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MÖLLE SYFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

Möllebor och möllefans
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Hösten och förvintern har visat sig i vår
natur. Efter en sommar som vi sent skall
glömma med rekord i värme, många
sköna bad och en strålande sol , så är det
nu frågan vad vintern har att bjuda på.
Om jag fick önska, så passade det mig att
redan nu få se vårsolen och en ny
sommarsol lysa upp och vät 111a dagen.
Polman får väl forsöka att ordna detta
från sin position i Norrköping.
Föreningens årsmöte önsk:ade en del som
har lämnats till styrelsen att å~gärdas,
bl.a. någon form av programtOrklaring.
De stadgar som
stiftades då fOreningen bildades för
många år sedan är
M
väl fortfarande aktuella, men kanske
skall de utvecklas
och förtydligas. Jag
tror att bland det
E
viktigaste som vår
förening skall arbeta med är att vara
aktiv i frågor som rör allt i vår by och
ärenden som alla mer eller mindre blir
ber:örda av. Föreni~ngen är ju i stort sett
den enda röst från Mölle som kan höras i
bl.a. politiska och kommunala
sammanliang. För att vi i vår by skall få
behålla den service som vi kan och skall
ha, krävs att vi agerar mot tjänstemän,
politiker och andra som har andra
värderingar och synpunkter än vi bybor
har som lever och verkar i våra byar.

Jag tror också att föreningen har en stor
uppgift som länk mellan byborna som vill
ha gemenskap och aktiviteter tillsammans.
500-årsfirandet är ett strålande exempel på
detta där många var med, ställde upp,
jobbade och hade roligt. Jag kan
naturligtvis lista upp allt som bör vara en
J?rograinförklaring men nöjer mig med
cletta som jag tycker är det viktigaste.
Barnbassängen i Solviken är för några få
ett J?roblem. Dessa några få irriterar med
sin kritik, vilket gjort det föga roligt att
hålla bassängen i skick och ijång.
Förutsättningarna för att hålla den oppen
så att de mindre barnen kan bada dar är
givna. Det finns inga pengar att arrangera
och ordna med en anläggning som eJ tar
in tång och annat då vi pumpar in vatten
direkt från havet. Du som ömmar för dina
barn och barnbarn och tycker det är
oestetiskt för dem att bada i detta vatten
från havet som innehåller tång, alger och
annat, hör av dig med kontanta medel så
kan vi investera i en anläggnll!g med ett
vackrare resultat och utseende. Badvattnet
har inte vid något tillfälle varit otjänligt
som badvatten, cl. v.s. med höga halter av
kolibakterier, inte ens i närheten av den
gränsen. Däremot har det vid flera
tillfällen varit sämre nere vid bryggan.
Ordföranden ställer gärna upp och svarar
J?å frågor om bassängen. Tre st kom till
clet infor ,,,ationsmöte som annonserades
vid årsmötet. Protokoll från hälsovårdsbyrån finns tillgängligt för intresserade.
Forts. sid 2

Föreningsbeslut

Ko1nmunbeslut

92-06-24
l . Till årets mottagare av Byföreningens
kulturdiplom utsågs Ingvar Ohnell.

Stationsområdet

2. Byföreningens räkenskapsår bör av
olika skäl ändras till att sammanfalla med
kalenderår.
BESLUT: Förslag till ändrade stadgar
fram.lägges vid Byföreningens årmötet i
augusti.
3. Medlemsavgiften i Byföreningen.
BESLUT: Styrelsen föreslår årsmötet att
höja medlemsavgiften till 75 kr per
person.

92-08-13 årsmöte
Utöver sedvanliga punkter enligt
~yföreningens stadgar avhandlades
följande: ·
1. Mötet beslutade att höja medlemsavgiften till 75 kr.
2. Mötet beslutade om ändring av
föreningens stadgar. (Nya stadgarna
återfinns på annan plats i Möllekuriren).
3. Byföreningens diplom för kulturbevarande insatser 1992 utdelades till
Ingvar Ohnell. (I Möllekuriren 92.2 finns
en artikel om Ingvar Ohnells hamnmuseum).
·

92-09-09
1. Hyrorna för utställningar i stationshus
och annex för 1993.
BESLUT: Stationshusetl 700 kr per vecka.
Annexet
850 kr per vecka.
2.Övemattande husbilar och hus~~ . ar.
övernattning på par enngsplatsema.

2

Helt i strid med samtliga berörda sakägare
och andra intressenter har Byggnadsnämnden i Höganäs kommun beslutat
godta · den reviåerade detaljplanen för
Stationsområdet.

Mölle hamn
Mölle Hamn ekonomisk förening har i år
ett rekord av c:a 2.400 besökande båtar
och gäster. Nöjda och glada över den
förvandling som hamnen genomgått. Tack
vare alla dessa som ställt upp ideellt och
jobbat har vi klarat ekonomin med en liten
marginal. Vissa löner och ersättningar har
vi varit tvungna att utbetala och
investering~r har gjorts, men trots detta
har vi klarat ekonomin utan några
förluster detta år. En del sponsorer och
bidragsgivare har även ställt upp med
ekonomiska bidrag.
Till alla er som ställt upp för denna
fOrening vill jag även pa denna plats
uttrycka min tacksamhet.
Le,z,zart Sile11 Alfredsso1l, Ordf

Forts. från sid 1 "Möllebor . . . "
Byggnadsnämnden har nu tagit
detalJplanen för Stationsområdet och skall
vidare till kommunfullmäktige för godkännande och därefter till 1 .änsstyrelse,
tätt följt av alla överklaganden. Vi får väl
se när vi kan flytta in på området, både
äldre och yngre, barn och hantverka~e.
En riktigt solig, varm och snöfattig v1nt~r
och en God Jul och ett Gott Nytt Ar
önskar.

Le1z11art Sile,i Aljredsso,1, Ordf
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Sko/skeppet Sjelevenfrån Horb~ck blev 2000:e gästbåt 1992 i
Mölle hamn. Här den glada besättningen, sedan den mötts av en
tvåskottssalut vid inseg /ingen i hamnen .
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Arsmötets ordförande Arne Hagberg applåderar Ingvar Ohnell,
som emottagit Mölle By.förenings diplom för kulturella gärningar.
-
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Andrade stadgar för Mölle Byförening
Enligt nuvarande stadgar avslutas räkenskapsåret den 30 juni och avser tiden
1 juli-30 juni. Medlemsavgifterna däremot har avsett kalenderår. Detta fdrhAllande
har visat sig innebära vissa svårigheter,. såväl ifråga om redovisning av ekonomin som
att det stundom uppstått oklarheter vid inbetalande av medlemsavgifterna.
Vid ordinarie årsmöte torsdagen den 13 aug 1992 beslutades om ändrade stadgar for
Mölle Byförening enligt av styrelsen framlagt förslag. De nya stadgarna enligt nedan:
1
iö reningens ändamål är att på allt sätt
tillvarataga och främja byns intressen.
§2
Medlemskap i byföreningen är öppet för
envar, som är villig att verka för byns
väl. Medlemskapet är individuellt och
berättigar till en röst vid föreningens
förhandlingar. Medlem, som handlar i
strid med föreningens ide', kan genom
årsmötets
beslut
från tagas
sitt
medlemskap.

Till styrelseledamot skall utses person,
vilken är så bosatt, att vederbörande kan
inställa sig till sammanträde i Mölle under
samtliga irets månader. Majoriteten av
styrelsen skall vara fast bosatt i Mölle.
Utöver ordförandens vilja äger en
majoritet
av
styrelsen
att kräva
styrelsesammanträde, närhelst den anser
sådant behövliBt.
Styrelsen bestämmer vilken eller vilka,
som äger teckna föreningens namn.
Föreningens räkenskaper avslutas den 31
december varje år och avser tiden 1
januari - 31 december.

uedlemsavgiften bestämmes av årsmötet.
§4
Arsmötet hålles i mars månad på tid och
plats, som bestämmes av styrelsen. Extra
sammanträden hålles, då styrelsen så
finner påkallat eller då minst 1/10 av
medlemmarna för särskilt uppgivet
ändamål så begär.
Styrelsen skall under augusti månads
forsta hälft kalla medlemmarna till ett
extra föreningsmöte för infori1,ation och
diskussion av
föreningens aktuella
verksamhet.
k!11else till årsmöte sker genom anslag på
föreningens anslagstavlor och skriftligt till
hushållen i Mölle.
Till kallelsen fogas forvaltningsberättelse.
Andra f01 mer av kungörelse bestämmes
av styrelsen.
Kallelse utfärdas minst 8 dagar före
sammanträdet.

Jämte 6 edamoter, vilka valJas för eP: ~•d
av två år, (3 ledamöter bör om moJl1gt
nyväljas vaIJe år).
•
3 suppleanter utses årligen. Ars~ötet
utser ordförande, medan styrelsen inom
sig utser v. ordf., kassör och sekr.

4

t1d ordinarie årssamroanträde skall
följande ärenden vara föremål för
behandling.
1. Val av ordförande, sekreterare och
j!,lsteringsmän för årssammanträdet.
2. F~ga om kallelse till sammanträdet
utfärdats i behörig ordnin8.
3. Styrelsens förvaltningsberattelse.
4. Revisorernas berättefse.
5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fastställande av årsavgiften för näst
följande kalenderår.
7. Val av ledamöter och supple.anter.
8. Val av två revisorer och en revisorssupple.ant.
9. Val av eventuella kommitteer.
10. Utse valberedning, bestiende av tre
ledamöter.
11. Andra frågor och förslag, som ev.
kan komma upp till behandling.
Jirslag till ändring av dessa stadgar skall
$kriftl1gen ingivas till styrelsen.
Beslut om änclring av stadgarna må fattas
på årsmöte endast under rorutsättning att
sådant ärende i behörig ordning kunruorts
i kallelse till detta.
Augusti 1992

•

Mölle i världen
Har några förändringar i världsläget skett
efter det att vi för ett halvår sedan skrev
i Möllekuriren? Ja, mycket förenklat
skulle man kunna uttrycka sig så att på
ålla de stora arenorna bar läget
försämrats,
Jugoslavien,
(gamla)
Sovjetunionen, Libanon, Irak och nu
alltmera uppmärksammat Angola. Och på
alla dessa skådeplatser står vårt
värlsdorgan FN till synes helt maktlös.
Den enda positiva utvecklin~ som man
kan se sker i Baltikum där Estland,
Lettland och Litauen alltmer frigör sig
från Sovjet,' som i sin tur mer och mer
framstår som en tidsinställd bomb.
Ett namn har fursvunnit och ett har
tillkommit inom världspolitiken sen sist.
Willy Brandt,
fredskämpe
och
nobelpristagare har gått ur tiden. I USA
har man haft presidentval och av en svag
l?resident och en oprövad presidentkand1ciat valde man med den senare,
demokraten Bill Clinton. Många tyckte att
· ingen av kandidaterna var så m~cket att
hålla i men när nu Clinton valts så låt
oss hoppas att han med sin ungdomliga
entusiasm kan växa med uppgiften.
Världen behöver det!

Även i Sverige har i princip allt elände
trap ats upp sen sist beträffande
b~~ ·ser, konkurser, arbetslöshet. I
mitten på november kunde vår krona inte
stå emot trycket från omvärlden utan vi
blev tvungna att låta den "flyta", en
åtgärd, som i verkligheten innebär en
devalverini. Och dom som tror si$ veta
säger att än är inte botten nådd . Det
gäller att ta fram ulstern och dom långa
och försöka övervintra.
I Mölle har vi kunnat glädias åt en
osedvanligt fin sommar men i ovrigt kan
man nog konstatera att det mesta går sin
gilla gång. Stationshusområdet har stötts
och blötts och just nu förbereds en ny
runda överklaganden och uppe snett
bakom Kristinegrund bygger man ett hus
som många förargar si~ Over.
Mölle har ju alltid vant attraktivt att bo
eller sommarvistas i och följaktligen har
det varit ont om objekt på fastighets- ·
marknaden. Den rådande lågkonjunkturen
har emellertid satt sina djupa spår även
här och i nuvarande stund lär ett drygt 1Otal fastigheter vara till salu.

Leif Persson

Möllekuriren
Vill i följande numris ställa
<lena utrymme till förfogand e
för en smaktfullt (gärna
med någon humor) utformad
annons.
För vidare information
kontakta d.t.h. redaktör ~
Leif Persson .c:r~..,..-

t

.,:-_

Tol 042-34 72 70

.
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Bernhard Nilsson Ideborg,
känd Mölle-profil

I

Jag hade skrivit min fOrsta Mölle-artikel
för HD. Den handlade om Ruffen - den
lilla intressanta röda byggnaden på
hamnplanen i . Mölle , rentav en unik
detalj i vårt samhälle. Vi skrev den 13 juli
1941, kriget hade alltså redan börjat och
satte redan sin prägel på byns liv. Som
nybliven journalist njöt jag av att ha en
publicering i en stor skånsk tidning.
När j~g stod ute på bageriets vedbacke
och klov "sprittel ropaae man på mej.
En kvinna, fru ld.a från villa Ideborg,
framfOrde hälsningar till den nye
skribenten med anledning av Ruffartikeln
och bad mej så snart som möjligt besöka
sjökapten Bernhard Nilsson, ldeborg,
lampligen vid 15-tiden. Jag bytte kläder
och med lätt darr på knäna travade jag
bort mot Norra Strandvägen och villa
Ideborg. Och med ännu mera darr
k.nackaae jag på. Vad ville BN mej,
gällde det en utskällning för att jag rört
mej i ett ämne som jag inte hörde hemma
i, Jag baga;.~~ke?
Dar satt Be
ard Nilsson, jag såg ~enast
att han var sjuk. Han hälsade mej hjartligt
välkommen, berömde mej för min Ruff
och så pekade han på bordet framför sej,
där det låg skri vpapper och pennor, och
sa:
- Du Anders är ung och skall leva vidare,
jag ska snart gå bort. Jag har mycket jag
vill berätta tör dej, som du kan fora
vidare. Där har du papper och pennor,
sätt dej , skriv ...
Och vår intervju, den kanske finaste jag
haft,
började.
BN:s vetande och
erfarenhet om sjöliv, fiske, livet i
allmänhet var som en ocean, som jag
försökte tömma med tesked.
Nu blandade sig tant Ida i leken. Bernhard
är svårt sjuk. Du bör inte tala med honom
mer än en knapp timme var gång. Jag
nödgades
ransonera
dessa
gyllen~
ögonblick. När jag nästa dag infann meJ
hade jag en stadig skrivbok med. Och
denna kom att fyllas av de mest underbara
saker tör en hembygdsforskare.- Bernhar~
Nilsson var född år 1856, vid torget 1
Mölle, hans ID:Or var född ~yk och hon i
sin tur dotter till byfogden Jons ~yk, som
förmodligen lett fdrsvaret vid ryska
landstigmngsförsöket 1788.

~är_i BN :s varda~srum fick jag leva mej
tn 1 gastarnas vasen. Gastar, det var
okända sjömän som drev iland och som
begrovs ute på fäladen. För att utmärka
gravstället lade man en sten vid fotändan
och en vid huvudändan. Många sjömän
hade jordats här, BN kände till åtminstone
50 stycken. Vid ett tillfälle gick en
Strömstadskonare på, förliste, åtta sjömän
drev iland, alla begrovs här. Området fick
en kuslig ton, gastarna gick igen.
Gastagudan som leder upp från hamnen
var ett känt tillhåll för dem; under pugede
höstkvällar for de under ylande och
tjutande upp och ner.
BN berättade om sillafisket förr. Man
seglade till Selands rev och satte sina
närdingar. Då vinden svek kunde det
hända att man fick ro ända hem.
Sillaprångarna stod ute på piren och
anropade hemvändande för att köpa hela
lasten. Brännvin lovades i merpart.
För att få tur sköt man i fiskeoåten, helst
skulle nån klok kvinna vara med. BN
lärde mej att anrätta s.k. fläkesill, en av
Mölles finaste delikatesser. Man hissade
upp den i flaggstången. Vid ett tillfälle i
Bohuslän lärde BN kocken på en
holländsk ångare att anrätta fläkesill och
denne förde ut konsten i Europa.
BN berättade om forna tiders kattabaler.
Man träffades hos Bengt Knafves, man
kunde lyfta upp en fiskebåt på medar och
bemanna den med musiker och sångare
och köra runt i vild glädje. Sen så
dansade man hela dygn, ända tills
strumpsockarna var uppslitna.
BN hade också fått prova det hårda livet
till sjöss. Ett myteri och en shanghajning
hade han fått vara med om, vilket nära
nog kostat honom livet.
BN gav mej de första inblickarna i
bärgarlagens arbete. Alla män i Möl~e
tillhörde bärgarlaget, detta budades vid
strandningar och ofta under dr~matiska
åtgärder bärgade man det nödställda
fartyget och dess män. HärfOr fick _!Dan
bärgarpengar, d~sa delad~ 1 lotter, aven
änkor och ensamma kvinnor fick del
därav. Det kunde bli fest då allt var klart.
BN hade varit med vid Knut 18~7. då det
norska skeppet G~ronne f~stnade 1 isen ute
vid Kullen och hissade nodflagg.

Forts nästa sida
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Forts. från föregående sida
Han bar gjort ett par uppfinningar inom
Fem snipor gick ut, fick delvis bryta sig
dykeribranscben vilka patenterats i flera
fram och bogserade Garonne in till Mölle
lånder. Och han sägs ba druckit grogg
redd. Ibland fick man gå vakt vid bärgade
med Kung Oscar II.
fartyg för att hindra dem från att srruta.
Den 18 oktober 1941 fyllde han 85 år.
En mtervju ägnade BN åt den ståtliga tvåmeterhöga gallionsbilden från
skeppet Matbilda,
som strandade
1867
norante'.
Fem Möllebor
beslöt ta
loss
gallionsbilden ,
föra den iland och
sätta upp den på
Ruffen i Mölle.
Längre fram ,
under
första
kriget, togs den
ner fOr målning
och översyn och
försvann.
BN
ville genom mej
efterlysa den, så
skedde, men den
är alltjämt spårlöst försvunnen.
Bernhard Nilsson
beskrev hur man
förr _bY.ggde husen
1
Mölle,
s.k.
klinehus
varvid
man tog leran
borta i Lergravarna. Han berättade
hur det gick till
när man byggde
gamla hamnen,_på
Han
1870-talet.
•
gav meJ namnen
på
kaserna,
möjligen
härstammade dessa
miniatyr-hamnar
från den danska
tiden. Kåsen med
den stora blåa
Bernhard
Nilsson
Ideborg
stenen
tillhörde
Petter Jeppsson . .
Jag fick äran att bära över en läcker
Och äran att ha räddat den s. k.
vetekrans från Bror Karlssons bageri. Så
Mågahallen med dess mystiska inskript
reste jag till Stockholm fOr att övervintra.
tillkommer BN. Meningen var att spränga
När jag nästa vår återkom till Mölle hade
den och ha till hamnbygget.
BN gått hem till sina fäder. Vad han
Det har varit en yttre glans kring
berättat finns emellertid kvar i min
Bernhard Nilsson. Han fOrde i början av
Det
täcker
nästan
hundra
anteckningsbok.
seklet fassagerarångaren Sten Sture som
år
av
Mölles
storartade
utveckling.
gick p traden Mölie-Köpenhamn.
)

.

Anders W Mölleryd
7
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Möllekuriren

I

kommer i . fortsättningen a~t utg~ _fyra
gånger årligen: 1 februan, l JUllt, 1
september och 1 december.
Personer, klubbar och föreniningar som
vill lämna material, för införande i
Möllekuriren, måste inkomma med detta
material till redaktionen senast 15 dagar
före ovanstående utgivningstillfällen .

Klubbar-förenin ar
Glada deltagare i bouleklubbens
"allhelgonablixt ".

6/12 A ventsvandring
17 / 1 Rovfågelsexkursion
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Boulebanan i Mölle
livligt utnyttjad
Boulespelet har som väl alla Möllekurirens läsare kunnat observera blivit mycket
populärt i vår by. Det introducerades här
1 augusti 1989 - nu kan Mölle bouleklubb
räkria in något över 60 medlemmar. Så
många får inte plats att samtidigt spela på
klubbens erkänt fina bana _på stationsområdet, men maximala antafet - 30 - har
uppnåtts vid flera tillfällen.
Bouleklubben hoppas kunna intressera
ännu fler möllebor att unna sig det nöje
som det innebär att umgås i trivsel och
spänning p_å bouleb~an. . Ett försök
gJordes en IOrdagsför1111dda~ 1 september.
Vädret var då tyvärr alltfor bistert och
endast några få tog tillfället i akt - nu är
de också aktiva. V1 återkommer till våren!
Medlemmarna lägger själva ner mycket
idogt arbete på och utanför banan. I våras
planterades buskar, skänkta av Kullens
plantskola, längs det strax dessförinnan
ommålade staketet. En ny trappa ner till
banan har lagts, någta sittplatser på
staketet ordnats och förberedelser till en
.Q_ergola på perrongen gjorts.
Tävlingssäsong 92 avslutades med en
"allhelgonablixt". Kerstin Wahlund stod
ffir arrangemanget och kunde också glädja
sig åt att vinna en ytterst spännande final
tillsammans med Disa Seger med Siv
Andersson och Hilde Wellberg.
Sommarens individuella klubomästerskap
hemfördes av Sune Ryde'n och Wera
Thomson. En barometertävlin~ för
tvåmannalag vanns av Sune Ryde n och
Gösta Welin.

8

6/12 Vintervandring på Kullaberg
(lätt vandring m. besok på Himmelstorp)
25/12 Julpromenad

Vad händer nu?

13/12

Luciafirande
stationshuset.

klockan

17.30

•
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Till sist

skulle Ni finna att Ni läst någon av
nyheterna i Möllekuriren tidigare, sA vill
redaktionen förklara att MK från och med
detta nummer tryckes på papper som till
40 % utgöres av returpapper.

Julklapps bekymmer?
Jubileumsboken "Mölle genom
fem sekler 1491 - 1991" säljes
nu för endast 45 kr/st.
Eller varför inte värma med en
"Mölletröja"?
Det kommer att bli sommar
även nästa år! Ett fåtal
baddräkter "Mölle-randig" finns
ännu kvar. Sista chansen!!
Kontakta lngegerd Edler
tel. 34 73 87.

Möllekuriren, Åsvägeo 5, 260 42 MÖLLE
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