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MÖLLE SYFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

ÅRG. 7

Funderingar
Så nalkas nu en sommar, ja den
tjuvstartade för över en månad sedan med
ett fantastiskt väder, som vi hoppas på
skall bli skön, va1111 och njutbar för oss
alla. Vi får väl se om det blir som en
bekant, som köpte ett litet torp nyligen ,
såg i en tidning från 1915. Där spåddes
det att sommaren 1993 skulle bli
århundradets torka
i Sverige. Tidningen satt som
M
mak:ulation på den
putsade väggen
under de gamla tapeterna. Vad vi vet
är att vi alla
E
behöver en rot·yl]d
och skön sommar,
men kanske också att det händer lite saker
för dom som nu önskar det. Vi får nog
vänja oss alla framöver att ta mera hänsyn
till alla här i byn och till alla de turister
som kommer hit. Att visa mera
serviceanda och vänlighet, .tolerans och
förståelse gentemot alla bör vara en
självklarhet så att alla känner sig
välkomna att ta del i det vackra som är
skapat till och för oss alla. När man
arbetar med olika aktiviteter, rör sig med
människor och försöker få saker att

hända, så är detta sådant man funderar
över. Somliga retar sig på allt och alla, på
småsaker och detaljer som för andra är
knappt märkbara. Jag har förstått att
många har naturligtv is problem och
bekymmer där reaktionerna går ut över
annat och andra men jag tror att med
tolerans och samförstånd så går det att
lösa till och med de problem som dyker
upp i vår by och närhet.
Ett sista uppmuntrande ord till oss alla när
svårigheter och problem dyker upp och
ibland påminner oss om hur svårt allt är
kan jag påminna om att ; när du lärde dig
gå, då släppte du allt som du höll tag i ,
som du då trodde var tryggt och bara satte
fart på do1n små benen. Gör om det, gör
om det!

E,1 skö11 s·o,11111a1· jrli11 Le,111art S A

Extra medlemsmöte
Mölle Byförening kallar härmed till
extra medlemsmöte i Stationshuset
torsdagen den 12 augusti kl 19.00.
Det bjuds på kaffe.
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Föreningsbeslut

Mölle i världen

ÅRSMÖTET 93-03-17
1. Medlemsavgiften 75 kr beslutas förbli
oförändrad för verksamhetsåret 1994.
2. Styrelse och revisorer väljes i enlighet
med valberedningens förslag.
3.Marianne Cronberg utses•• till sammankallande i valberedningen. Ovriga två ledamöter blir vakanta, efter avgående
Birgitta Rönneman och Lennart Rube.
Frågan tas åter upp vid augustisammanträdet.

Sedan sist tycker man sig kunna skönja
någon liten ljusning på eländet i Sverige.
Arbetslösheten är visserligen fortfarande
orimligt hög och kommer i vissa
branscher att förvärras ytterligare, men
inom stora delar av exportindustri en
börjar man nu se framtiden an med allt
ökande tillförsikt och detta är ett viktigt
tecken på vägen.
Här i Mölle råder en optimism inför den
kommande turistsäsongen som inte skådats
på mången god dag. Förutsättningarna är
ju också så gynnsamma som man kan
önska sig. Den låga kronkursen och en
sänkt turistmoms bör kunna locka hit en
hel del utländska turister till Sverige och
vi i Mölle med Kullaberg bar ju verkligen
något att bjuda på.
En liten uppräkning av för året nya
attraktioner följer nedan:
Operaföreställningar på Mölle hamnplan
under sex kvällar 30/6 - 7 /7.
Bokförsäljning i hamnen.
Galleri i hamnen.
Restaurang Kullaberg öppnar med spec.
inriktning på fiskrätter.
Glasskulturen öppnar med stort sortiment
glassar i rena naturprodukter.
Restaurang Söderberg - krog - öppnar.
Kafe Sjöhem öppnar.
Wandia gör turer runt Kullaberg .
Skånes K.lätterklubb ger lektioner 1
bergsbestigning.
Special Sports Scbool hyr ut sjösäkra
kajaker och leder turer runt Kullen
Vi går således en spännande sommar till
mötes och kanske kan dom minnesgoda
känna en aldrig så liten fläkt t·rån gångna
da'r.
Leif Pe,·sso,1

93-04-01
1. Styrelsen för Mölle byförening konstituerar sig enligt följande:
Ordförande vald av årsmötet:
Lennart Silen Alfredsson
Vice ordförande: Siv Dreiwitz
Kassör: Gösta Tivelius
Sekreterare: Christer Elfverson
Arbetsutskott: ordf., vice ordf., kassör
och sekreterare
Trivselkommitte: Karl Gustav Hansson
(sammankallande), Per Andersson,
Ingegerd Edler, Gunnel El fverson

2. Styrelsen beslutade att lämna bidrag till
Mölle hamn ekonomisk förening för en ny
badtrappa vid Solviken. Bidragets storlek
halva kostnaden för bryggan eller högst
5.000 kr.

93-05-27
Beslut om inköp av "Välkommen till
Mölle" -skylt för max 15.000 kronor.
Skylten avses att sättas upp vid infarten
till Mölle. En förutsättning är att
Vägverket ger sitt medgivande.
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Mölle Arild Turism?
Två själar och en tanke. Så kan det födas
en organisation med rubrikens namn. En
organisation som avser att marknadsfora
Mölle och Arild och Kullabygden med
närområden. De flesta företag runt om i
våra byar och städer har insett vikten av
att ta tillvara turismen som en källa till
arbeten och att skapa levande byar och
miljöer.
Företagen som nu är anslutna till Mölle
Arild Turism representerar alla typer av
verksamheter, här finns naturligtvis våra
hotell, restauranger, kafeer och kioskerna
men också flygklubben i Höganäs,
dykarklubben, bergsklättrarna, campingplatserna, vandrarhemmen, specialskolan
för bl.a. dykning och kajaker m. fl. m. fl .
Avsikten har varit att trots att många är
konkurrenter och med samma målgrupp
försöka att få alla att dra åt samma håll,
men att om möjligt ta fram sin specialitet
el. egenart och marknadsföra den. V i har
också sett något tillbaka i tiden och funnit
att det nostalgiska och historien är viktigt.
Berlin och tågen till Mölle, badorten och
livet i natursköna Kullabygden och
Kullahalvön är det soin vi har tagit fram.
Detta år, -93, så gör vi en test månad bl. a.
i Berlin för Mölle Arild Turism. Vi
erbjuder på bl.a. Turistbyrån i Berlin
paketresor som kan innefatta allt från
kajaktur, fisketur, flygtur, häst och vagn
på berget till underbar afton i Arild hos
"Monica på Strand". Eller varför inte
uppleva en älgafton hos "Söderbergs i
Mölle" med älgstek och något gott att
dricka?
Du kan bo på Grand Hotell i Mölle el.
Mölle Hässle Camping, bo i stuga el. tält.
Du kan köpa ett komplett paket med allt,
men också välja aktiviteterna separat.
Allt detta kan du naturligtvis köpa på
många andra ställen, som i hamnarna,
~otelJe~, kioskerna och framfor allt på vår
lilla tunstbyrå i annexet vid stationshuset
i Mölle, där du hittar vår turistvärdinna
Gunilla.

V i hoppas och tror att den här satsningen
skall komma alla till del bl.a. genom att
vi under sommaren får hit turister som
handlar i våra kiosker och butiker,
utnyttjar posten och bussarna vilket gör
det möjligt för dem att överleva även
under vintern då vi är få som kan gynna
deras tjänster och service. V i har naturligt
nog kalkylerat med en del störningar, men
låt oss alla ha överseende med detta under
sommaren och välkomna turisterna till
våra vackra byar och vår natur.
Vill du veta mer eller har frågor som rör
fytölle Arild Turism så kontakta gärna
Ake W Andersson tel. 347603 el.
undertecknad tel. 347582 samt Gunilla
Ulvtorp 347571.

Le1111art Sile,z AlfredssonVerkst. led. i Mölle Arild Turism.
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Minns
du
när
turisterna
och
pensionatsgästema var fler än invånarna?
När kiosken och hotell/pensionat m. fl.
hade många kunder och ~äster. Hjälp till
a~~ göra Mölle lite festligare och mera
valkomnande. Detta kan du göra genom
att skaffa en flaggstång med svensk
flagga, som du sätter t.ex. i tomtgränsen
på morgonen och tar in på kvällen.
Höjd på flaggstången c: a 3 m. och flaggan
i bredd 90 cm. Beträffande pris etc, ring
G. Olsson, tel 34 71 90.
3
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Mölle och Karl XII:s krig
Bidrag till Mölles historia
Karl XII:s krig slog mycket hårt mot
Mölle. Från att ha varit ett
blomstrande och manstarkt fiskeläge
pr~ades det ner till nä1111ast en öde..:
by, där den manliga delen av
befolkningen var nästan helt bortsopad.
År 1710 bestod Mölleläge av 42
fiskarstugor. De beboddes av 95 vuxna,
skattepliktiga bybor. Bara ett hus stod
öde. Nästan alla Möllebor både son-namn,
men på nr 4 bodde Joen Pig, på nr 6
Anders Brandt, på nr 9 Peter Comett, på
nr 28 änkan Boel, på nr 42 strandridaren
Anders Berg och på nr 41 Corfi tz
Jöranson. Den senare kommer att bli
stamfader för den lysande Mölle-släkten
Corfitzon.
Urkunderna berättar inte så mycket om
den tidens Mölle-bor. Vi får veta vad de
heter, var de bor, om de är gifta, om
hustrun lever - dock inte vad hon heter.
Av efternamnet kan vi dra slutsatsen om
vad fadern hetat.
Granne med fiskeläget låg Mölle by med
två bondgårdar. Nr 1 innehade Jöns
Larsson och nr 2 Jöns Mauritsson.
Bökebolet ägdes av Truedt Nilsson och
Kullagården av Nils Trullson. Arild är vid
denna tid större än Mölleläge och räknar
48 fiskarstugor.
Så kommer som en följd av Poltava nya
utskrivningar och nya betungande skatter
och ovanpå allt den fruktansvärda pesten.
Denna anses · ha brutit ut i Allerum,
Domsten och sprider sig med rasande fart
över hela Kullabygden. Myndigheterna
utfärda~ som motåtgärder mycket stränga
förorcirungar. Man får inte röra sig mellan
socknarna, det kan kosta fem par spö. De
pestdöda skall begravas så fort som
möjligt ute i backen. Att döma av gamla
kartor upprättar man en begravningsplats
ute på fäladen strax söder om Mölle.
Danska kapare gör strandhugg i Mölle.
Avsikten är att förstöra båtar och stjäla
fiskredskap, men de drivs tillbaka av en
vaktstyrka under befäl av kapten Gustav
Ericsson.
4

Det sker så häftigt att de danske håller på
att drunkna innan de åter är ombord på
sitt kaparfartyg.
Man går i ständig oro för en rysk-dansk
landstigning i Mölle; för att skydda sig
uppkastar man 1715-16 Karl XII: s
skansar, som har plats för sex stora
kanoner. Ursprungligen var de mycket
högre och brantare, vägen som dragits
intill dem bar utjämnat dem. Men i söder
ser vi löpskansen. Nyuppkastad var den
~-6 famnar lång och åtta famnar bred .
Aven i södra delen av Mölleläge fann ~
fem skansar. Man talar ännu om
Söderväm,
att bo
"på Värnen" .
Bebyggelsen har jämnat ut dem. I min
barndom fanns tydliga rester av vallar.
Mitt i byn ovanför Tångnean och kåsema
ligger än "Sissa skans", ett minne om
oroliga tider.
Olyckorna och prövningarna återspeglas i
dåtida dokument och handlingar. Det är
sorgesam läsning att ta del av
mantalslängden för Mölleläge för år 172 1,
alltså vid tiden för freden i Nystad .
Mölleboma har smält samman till en
ynklig skara på 35 vuxna skattepliktiga
människor. Av dem är det bara åtta män!
Där är 15 ensamstående hustrur och
änkor, nio döttrar eller pigor och bara tre
hustrur som sammanbor med sina män.
Av Mölleläges 42· gårdar står inte mindre
än 17 öde och manlösa.
Men Mölle är inte ensamt om
ödeläggelsen. Ser vi oss omkring finner vi
att hela Kullen är med .i eländet. Av
Arilds 48 gårdar står 31 öde och där bor
bara kvar 23 Arilds-bor. Ute i Brunnby
socken ligger 34 ·bondgårdar öde. Man
räknar bara 105 vuxna i socknen. I Viken
är 31 av fiskelägets 61 hus öde och
manJösa, och allra värst - i Domsten står
alla dess 22 fiskarstugor öde.
Mölle behövde lång tid för att återhämta
sig från prövnin_gåma under det stora
nordiska kriget. Annu när Linne besökte
Mölle - den 14 juli 1749 - stod två
gårdar, nr 25 och 35, öde i Mölleläge och
det räknades bara 79 vuxna skattande
Mölle-bor.
Fort sid 7
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Här handlar Du till bra priser
och med personlig service
Kom in och testa oss
så får Du köpa 1/2 kg
Zoegas kaffe för 19.90.
Gäller juni -93 - Tag med annonsen
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Artal med historia
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Under Mölles 500-åriga historia
framträder en rad betydelsefulla årtal,
några med rent historiskt intresse. Här
ett urval:

SOMMARGYMPA I SOLVIKEN
För femte året i följd startar
sommargymnastiken i Solviken, fOrsta
måndagen och
torsdagen
efter
Midsommarhelgen klockan 8. 15.
kommer
som
vanligt
Programmet
anpassas för att passa gammal som ung,
kvinna eller man. Det är Mölle Friskvård
som står för arrangemanget under Agneta
Jetsens ledning. Priset är 10 kronor/gång.
Vid regn och mycket hård blåst är det
inställt.
I år startar Mölle Friskvård även
konditionspromenader på Kullaberg.
Dessa promenader riktar sig till såväl
lokalbefolkningen som till turister.
Promenaderna kommer att gå upp till
utsiktsplatser och ner till havsvikar och en
no11nalt god kondition och bra skor är vad
som krävs av den som vill följa med.
Anslag om tid och plats kommer att sättas
, ·
upp i byn.

Möllebor!
Biblioteket drivs ju nwnera helt på
ideell väg, d. v.s. vi får själva ställa
upp och sköta bibliotekarietjänsten.
Har Du således tid att taga ett pass
någon torsdag 16.00 - 18.00 så tag
kontakt med K G Hansson

tel. 34 73 34.

År 1500 Kullens fyr kommer till.
1577-88 Tycho Brahe är fyrmästare på
Kullen. Han• får Kullagården i
förläning. Ar 1588 nödgas han
gå i landsflykt.
Första bilden av Kullen. Den
1619
fmns i Anthonis Goeteris Iornal .
Karl XI och Erik Dahlberg be1676
söker Mölle.
Första kartan över Kullen.
1685
Första Pyken i Mölle. Vi hittar
1693
honom i Jordeboken av detta år
bosatt på Mölleläge nr 4. Han
heter John Persson Pig.
Karl
XTI:s skansar byggs.
1716
••
1763-88 Oren byggs.
Ryskt landstigningsförsök.
1788
Den förste Elfversonen i Möll e1801
Kullen. Göran Elfverson heter
han, är född 1772 och slår sig
ner på Kullagården.
Mölle får tullstation.
1872
1878-81 Gamla hamnen byggs.
Första stenkrossen. Den hade
1878
sin plats vid Malarna.
Brunnby sparbank börjar sin
1883
verksamhet den 16 febr detta år .
Magnus Hansson var den
pådrivande. N P Homdahl var
kamrer där i 44 år.
Mölle missionshus byggs. Det
1883
kostade 1. 879 Kronor, byggdes
av råsten varav det åtgick 6 .500
stycken. 1948 friköpte Anders
2
Malmberg tomten, 665 m stor.
I augusti brann Mölle.
1890
Mölles enda kända mord.
1891
I juli- fotograf N P Lundh
1894
etablerar sig i Mölle.
Barkskeppet Condor med åtta
1896
Mölle-bor ombord försvinner
spårlöst med man och allt i
Nordsjön en decemberdag.
Gästgiveri Kullagården brinner.
1900
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Därmed är vi inne på hotellen i Mölle.
Hotell Kullaberg byggs år
1891
·H otell Mölleberg
1893
Hotell Corfitzon
1895
Hotell El fverson
1902
Hotell Ahlbeck
1909
Storhallen
1914
Hotell Elfverson brinner 13 aug 1953
Fortsättning på "Årtal i nästa nr.

Klubbar-föreningar
Kullabygderui Naturskyddsförening
23/6 Blomster- och grottvandring
I 0/8 Blomster- och grottvandring
21 /8 Nattlig tladder1nt1sspaning
5/9 Svamputställning

II

A11de1·s W Mölleryd

Forts "Mölle och Karl Xll:s krig"
Uppgifterna är hämtade från mantalslängderna från berörda år. Dessa förvaras
i riksarkivet, som ligger insprängt i berget
vid
Västerbrons
norra
brofäste,
Stockholm. Vi kan här beställa fram
· mantalslängder, jordeböcker och skri velser från guvernören berörande Kullasocknarna och genom dem få en levande
bild av läget under dessa prövande år.
A11ders W Mölleryll

Mölle Bouleklubb
Mölle Bouleklubb inleder årets säsong
med en kJubbtävling under påskhelgen och
fortsätter med en lottad mixedtävling
under sommaren.
Följande tider gäller för spelet i övrigt:
tisdagar från kJ 10, onsdagar kl 14 och
torsdagar kl 16.
Du är välkommen att pröva på hur trevligt
det är att kasta kloten då men banan står
till din disposition även på andra tider.
Bouleklubben har nu över 60 medlemmar.
Medlemsavgiften är 25 kr om året.

I

Vad händer nu?

Till sist

25/6 Midsommar
firas på lekplatsen vid ICA-Fyren. Lekar
och dans börjar c:a kl 15. Alla samlas kl

var det de två politikerna som satt och
resonerade.
-Vad sa du egentligen i lokaliseringsfrågan?
-Ingenting.
-Nä det är klart. Men hur la.'du orden?

13.00 för att klä majstången.

30/6 2/7 3/7 4/7 6/7 o 7/7 Opera
Alla dagar kl 19.30 på hamnplan i Mölle.
ger sällskapet Almaviva Moz.arts komiska
opera Cosi Fan Tutte, på svenska omdöpt
till Semestersabotören

1/7 Skeppet Elida kl 20.00 i hamnen.
9-11/7 Tivoli
på hamnplanen. Försäljning, lotterier mm

från marknadsstånd.
M/F Wandia gör båtturer runt Kullaberg

10/7 LoppmaFknad
vid Hotell Kullaberg kl 13.00 - 15.00.

Loppmarknad
Reruia i källare och vindar och stöd ,
Byföreningen. Vi tar emot allt som
går att sälja, dock inte stora skrymmande saker f o m den 28 juni t o m
den 2 juli kl. 09.00 - 11.00.
Adressen är Hotell Kullaberg.
Vi svarar gärna på frågor, bara ring
34 73 44 eller 34 73 34.
7

Galleri Stationshuset Mölle
Utställningar sommaren 1993
Annexet

Stationshuset

---------------2015 - 26/5

Ann Margret Witlhammar
dukar, serviettcr, sänglinne och handdukar från
A/S Georg Jensen Dann1ark

3/6 - 9/6
Elsa Persson
Anna Andersson

10/6 - 16/6
,,,. Gösta Sandberg
17/6 - 23/6
Staffan Barkelid

24/6 - 30/6
Björn Malm
1/7 - 7/7
~.aga Bam1en
Alva Andersson
Måns Söderberg
6/7 - 14/7
Gudrun Mårtensson
15/7 - 21/7
Hillevi Lipniunas
Ulla Brink
Bonny Svensson
Lena Thunberg

22/7 - 4/8
Hjördis Blomb~rg
Marianne Cronberg

Elvy Andersson
Rene Nilsson
Miriam Lundberg

olja, al-varell
olJa, akvarell
antikmålade möbler

3/6 - 9/6
Britta Pålols
Kerstin Löfgrcn
Daisy Nilsson
Wilma G Giese

olja , akverell
OIJ8
smycken
akvarell

10/6 - 16/6
Ivar Tyner

olja på duk

17/6 - 23/6
Ulla Schyberg
Lennart Schyberg

al-varell, kollage
akryl, blandteknik, klockor

2416 - 7/7
Gerd Adler
Ulla Kjellenberg
Cecilia Northon

olja
glasgravyr
ak-varcll

akryl

8/7 - 14/7
Lena Cronström
Elisabeth Bengtsson

ak.-varell på siden
akvarell, pastell, olja,

vävda bilder
akryl
stengods
keramik

15/7 - 21/7
Kerstin Andersson
Birgitta Nyman
Kerstin Hallberg
Elvy Andersson

olja, akryl
olja
våvnader
olja

akvarell, olja
olja
olja, akryl
ollja, akvarell
olja, al-varell

olja
ol~a
olJa

olja, akvarell
olJa, kritmålningar

518 - 11/8 "Ängelholmsgruppen"
Gerd Björkne
Gretchen Carlsson
Solveig Henriksson
olja
Ingrid lsendahl
Ulla Grett Johnson
akvarell
Gunvor Larsson
Rut Lindqvist
tuschteckn
Ann-Charlotte Pihl-Larson
Anita Lyngemark

Möllekuriren, Åsvägen 5, 260 42 MÖLLE
Ansvarig utgivare: Lennart Sil~n Alfredsson
Redaktör: Leif Persson
Produktion: Bengt Gille Teknik AB
Tryckt hos Tryckeri AB i llöganiis
t
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22/7 - 28/7
Inga-Britt Sagner-Lundström olja
29/7 - 4/8
Ulla Kihl1nark

olja

S/8 - 11/8

Arja Paulsson

olja, al-varell,
gouache, kollage

12/8 - 18/8
Agnes Mcycr
Malts Böllner
Kerstin Wohlin
Eva Rödseth
Ingrid Enberg

olja, akvarell, keran1ik
akvarell
al-varell
olja
pastell

19/8 - 25/8
Frances von Rosen
Stina Wessner
Kaja Berg

olja, akvarell
olJa, al-varell
keramik

26/8 - 1/9
Maggi Glarå

olja

