala vägar där jag
Javäl vi kom fram till Paris. Sista etappen
välte titt och tätt. Jag firade jul i
h~de gått från Soissons, en sträcka på 100
Niirnberg och nyår i Leipzig, där jag
kilometer. Framme i den lockande staden
tittade på Volkerschlacht-monumentet.
hade jag varken ro eller råd att sova utan
Forts. nästa sida
"gick brandvakt".
7

Men innan jag kom så långt hade jag att
beta av mina vandringsår. Den starkaste
upplevelsen inom dem var cyklingen till
Paris hösten och vintern 1933, samma år
som Hitler fick makten. Jag och en annan
tokstolle, från Helsingborg, startade den
15 oktober och nådde Paris efter en hård
men ytterst lärorik färd den 11 november.
För att göra det lite svårare hade jag
cyklat upp till Haparanda och startat

~

·:

:i;

,.

I

Efteråt har jag fått veta att en av mina
förfäder, en Ungfeldt, ryttare, var med
där. Efter en vecka i Hitlers Berlin nådde
jag Sverige och Halmstad där jag prick
inställde mig till exercis vid I 16 - och
kunde äta opp mig igen. Sex - sju kilo i
vikt hade resan kostat men så hade den
enligt min dagbok sträckt sig över 3. 255
kilometer.

MK:

Hur många länder har du besökt? Ditt
resande har väl övergått från den trogna
cykeln till andra tekniker?
Anders W:
Jag tror det är 28 länder jag besökt. I
några städer som Paris och i London har
jag som fri journalist bott en månad ,
likaså har jag flackat runt i Spanjen en
månads tid. Mitt resande har givit
mig
en
räcka
rysansvärda
upplevelser. Under cykelfården till
Paris kom vi till krigskyrkogårdarna i Flandern. Det var med
rysningar i hjärtat vi gick där bland
de oräkneliga vita korsen och läste
namn på pojkar i vår egen ålder.
En annan rysare hade jag haft i
Esbjerg. När vi strövade omkring
där kom en regnskur. Jag skulade i
en byggnad - som visade sig vara
stora slakteriet. Jag kom rätt in i
slakthallen, där man avlivade kor
på ett för mig fruktansvärt sätt. En
lång böjlig rotting fordes in i
kulhålet och vreds runt och
förstörde ryggmärgen. Kons ögon Tidigt fick A11ders W följa ,rzed på Bror Karlssons
glödde. Jag "gick brandvakt" i brödrunda och göra nytta.
Hamburg och kom naturligtvis till
bordellgatorna i S: t Pauli. Det var
Det lät hotfullt och olyckbådande.
skakande för pojken från Mölle att se hur
Ilningar i ryggmärgen ger mig än
uppdraget att klättra upp till själva toppen
flickorna bjöd ut sig, hur de sålde sig. De
satt i fönstren som skyltdockor. Där var
av ena masten på S/S Lappland och skära
skäi 11lar vid entren vid gatomå Friedrichi flagglinan. Till saloingen på halva
höjden var det repstegar, resten fick jag
strasse och Kalb-strasse, som förbjöd
"sparra". Hade jag släppt greppet hade det
ungdom under 16 år att gå in där. Och
bara blivit en våt fläck av mig på däcket.
som sjöman tillhörde det de stora
upplevelserna att rida ut stoi 1nar på NordMen jag vill säja att de ljusa och glada
upplevelserna överväger stort i mitt
Atlanten i malmlastad ångare. Malmlasten
reseliv.
gjorde att fartyget fick stumma rörelser.

!

i

I

När sjön bröt över så att fartyget försvann
i vattenmassorna kände man sig en.kel.
Vid besöket i Haifa med Nils Gorthon var
jag s.k. tallyman. Med plats uppe på
backen skulle jag räkna apelsinlådorna när
de vinschades ombord. Just nedanför mig
låg en pråm fullastad med får som skulle
lossas över i lastbilar. Det var eländigt att
se hur araberna gjorde det.
De slog omkull djuren, knopade ihop
deras bakben till en bunt på fem-sex får
och hivade så upp dem. De arma djuren
skrek i himlens sky när de hängde där
med huvudena nedåt. Under resten av
1930-talet gjorde jag många cykelturer i
Tyskland och fick då i flera tyska städer
uppleva när marscherande SA-avdelningar
sjöng sin kampsång "Horst Wessel" .
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fint
uttryck
för
den
moriska
kulturen, vandrade i dess myrtengård,
Under en charter-resa till Sicilien ordnade
beundrade valvbågarna. Sen var jag med
färdledaren en busstur tvärs över ön till
min familj i Versailles, och sen man sett
de grekiska templen vid Agregento. De
dessa två slott är det onödigt att se fler. I
sköna byggnaderna låg där uppe på
Versailles i spegelsalen stannade jag till
höjderna, sedda långt ute på det blå
och strök över det bord varå den
Medelhavet, vittnande om Greklands
ödesdigra
freden
i Versailles
storhetstid. En doktor, som tycktes älska
undertecknades år 1919. På tal om
varenda sten, visade runt.
London så roade jag mig en tid med att
Att flanera på Femte Avenyen i New
flyga över dit för att klippa mig.Pundet ·
York är att få en överväldigande
stod i bara 7 : 15. Jag hade en klippare vid
upplevelse av vår kapitalistiska västvärld.
Charing Cross som klippte för ett pund.
Avenyen är som en längdaxel genom
Vardagsvaror var i London så billiga att
Manhattan och inklädd av miljonärspalats
man ledigt tjänade in reskostnaden. På
och butiker, den ena flottare än den
den tiden köpte man
andra.
.. udda charterresor för
en billig peng. Annu mer kunde
man
I London där jag varit ett dussin gånger
••
utnyttja valutaskillnaden mellan Ost- och
hade jag formånen att se Churchill två
Väst-Berlin . Det var innan man
byggt muren. Genom lämplig
växling kunde jag klippa mig i en
äkta socialistisk frisersalong för
elva öre. Man var tvunge.n att
bygga muren och införa stränga
CHAT(AUHEUf 7
valutaregler för att få ordning.
COGNAC 32
Ibland kan man studsa till inför helt
oväntade upplevelser. Jag var i
Riga på en båttur och som vanligt
vid besök i de baltiska staterna fick
vi resenärer gå en tur i deras
Skansen. Vi tittade in i de gamla
stugorna. Plötsligt hoppade jag till.
1 källaren står en stenmangel. Den
har precis samma storlek och är
byggd på precis samma sätt som
A,ulers W ha,· här på "'äg till Spanie,i den stenmangel som stod i Elsie
Thores källare i Mölle i min
n1ella11la,1dat i södra Fra11k1·ike.
barndom. När det var stortvätt hos
bagams fick vi pojkar som avslutning dra
gånger i levande livet. Jag har som regel
den tunga mangeln som var lastad med
att bevista parlamentets sessioner och
tunga stenar. Kvinnorna var skickliga i att
första gången jag såg ledamöterna lägga
lägga
lakan och handdukar om rullarna.
upp fötterna på det stora bordet mitt i
..
Orngotten fick sig en extra behandling
salen trodde jag inte det var sant. En jul
vikta för att få fram den rätta glansen.
har jag firat i Rom. Jag tog mig till
En hjärtnypande upplevelse var Daisy och
midnatts mässan i S: t Peterskyrkan och
fann den överjordiskt skön. Den påvliga jag med om i sensommaren 1945.
Danmark hade just blivit fritt efter de
kören sjöng, den vitklädde påven bars in
hårda besättelse-åren och nu skulle roan
på bärstol välsignande folket, medan
fira Kongens födelsedag. Vi stod vid
färgglada schweizare höll vakt därute.
Ströget, nationalklädda flickor strödde
I Spanien besåg jag slottet Alhambra, ett
Forts. nästa sida
9

Här några jag särskilt minns:

röda och ~i~ dahlior över hela vägbanan.
Kongen 1 sm öppna bil grät när han
~älsade de jublande folkmassorna.
Atskilliga starka och
djupgående
upplevelser har jag haft hemma i gamla
~weden. Min första långa cykeltur hade
Areskutan som mål. Det var sommaren
1931. Jag firade midsommar på toppen av
berget. Jag fick se solen gå ner och strax
efteråt gå upp över den gnistrande
fjällvärlden. Det var en upplevelse för en
skaunepaug.
Vid min cyk.lingar mellan Stockholm och
Skåne på 30-talet ~rukade jag göra en
liten avstickare vid Odeshög för att stanna
till vid Rökstenen. Det var tjusigt att stå
framför jordens största runsten och grunna
över dess mystiska budskap, det var som
ett rop genom århundradena, årtusendena.
Hisnande var också när jag första gången
satte min fot i Stadsbiblioteket i
Stockholm. Det var som att inträda i en
katedral. Bortåt en miljon böcker och
tusentals tidskrifter stod till mitt fulla
förfogande. Jag 'trodde inte det .var sant.
Och något liknande var att gå in i
Kungliga biblioteket. Här fanns allt som
trycks i Sverige till mitt ffirfogande, det
var bara att beställa, på ett par timmar låg
det på mitt forskarbord.
En annan upplevelse, i takt med tidens
utveckling var ett besök i en atomreaktor.
Jag hade besök av familjen Nils G Nilsson
från
Mölle och
genom lämpliga
diplomatiska ordval lyckades vi få
tillstånd att besöka vår ffirsta atomreaktor.
Det var något ganska nytt. En hiss förde
oss långt ner i underjorden där ett
bergrum sprängts i klippan. Egentligen
var där inte mycket att se, bara en väldig
betongklump, som man inte fick gå för
nära. Den vitklädde ingenjören som
visade oss runt hade atommätare på
bröstfickan.
I mogen ålder med bättre ekonomi har
livet gett mig helt nya upplevelser. Jag
har roat mig med att köpa aktier, inte för
att spekulera utan tör att se hur
"storgubbarna" sköter vårt näringsliv. För
mig är det spännande litteratur att läsa
10

bolagens årsberättelser och sedan gå på
bolagsstämmor. Jag menar att en
bolagsstämma kan vara lika spännande
som en fotbollsmatch. Som aktieägare fick
man tillfålle att se produktionen. Det rör
sig om telefoner(LM), tidningar(D N),
bilar(Volvo), kullager(SKF), tåg(ASEA).
Men mest spännande var nog bolagsstämman på Bofors med åtföljande besök
i hemliga underjordiska verkstäder där
farliga vapen tillverkades. Ute på
övningsfåltet fick vi se helt nya kanoner
som skulle levereras och vi fick se hur
man skjutit genom decimeter-tjock
pansarplåt.
Men den starkaste och mest mänskliga
upplevelsen man kan ha är att följa sin
unga fru till B B när hon ska föda barn.
Två gånger har jag varit med om det.
Man sitter där i nattens tystnad och
ensamhet.
Väntan
är
nästan
outhärdlig
.
••
Antligen kommer sköterskan. Med andan
i halsen frågar man; pojke eller flicka?
Sen: vad väger han? Sen en hisnande
fråga: är han välskapad? Vad man känner .
då sköterskan säger ja han är så fin så,
går inte att skildra med ord.

MK:
Du tycker om att resa på udda sätt?
Anders W:
Ja, det finns mycket att säga om att
resa. Att resa är nog den moderna
människans största tillgång. Vårt liv har
gjorts rikare än någonsin. På det fattiga
30-talet var cykeln det naturliga
fortskaffningsmedlet. Nu har vi fått
charterresorna som öppnar möjligheter för
alla medborgare. Jag vill gärna resa på
mitt eget sätt, jag ska ge några
snedsprång.
När jag var i New York roade jag mig
med att följa Broadway hela vägen ända
uppifrån Harlem-floden ned
till
Manhattans sydspets. Med F rihetsgudinnan och Elles Island framför satte jag mig
här att meditera. Här kom mina släktingar,
Mölle-bor och andra förbi i forna tider.
De hade inga turistdollar, det gällde för
dem att överleva. Det var bleka allvaret.
Mina tankar flög. Broadway är 35
kilometer lång, så jag fick dela upp

•

. .

. .'

Att i fi11kostyrr1e,1 gå till Kulla.fyr tillhörde söndagsfönniddage,z.
Frå,z vä,zster A,uiers W, Erik A,uiersso,z, Victor Joh,zsso,1, Göte
Larsso,z , Paul Athos, Kurt A,uiersso,1 och Göra,z Lock.

"arbetet" på två dagar. Sen letade jag reda
på en faster som utvandrade när hon var
14 år från den lilla bondgården Södåkra.
Två gånger gick jag ensam genom
Harlem, men det bör man inte göra.
Reseledaren grälade på mig , man kan helt
enkelt försvinna.
I Berlin, där jag varit många gånger både
före och efter kriget , roade jag mig med
att gå längs muren genom hela staden. De
igenmurade fönstren gjorde ett kusligt
intryck, starkare var de dödsställen där
murk.lättrande rymlingar skjutits. Jag
räknade till ett 20-tal, man hade lagt
friska blommor där. Man hade byggt
p,lattformar från vilka man kunde se in i
Ost-Berlin. Där i gatan mellan två
taggtrådsalleer var det ny krattat, oj, där
låg minor. Där sprang också vältrimmade
schäfrar lystna efter byte. Mer om murar.
I Jerusalem roade jag mig med att följa
den gamla stadsmuren runtom gamla
staden och härunder passerade jag en
mängd platser
•

med
fanta s ieggande namn som
Damaskusporten, Lions gate, Sion,
Kidron-dalen , Stefansporten, Betesda,
Getsemane, Oljeberget, MountScopus. Jag
fi ck kontakt med ett ungt spänstigt par
och gjorde med dem en fotvandring från
Jerusalem till Betlehem, med Jesu
födelseplats. Vi gjorde också en utfärd till
Jordan i vilken flod jag fick tillfälle tvätta
mina fötter. Vi gick naturligtvis Via
Dolorosa och var bort till Klagomuren
och såg de bugande och bedjande judarna.
Man hade där en särskild avdelning ror
kvinnor. Soldater med gevär på ryggen
bad lika intensivt som kaftanklädda
rabbiner.

Vi fortsätter vår spännande inervju
med Anders W Mölleryd i nästa
nwnmer av Möllekuriren.

11

Forts. fn\n sid 3 ''En sommar.•. ''
Det har kommit gäster från våra
grannländer Danmark och Tyskland, från
Frankrike, USA, Australien, Estland,
Po1en, Canada. Det är så fullkomligt givet
att bemöta turisterna välkomnade. Det är
också fullkomligt självklart att delge så
många som möjligt den vackra och
särpräglade bygd som Skånes nordvästra
hörn är. Att göra detta under ordnade
former är den viktigaste ingrediensen i en
turistverksamhet.
Det var en ofantligt positiv möjlighet att
"sälja" bygden från turistkontoret i Mölle.
Det var en vettig och nyttig erfarenhet.
Mycket har jag lärt mig och mycket mer
finns att lära om den bygd jag under 21 år
bott i.
Jag tackar för alla positiva tankar, som
mötte mig i mitt arbete på turistkontoret.
Jag tackar för alla trevliga besök av
personer engagerade i Mölles
turistverksamhet och Mölles övriga aktiva
liv från boulebanan till Mölle Kapell ..
Jag skulle kunna räkna upp många namn,
men vill inte riskera att glömma någon ...
Tack för en trevlig sommar

Gunilla Ulvtorp

Galleri Stationshuset
Till dags dato har Stationshuset med
annex hyrts ut under 1994.

Stationshuset
12/5 - 18/5

23 juni - 3 augusti

Bouleklubben
utvidgar
Ett synligt bevis för hur intresset för
boulespelet ökar är att bouleklubben
utverkat tillstånd till att med ett par banor
utvidga sin spelplan vid Stationshuset.
Projektet har, tack vare att en av
medlemsfamiljema välvilljgt donerat
3. 000 kronor, kunnat påbörjas. Arbetet
fullföljs av medlemmarna så snart
vinterr11ånadema är till ända. Då
disponerar klubben åtta banor, vilket ger
maximalt utrymme fOr 48 spelare
samtidigt.
Klubben har, när denna rapport skrivs i
början av november, åttionio (89 !)
medlemmar, varav några bosatta i Arild
och Nyhamnsläge och ytterligare några är
sommarboende i Mölle.
Medlemsavgiften är 25 kronor om året.
Du är välkommen!
Årets
utomhussäsong
avslutades
i
allhelgonahelgen med en blixtturnering
med lottade par. Hilde Wellberg och K G
Hansson gick segrande ur den, och i
tröstturneringen för de före slutomgången
utslagna paren vann Greta Yngve och
Gunnar Södergren.
Nu fortsätter spelet inomhus i Matak.is
boulehall i Höganäs, men de mest
ihärdiga möllespelama - och de är inte fa!
- kastar sina bouleklot på hemmaplan så
länge den inte är frusen och snötäckt ...

t

Annexet
9 juni -14 augusti

.'

För dem som är intresserade att ställa ut
sommaren 1994.
Ring Ingrid Claesson. Tel 042-347290.

Till sist
Möllelruriren, Åsvägeo S, 260 42 MÖLLE
Ansvarig utgivare: Lennart Sil~ Alfredsson
Rfdaktör: Leif Persson
Produktion: Bengt Gille Teknik AB
Tryckt hos Tryckeri AB i Höganäs
Mölle ByrOreoing, 260 42 MÖLLE
Postgironr 51 S2 01-2
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Var det bygdemålsforskaren som rest ut
på landsbygden för att studera olika
dialekter, möter en bonde och frågar:
-Brukar ni i den här bygden säga jag dog
eller jag dödde?
-Här i bögda säjer vi ente nånting när vi
är döa!

