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Vilken sommar, vilken sommar?!?!
Skall den kommenteras eller skall den
glömmas bort? Kommer ni ihåg det
senaste numret av Möllekuriren? Där
nämnde jag om en artikel i en tidning från
1915 om att detta år 1993 skulle bli
århundradets torka. Var då?? Den
spådomen gick väl snett, åtminstone om
det gällde Sveriges väder. Pohlman och
de andra på SMHI
i Norrköping bru_,..
M
kar ha det svårt att
spå riktigt, trots satelliter och datorer,
så låt oss förlåta
spågumman/ gubl)en
från år 19 15 .
::=:~:z:::::;;-::;;::-;:.:::::::.,.__,.,..__,
E
Det är väl trots allt
tur att vi inte kan
bestämma hur vädret skall bli . Tänk er
tanken. Då skulle det bli osämj a, bråk och
slagsmål. Vi klarar jt1 inte ens att reda ttt
om vi skall bygga eller inte bygga på
hamnplan eller stationsområdet, hur
sophantering skall gå till eller att slå ihop
Mölle Byförening och Mölle Hamn ek.
förening utan att det kan låta son1 en
polsk
riksdag.
Det t1tlysta ex tra
medle1nsmötet som skt1lle vara ett
informations- och diskt1ssions1nöte för
medlemmar s01n inte har 111q_jlighet att

närvara vid ordinarie årsmöten blev bland
de hetaste och högljuddaste sedan länge.
Förslag framko m att styrelsen skall ta tag
i frågan om tången i Fågelviken, badbryggan i Solvi ken, toalettfrågan i So lviken,
äldrebostäderna, sammanslagningen och
mycket annat på ett bättre och konstruktivare sätt. Någon menade att det saknas
kvalifi cerat tekniskt kunnande för att bl .a.
utreda dessa frågor. Du so m nu anser dig
vara kvalifi cerad eller känner andra so m
är det, ge valberedningen dina fö rslag
snarast på personer som är villiga att
ställa u1)P utan att det kostar pengar fö r
föreningen. Det blir fl era vakanta platser
i styrelsen till nästa årsn1öte, så kon1 med
förslagen snarast till valberedningen.
Du , som har frågo r och kanske ideer hur
allt skall skötas och se ut , ko m med detta
men ge oss också geno mförbara ideer hur
det skall lösas och fram fö r allt ställ upp
själ v och lös problemet. Undertecknad får
dagligen höra: "Vem skall kl ippa gräset,
vem skall plocka upp allt skräp , vem skall
sköta trottoarerna på Gyllenstiernas alle,
varför är cJet så mycket n1askrosor och
ven1 lctr bort don1, kan man inte ordna
in.....:.d . ...')
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Mölle i världen

med Mölle Byförening 93-08-12
Vid ett välbesökt möte i Mölle stationshus
diskuterades, stundtals livligt, mölleangelägenheter, från badbryggsräcken till
stationsområdesbebyggelsen. Allt för att
ge Byföreningens styrelse vägledning i sitt
fortsatta arbete.
Beträffande containerverksamheten, så
kunde man konstatera att de för år 1993
influtna medlen i for rn av frivilliga
containeravgifter redan är förbrukade
under våren. Mötet fann det inte rimligt
att de medlemmar som inte nyttjar
containern skall bidraga till densamma.
Denna, av många så uppskattade service,
kommer således att utebli i fortsättningen.
Bland ställda förslag kan nämnas ett om
användande av överskottet från 500årsjubileet till upprustning av baden vid
Solviken och Fågelviken. Styrelsen
anmodades tillsätta en kommitte för
teknisk utredning av frågan.
Resultatet från årets
"Mölledagar"
redovisades och diskuterades. Tivolit var
i stort sett ingen nöjd med och ekonomiskt
kunde man konstatera att de gjorda
arbetsinsatserna inte stod i rimlig
proportion till det överskott som erhölls.
Kan en ren loppmarknadsverksamhet ge
mer? Lotteristånd med rejäla vinster?
Barnen måste under alla omständigheter få
några attraktioner.

ld~r efterlyses!!
2

Så har ytterligare en sommar gått till
ända, för dom flesta en besvikelse.
Regnet, som vi alla längtade efter i vår~s
och under fOrsommaren, kom alldeles för
sent och när det väl kom, så förstörde
det tillsammans med ihållande blåst
nästan hela industrisemestern.
Vi har sen sist dagligen matats med
tråkiga nyheter från forna Jugoslavien.
Otaliga "eldupphör-överenskommelser"
har undertecknats av parterna för att i
nästa ögonblick åter brytas. FN: s personal
har gång på gång provocerats genom att
bli beskjuten men valt att ligga lågt, d. v.s.
inte besvara elden. I skrivande stund ser
det trots allt ut som om en öppning skulle
kunna ske i förhandlingarna. Den kommer
i så fall att leda- till en delning av de
omstridda områdena med
en etnisk
renodling som följd. Genom FN har nu
också de värst lidande, nämligen barn,
som sårats av granateld, börjat flygas ut
till medlemsländerna för vård.
Hemma i Sverige har vi nu den största
arbetslösheten sen mycket, mycket länge
och endast de mest optimistiska vågar tro
att en förbättring kommer att ske ens
under 1994.
Vår svenska krona bar
kommit att stå så lågt att man nästan
skäms när man "turar" till Helsingör för
en pölse. Och som lök på laxen så har nu
ett av våra få kvarvarande nationella
projekt i Sverige, nämligen JAS-Gripen
råkat ut för ytterligare ett missöde.

Leif Persso11

I

...
•

•

.,.
•

I

i

.

---~--,--·~-_,.;-~--..
.
"'
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . ...,.
..
.
..
""

..

'

~

.......

.

.

.

..

.... .

1

'

I

~

,-.
.. .""..........
.

~-~~~

.

--, ......... -•---.\

~

'

•

•• •

.

. .
'

. .

.........-;,--..-.., .

I

-

•

''

l'

.•

•

i

•

•

•

•

--'

•
•

•

•

-

'

,•

•

.

•

•

!

'

•
I

•

••
••

-.

•

Frå,1 vii,zster servit1·ise,1 Svea, Ascha,z och fröke,1 Mårterisso,z bredvid det hus
på Kullabergsväge,i, där Ascha,1 dr·ev cafe- och restaura,igrörelse.

ASCHAN
Elfverssons taxi, Lillys affår, skomakare
I det långa, låga huset i backen strax
Bergkvist - allt fanns kring Cafe Centrum.
nedanför Turisthotellet drev kinesen
En sommar förevisades t o m levande
Aschan Yen i många år restaurang- och
huggor111ar och snokar i en kiosk intill för
caferörelse. Trots att han kom från
förbipasserande nyfikna turister.
Mittens rike kallades han allmänt
Framför Cafe Centrum samlades mölle"Jappen" eller "Japanen" av rnölleboma.
boma om kvällarna för att stå och hänga
I Sverige hamnade han som affischoch titta på folklivet i backen eller
uppsättare för en kringresande ci rkus.
diskutera Mölle BorddtenniskJubbs senaste
Några år bodde han och hushållerskan
framgångar . Musiken strömmade ner från
Elna Mårtensson i Ramlösa och i Laröd.
Möllebergs öppna fönster och den
Här blev han god vän med svenske
hungrige kunde köpa var111 korv i
kungen , som ofta uppsökte Aschans
charkuteristen Sven Olssons transportabla
teservering intill Sofiero. Det sägs, att när
korvvagn strax intill.
Aschan som möllebo sedermera ansökte
Hos Aschan inhandlade vi ungdomar
om svenskt medborgarskap, uppgav han
cigaretter - Bill eller Boy. Fröken Elna
endast två referenser, polis Bruno
Mårtensson, som expedierade, öppnade
Johansson i Mölle och så kungen. Han
gärna asken, tog fram önskat antal och
fick medborgarskap omgående.
I ?vlölle stannade Aschan och Elna- sto'ppade i en påse. Kaffe koktes på
Agaspisen i det lilla köket. Där vät 111des
Mårtensson livet ut och deras lilla Cafe
också wienerbröd och matbröd från Julia
Centrum blev en naturlig samlingsplats i
Lundgrens bageri i Arild .
byn. Turisthotellet, Kaffemöllans VåfForts nästa sida
felservering, Hotell Mölleberg,
3

Forts "ASCHAN"
Cafelokalen var enkel - lågt til I taket och
kansk~ plats for 15 - 20 personer.
Lemonadreklam på väggarna och i ett
hörn bakom disken ett automatspel som
för det mesta var trasigt. Aschan var
sparsam och allt skulle tas tillvara. Huset
värmdes med ved, som hämtades från
skogen. Liksom andra möllebor gick
Aschan och "strannade" - d v s samlade
upp det han fann vid stranden - plankor,
brädbitar, sillalådor, en gammal träsko
och annat, som kunde komma till nytta.
Stora tomma krabbskal tjänade som
askkoppar på Cafe-borden.
Karameller och Rigichoklad ingick i
sortimentet liksom Alfapastiller. Dessa
innehöll bilder av fotbollsspelare. Fröken
Mårtensson lät oss alltid rota igenom
asken för att se om bilden passade. Om
inte knycklades ask och bild samman och
Mölle
lades tillbaka på hyllan.
hälsovårdsnämnd hade aldrig något att
•

ennra.

•

Många ungkarlar - Gustav Persson, Bror
Blomkvist o andra - åt middag hos
Aschan. Dem kunde han ibland erbjuda en
lite finare avdelning till vänster innanfor
dörren.
"Ingen har så bra mat som Aschan" sades
det. Och billigt var det . Mjölken köpte
han på Kockenhus och tjänade några ören
per liter. Vid hamnen fick han "kattafisk"
- vitling och småtorsk som fileades med
stor skicklighet. Potatis fanns alltid att
hämta hos lantbrukaren Hans Pettersson,
vars åkrar låg på Gyllerödsområdet.
Aschan gick omkring med en spikförsedd
käpp, stack i jorden och fyllde snart
påsen, som han bar i ett snöre runt livet.
I trädgården bakom huset höll Aschan
både höns och kaniner. Därför kostade
middagen sällan mer än någon krona. Då
ingick äppelkräm som efterrätt.
Aschan hade sett sig om i världen och
förde med sig originella ideer till Mölle.
Sina grisar, som inhystes i en lada vid
Kockenhus, utfordrade han med bl.a.
torsk - aldrig klagade någon på
kotletterna.

Som andra möllebor var han en ivrig
fiskare. Ibland när det var lågt vatten
kunde man se honom långt ute på
"Sannan" - havsbotten mellan lilla kaj en
och Strandvägen. Där tog han upp
sandorm och använde som fiskeagn.
Många resenärer, som kom med Köpenhamnsbåten , har berättat att den förste de
såg i Mölle, innan de lade till vid kajen ,
var just Aschan från Kina, som ihärdigt
stötte sitt redskap i havsbotten.
I hamnen hade han en liten snipa och gav
sig ofta ut för att pilka. Försvårades fi sket
av hård ström visste han på råd. Allt löst
i båten band han fast och kastade
överbord. Så drev han sakta fram
omgiven av bräder, åror, båtshake , mast
i snören och Iinor. Farten minskade och
få fick så mycket fisk som Aschan.
En gång under vinterfiske drev Aschan
iväg på ett isflak - ut mot Kattegatt. Folk
vid hamnen såg vad som skedde och satte
en båt i sjön. När de kom fram till
isflaket för att bärga Aschan fortsatte
denne sitt fi ske helt oberörd. Den ene
torsken efter den andre kom upp ur hans
hål. Hans enda kommentar lär ha varit:
"Alla driver med mej - isen också".
Men så var det inte. Aschan och Fröken
Mårtensson var allmänt omtyckta och
Cafe Centrum ett -naturligt inslag i Mölles
dagliga liv for 50 år sedan. Men visst
kunde vi ungdomar på 1940-talet tycka ,
att det var spännande med Aschan, som
kom ända från Kina.
Det hände att vi någon kväll , när
halvsjutåget gått och inte så mycket mer
fanns att göra, gav oss upp till Cafe
Centrum. Fröken Mårtensson öppnade när
vi bankade på.
"Kan vi få se när Aschan sover" frågade
vi. Och så visades vi tyst in till köket ,
stannade i dörröppningen och stirrade
tysta på Aschan, som efter en lång
efter11uddag ute på havet nu satt och
halvsov i en fåtölj framför Aga-spisen.
Efter en minut bockade vi , tog på våra
mössor och gick var och en till sitt. "Så
sover de i Kina" berättade vi därhemma.

Bet·t K11afi,e
4
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n1an höra att Florida skulle göra resor
med slavarbetare, nära nog slavar, s.k.
kanaker, d.v .s. urinvånare i Söderhavet.
Man seglade över till Sidney för att ge
skeppet en särskild översyn och förse
henne med en extra särskild utrustning.
Bl .a. tog man ombord tio ~inchestergevär med baj onett , ett antal revolvrar, ett
stort förråd karbolineum , sjukvårdsartiklar, en väl tilltagen last av ri s, vidare
brödfrukter, jams, tobak mm.

Nils Fredrik BrandtSöderhavsfarare,
verklig deep-water

l
I

I

•
'

Ingen som växte upp i Mölle på 1910- och
20-talen kunde vara ovetande om Nil s
Fredrik Braodts ovanliga seg latser
därborta på Söderhavet under 1890-talet.
Nils Fredrik började bli ganunal, han
var född 1857, han hade dragit sig
tillbaka från sjölivet, han ägnade sig
främst åt fiske. Han bodde i s in
sjöstuga på Södervärnet.
(Han var "hovleverantör" åt mina
föräldrar. Mor Anna kunde säja till
,
oss, spring ner till Nil s Fredrik, fråga
,
. ,
• •
om han har satt , beställ då 5 kilo torsk
!
..
~
i fem fiskar på kilot var. Ja nästa •, . . f .
. ,.., ..... '
•
, .
.
" .
morron kom Nils Fredrik med det
'
.
.
'
•
.
.
beställda, rensade och sköljda).
Nästan tröttande malde Nils Fredrik
om och om sina upplevelser och
seglatser. Hembygdsintresserad lyssnade jag spänt på honom och tog det
som en plikt att fånga upp en klar bild
av vad Nils Fredrik verkligen varit
med om. Alltnog ~ jag bjöd hem
honom, satte honom i en bekväm stol
i stora rummet, lånade en flaska
konjak från Bror Karlssons förråd,
hällde upp en snaps, tog fram
stenografiblocket, vässade pennorna
och var beredd att ta emot vad den
gamle deep-watem hade att berätta.
Nils Fredrik Brandt hade mönstrat
som stuert på skonertskeppet Florida.
Hon var på 270 ton, byggd 1874 och
Nils F,·eclrik Bra11clt på cilder11s höst,
redad av J C Hulten i Helsingborg.
frar,iför ruffe11 i Mölle
Hon hade tio mans be~ättning. Det
visade sig att kaptenen också var från
Någon agent hade värvat kanakema borta
våra trakter, nämligen Anders Petter
Larsson från Larsbo i Nyhamn. I början ' vid Salomonöama, som ligger invid Nya
Guinea, för arbete på plantager på Samoaav år 1890 gick Nils Fredrik ombord.
öarna, liggande strax intill Fidjiöama. Det
Första resan gick till Finland, där man i
sades att en del kanaker tagits med våld.
olika hamnar intog last av trä avsett för
Port Elisabeth i Australien.
Forts nästa sida
Ja, last och fartyg kom lyckligt fram efter
5
den långa resan. När man lossade fick
;
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Forts ''N F Brandt"
Värvningstiden var tre år. Vid antagande
fick de värvningspeng bestående av ett
tygstycke, tobaksflätor, pipor och ett par
pundsedlar. Så var det Floridas och dess
besättnings uppgift att forsla denna
levande människolast tvärs över det
väldiga Söderhavet, där det var klent med
sjökort, sjömärken och hamnar.
Vi var iland i Sidney och tog en öl,
berättade Nils Fred rik. Då vi berättade att
vi skulle segla med kanaker, blev n1an
förskräckta. Det var rena vildar, de var
människoätare. Flera fartyg hade blivit
överfallna och besättningarna uppätna ....
Följden blev, att nära hälften av besättningen rymde. Kaptenen fick besvär att
skaffa nytt folk. Han fick tag i en tysk, en
filippin och en av obestämt ursprung.
Borta vid Salomonöarna skedde inlastningen. 500 kanaker togs ombord. En del
var målade i grönt, blått och gult. Vi hade
nere i lastrommet och på mellandäck gjort
sovställningar och uppe på däck byggt ett
skjul där de kunde vara på dagarna. En
jury eller kommitte, vari en svensk, Baron
Ledercrantz ingick, var med och såg till
att rätt namn, vederlag mm var i ordning.
Så här berättar Nils Fredrik om själva
resan: "Det uppstod en fruktansvärd stank
från lastrummet. Jag måste hålla för näsan
då jag måste gå förbi. Vi hade byggt upp
en eldställning på däck där de kokade ris.
Tre säckar gick åt om dagen. Vi utfordrade dem också med jams, brödfrukter,
och bananer. Mitt under resan dog ett par.
Vi befarade smittkoppor, men vi lyckades
få upp dem och sänkte dem i havet innan
de andra åt upp dem.
•
Tyfoner var vanliga i dessa farvatten, men
vid ett tillfålle, då vi låg utanför en
ögrupp, där vi kunde se bränningarna lysa
mot korallreven, mojnade vinden och vi
låg där och stampade. På natten blev havet levande, vi kunde se en hel flotta av
kanoter bemannade av många män ljudlöst
närma sig. Vakten slog larm, frivakten
uppkallades, vi anropade dem att stanna men de bara närmade sig. Kaptenen hade
inget val. Han tog fram en winchester,
6

siktade och sköt ett par skott genom de
nä11nsta kanoterna. Det hjälpte. Under
vrål och hotelser fick man brått iland. En
spjutspets sattes i kulhålet.
Vid ett annat tillfålle låg man utanför en
fredlig ö, där Florida tog ombord vatten ,
sydtrukter och vi kunde göra byteshandel
med infödingarna. Deras hövding var
med. Och denne framställde en hövlig
inbjudan till kapten , styrn1an och mig om
vi inte ville komma iland och bevista en
bröllopsfest. Men vi avböjde artigt, rädda
att hamna i deras kokgrytor. "
Nils Fredrik tillbytte sig en vacker samling pilbågar, klubbor, snäckor, pilar etc.
Då han omsider kom hem till Mölle, blev
han kallad till baronen på Krapperup att
där förevisa sina dyrgripar.
I Samoa skedde urlastningen. En jury var
med här också och i den ingick den infödde hövdingen, Matti Tutti hette han. Så
blev det att frakta tillbaks de kanaker,
som fullgjort sin kontraktstjänst. Men innan vi kunde ta ombord dem, måste lastrum, mellandäck och däcksskjul noga rengöras med karbolineum. Och så bar det
iväg med en ny last människor, 500, till
deras ursprungstrakter där borta vid Salomonöarna. De bar med sig behållningen
av deras treårskontrakt: tyg, tobak, pipor
och några pundsedlar.
Den gamle deep-watern Nils Fredrik
Brandt ger oss under samtalets gång en
inblick i sjömanskap och sjöliv. Florida
var ett skonertskepp. Hon hade tre
master, förligast fockmasten, sedan stormasten och längst akterut n1esanmasten.
Fockmasten hade fem råsegel. Räknat
nedifrån hette de: fock, undre märs, övre
märs, bram och röjl. Att nattetid under
plötsligt påkommen -regnstorm bli skickad
upp för att beslå röjlen räknades som
sjölivets vanskligaste uppdrag. Nedifrån
däck kunde man dra ihop råseglen rned
jigstag och då man arbetade däruppe stod
man i jackstag. Det fanns stroppar för
olika slags re,,. Vid hygglig vind ställde
man märsseglen med hjälp av brassar.
A11de1·s W Mölle1J1tl.
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Kapten Nilsso12s Badhzzs vid Arildsläge.

Uppfyllde kapten Nilsson e11 he,nlig pojkdrön1 11är ha11 byggde sitt badhus, sotn
ha,, t.o.m. lät göra vykort a\,?

Har du något gammalt kort, gärna med en historia till, som du tror kunde vara av
intresse för Möllekorirens läsare, så hör av dig till Leif Persson, tel 347270.

Forts "Vilken sommar, vilken ..... "
"Kan ingen se till att .... Varför händer det
inte något med .... och dessa björnlokor,
dom måste ju bort . .... "
Det är bl.a. du som skall göra detta och
inte någon annan. Kommunen har inga
resurser. Det saknas pengar. Byföreningen
består av medlemmar där alla måste ta sitt
ansvar och dra sitt strå till stacken. Till
sist, tack alla ni bybor som ställer upp.
Hamnfestens alla aktiviteter ·sköttes av
många frivilliga som gjorde ett bra jobb.
Det var nästan ett 70-tal som ställde upp.
Tack igen alla och väl mött under hösten
med sköna roliga dagar och va, rna
kvällar.
Le,inart Sile,i Alfredsso,i

Vad händer nu?
•

Från Mölle Byförening inget speciellt.
Men en ide har vi:
Att anordna "The Dansant".
Tanken är att vi hyr lämplig lokal med
lämplig musik; serverar kaffe, the med
kaka och dansar till trevljg musik.
Pris: Under 100-lappen.
Tycker du det skulle vara roligt att dansa
"Varannan damernas" någon kulen söndag
efterrniddag, anmäl ditt intresse till
Ingegerd Edler, 347 387
eller
KG Hansson, 347 334.
7

Årtal med historia i
.Forts från föregående nummer.
1902 den 25-26 december drabbas Mölle

av julstor111en.
1903 Ruffen byggs.
1905-07 nuvarande hamnen byggs.
1907 den 18 oktober blir Mölle
municipalsanlhälle.
1910 den 30 april - Mölle får järnväg.
1914 Kullabergs Natur AB bildas.
Besökare får betala inträdesavgift.
1916 vid nyår strandar ångaren Franz.
1917 blir Mölle Elverk till.
1923 Tomter friköptes från Krapperup.
1929 Mölle frivilliga brandkår bildas.
1935 Mölle kapell invigs.
1942 den 4-5 mars - isflakskatastrofen.
Emanuel Andersson räddar sex medmänniskor men mister själv livet.
1963 den 28 september går det sista tåget
varefter järnvägen läggs ner.
1965 den 31 december upphör Mölle att
vara municipalsamhälle.
Många kända personer har besökt MölleKullen: Här några:
1749 - Karl von Linne'
1800 - Gustav IV Adolf
1896 i december - August Strindberg.
1906 - Selma Lagerlöf, bodde i Villa
Godthem
1906 - Wilhelm Ekelund.
1907 - Kejsar Wilhelm med gemål.
1917 - flygaren Enoch Thulin gör uppstigningar i Mölle.
1917 - gjordes den första målningen från
•
flygmaskin av Jonas Akesson.
Motiv: Kullaberg förstås.
•

Vad gör dom här?
Detta är det alltid lika spännande
momentet då det skall avgöras vem som
lyckats kasta sitt (eventuellt sina) klot
närmast den lilla träkulan, "lillen" .
.Den här avbildade situationen inträffar
varje gång det spelas boule på Mölle
bouleklubbs fina bana vid stationshuset.
Aktiviteten har varit mycket hög både
under våren och i sommar.
I höst har bouleklubben följande fasta
speltider: tisdagar, med start kl 10,
onsdagar kl 14 och torsdagar kl 16 (från
oktober torsdagar från kl 14). Säsongen
pågår långt in i december.
Du är välkommen att delta i den mycket
trevliga samvaron på boulebanan. Går du
in som medlem (25 kr/året) kan du
disponera banan på de tider som passar
dig och din partner bättre.
Bouleklubben har för närvarande över 80
medlernmar .

•

.,

A11de1·s W Mölle,yd

Till sist
Möllek11rireu, Åsvägen 5, 260 42 MÖLLE
A1isvarig utgivare: Le11n:1rt Sil~•• Alfredsso11
Redaktör: Leif Persson
Prod11ktion: Bengt Gille Teknik AB
Tryckt hos Tryckeri AB i I-lögar1ki'i
Mölle Byfore1ung. 260 42 MÖLLE
Postgiro11r 51 52 01-2

8

Var det Mor Cilla som kom ner till
speceriaffåren för att köpa en btirk
sardiner.
Expediten: Skall det vara spanska eller
portugisiska?
Mor Cilla: Det har ingen betydelse för jag
kan inget av språken.
•

