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MÖLLE SYFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

ARG. 6

Vilken fantastisk by vi har !
Snart är sommaren här, med värme och sol,
varma kvällar och nätter då vi kan sitta ute
och njuta av allt vackert, både med fågelsång och myggor. Att få gå ned till hamnen
där båtar ligger på rad med alla glada båtgä..:
ster, nöjda med all service, med bastu, tvätt
och tillfällen till mat och olika aktiviteter, alla,
båda barn och gamla.
Hamnen ligger lugn utan kuling med bara
en varm bris. Vi kan ta oss en tur runt Kullen
med den stora rundtursbåten och varför inte
ta en golf runda på den lilla min igolfbanan .
Vid hamnkiosken med olika aktiviteter, där
är det folk som både
äter glass, korv, tar
M
en liten varmrätt med
ett glas vin och några
köper upp ett stort
lager av Knafves
alla korgar, burkar
och andra attiraljer.
E
Hamnplanen har
träd, buskar och blomsterarrangemang runt alla sittgrupper som
nu finns här med sina parasoll och gäster.
Torg handeln fungerar men bara på fredagarna, med då finns här både fisk, grönsaker, redskap, blommor och mycket annåt att
köpa. Här nere kan vi nu också köpa, hyra
båtar, cyklar och kanoter, köpa bensin och
båttillbehör, tåg och fiskeredskap.
Uppe vid stationsh uset är det fullt med folk.
Här är konstutställningarna välbesökta.med
rekordförsäljning. Man har öpp~t långt 1n på
kvällen och avslutar med en visafton eller
varför inte en lyrikkväll bland konstverken.

På fotbollsplanen är det cupfotboll mellan
Arild och Mölle. Efter matchen går man ner
till byns bastuanläggning i hamnhuset och
avslutar med en öl på puben i samma hus.
På boulebanan vid stationshuset har man
varit tvungen att bygga ytterligare några
banor för att klara det stora intresset. Byns
barn har utökat skateboardrampen med plats
för publik och här är det städat och prydl igt
med pilar och buskar i ordnade rader som
ramar in platsen .
Husen på resten av fotbollsplanen, ja, här
har man nyligen flyttat in, Nanna Knafve,
"Sven på macken," Sonny och Aina, Anne
Marie, Lennart och Lillan . Här borde nu . De
som tyckte att de gamla husen var jobbiga
att hålla i ordning .
Bussen den går ända ner till hamnen nu
och upp till grindarna på berget, så man
behövde aldrig någon ny Gyllenstiernas Alle
över fotbollsplanen där nu både barn och
gamla bor, lever och leker. Affären Fyren går
strålande . Nu handlar i stort sett alla här
även de som arbeter i Helsingborg och
Höganäs. Orsaken är att sortimentet är utökat, aldrig några ·tomma hyllor. Maten och
frukten är fräsch och god. Fasaderna är
nymålade me_
~ _härliga färg er. Blomr:r,or, träd
och buskar dOIJer alla kundernas bilar.
Posten börjar öka sina öppettider för nu har
alla insett att servicen är perfekt och här kan
man uträtta i stort sett alla sina ärenden
rörande pengar och skatter. Och vilken lokal
med termosfika och pepparkakor. Då gör
det ju inget att vänta på sin tur!

Forts. sid 2
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Föreningsbeslut
92-01 -02

l . En begäran från Mölles ungdomar om bidrag
n1 cd 1.995 kronor för inköp av ett biljardbord
bifölls på villkor att skatebordrampen på stationsområdcl snyggas upp.
2. En begäran från Cederholms tivoli om att få
anordna tivoli vid hamnen den 11 -12 juli 1992
beslöt Byföreningen att ställa sig positiv till
jämväl att efterhöra intresset hos andra föreningar för att eventuellt ordna en minihamnfest i
samband med tivolit.
3. Byföreningens Trivselkommitte beslutades
bestå av: Arne Hagberg (sammankallande),
Gunnel Elfverson, lngegerd Edler och Karl
Gustav Hansson.
4. By föreningens Butiksråd beslutades bestå av:
Arne Hagberg (sammankallande), Lisa Knafve
och Per-Eric Schyberg .

Några hinder för att driva saken vidare finns
således inte, varför Kommunen kommer att ställa ut planerna i mitten av mars. Utställandct ske r
både i Stadshuset och i Stationshuset och kommer att vara i 14 dagar. Under denna tid finn s
således möjlighet att komma med synpunkter,
förslag eller erinringar mot planerna. Om inga
större erinringar eller överklagande göres, så
skulle byggnationen i allra bästa fall kunna
komma igång under hösten 1992.

Forts. Vilken fantastisk by!
•

Solviken med den nya härliga bryggan som
nu stått pall i flera vintrar med is och kul ing.
Här badar mamma, pappa och alla ungar
som ny?s fått glassen från Ullas kiosk som
nu också fått en granne. Den nya toalettan läggningen har kommit på plats . Grannarna
har fattat att det blev bast så.
Bassängen har fått ett helt nytt pumparrangemang med automatik och genomströmmande vatten, men visst kostade det.
Och besök Fågelviken . Tången är helt borta.
Gräsytorna är snygga och klippta . Sa~dstranden är stor och härlig och så den lilla
glasskiosken.på hjul som också hyr ut vindsurfingbrädor under hela sommaren .
Stigen till kapellet har också fått sin belysning till glädje för alla dem som njuter av att
gå här i stillheten på kvällen utan att snubbla
på ojämnheter i marken.
Vilket år är detta? Ja, inte vet ja~ ...
Men snart är det sommar med varme och
sol.

Kon1n1unbesl ut
Hamnen
I avvaktan på att kommunstyrelsen skall fatta
beslut om utredning av vågbrytare o.s.v. kommer arbetet med hamnen och dess närhet t.v. att
bestå av en inventering av de kring hamnen liggande fastigheterna, som i många fall är av
antikvariskt intresse.

Stationsområdet
Den arkeologiska undersökningen, huruvida
någon stenålders bosättning legat på stationsområdet, ärnu klar. Grävningarna, som utfördes av
Riksantikvarieämbetet i Lund, visade inga tecken på att någon bosättning sk~lle ~a ~its.
Området ligger annars mycket lampl1gt or1e~terat söder om Kullaberg för en sådan bosättning,
men kanske har marken varit för sank för att vara
lämpad.

Lennart Silen Alfredsson
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Mölle Han1n
Ekonon1isk Förening
Under de senaste åren har i Mölle framkommit
en allt starkare önskan att ansvaret för hamnen
och dess omgivning skulle återgå till Mölle.
Detta har diskuterats med Höganäs kommun,
och under hösten hade planerna på ett utarrenderande framskridit så långt att ett förslag till avtal
lades fram. Detta avtal skulle gälla skötseln av
Möllehamn samt vissa badplatser, grönområden
m .m. Höganäs kommun tog kontakt med bl. a.
Mölle By förening, som dock inte ansåg att föreningen borde åtaga sig uppgiften.
Av hamnen intresserade Möllcbor, som sedan
länge diskuterat vad skulle kunna göras för
hamnens bästa, enades om att ett övertagande av
kommunens verksamhet i och kring hamnen
borde ha alla förutsättningar att gagna Mölles
intressen. En väsentlig punkt till detta var den av
kommunen aviserade I 00%-iga höjningen av
båtplatshyroma för 1992.
Lennart Silen-Alfrcdsson, som under många år
ju haft täta kontakter med Hög~äs kommun,
inte minst när det gäller hamnen, inledde samtal
me.d kommunen om förutsättningarna för ett

arrendeavtal mellan Höganäs kommun och Möllc.
Under november och december hölls e tt antal
möten i Mölle, där for rr,en för verksamheten
drogs upp. Man enades om att bildandet av eko nomisk förening bäst skulle främja Mölle. Genom
en sådan förcningbildning skulle verksamheten
komma att drivas på ett önskvärt demokratisk
sätt, och ge medlemmarna möjlighet att bcstän1ma föreningens agerande.
I mitten av december hölls föreningsstärnma i
Stationshuset i Mölle på vilken Möllc Hamn
Ekonomisk Förening bildades och en s tyrelse
med följande sammansättning valdes :
LennartSilen-Alfredsson
Ingvar Ohnell
Göran Johansson
Henrik Bager
Conny Svensson
Johnny Svensson
Forts. sid 8
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Det känns underligt att eftermånga års frånvaro
åter trampa hemmets jord. Ej glömmer jag hur,
då vi passerade gränsen mellan Norge och Sverige -- vi kommo nämligen hem på Norska
amerikalinjcn och reste med t!g från Kristiania Ett av världens äldsta spel, utövat långt tillbaka
- mitt hjärta klappade när jag såg de små blåsipi tiden av greker och romare, introducerades i
porna skymta fram ur skogsgömmoma, ej heller
augusti 1989 i Mölle.
glömmer jag uttrycket i våra medpassagerares
Det spelas sedan dess på stationsområdet . Här
ögon då min systerdotter fru Andersson sade till
har väl alla av Möllekurirens läsare observerat
sina två små pojkar, detta är Sverige! "Detta är
att en speciell bana anlagts, inhägnad med staket,
Sverige!" Hvilken klang, vilken värme ligger
och att här mycket livligt och glatt tränas konsten
inte i de orden för den hemvändande flyttfågeln
att kasta ett metallklot så nära en liten trä.kula,
som levt skilt därifrån så många långa år. Det är
"lillen" kallad, som möjligt.
uppfyllelsen av hans drömmar och betalningen
När fritidsnämnden i Höganäs fick en förfrågan
för hans flit och umbäranden, därför var ögonen
frånMöllcomeventuellLbidrag till banan , tvekafuktiga på oss lite här oc.h var. Ack dessa hemde den inte. "Vi måste fakti skt göra något även
vändande OyLtfåglar, om rikssvenskarna bara
för Möllc .... ''
kunde förstå dem. om de kände ens hälften av
Den kommunala slanten täckte kostnaden för
den kärlek, den längtan, den trånad som å.r efter
att anlägga banan. Sedan lyc kades en av initiaår bringar dem he m, bara för att änen gång se och
tivtagarna, Olle Könsberg, förmå företag i Höga gästa detta sitt drömland där fågelsången ljuder
näs att skänka virke, cement och färg ti Il stak etet.
klarare, blom morna dofta skönare, gräset är mera
Boulespelet är nu inne på sin tredje säsong . Så
grönt, himmelen mera blå -- delta är Sverige!
snart våren börjar komma skall medlemmarna
Men rikssvenskan förstår inte Oyttfåglarna. därfortsätta det egna arbetet på banan med en ny
för mötas de av kalla ofta även hånfulla blickar.
omgång färg och plantering av bus kar -- sponsDe kommer i sina ulländska dräkte r, begagna
rade även de! -- utmed staketet.
sina utländska later, talar sin kanske något brutna
Mölle bouleklubb har nu i runt tal 50 medlem svenska, efter många år går det nog inte så lätt att
mar, ungefär jämnt fördelade på bägge könen .
gena.st komma in i de gamla hjulspårcn igen.
Tisdagar och torsdagar har hittills varit bokade
Flyttfågeln är inte förstådd, ej ens av anhöriga.
för spelet -- men banan utnyttjas flitigt även på
Efte r första mötet med dem flyr han ut i ensamandra dagar. Ett par tävlingar har genom förts .
het, vad skulle han hemma att göra, vad var det
Ryktet om att det finns en boulebana i Mölle har
som lockade , vad var de t som drog? Han skall
spritt sig långt upp i landet. När SM spelades i
resa igen om det inte vore för skam skulle han
Höganäs kom flera av SM-deltagarna ut hit och
rest genast. I förtvivlan söker han sig tillbaka till
kunde konstatera att banan höll en n1yc ket god
sin barndoms- och ungdomsstigar. I skogen på
klass. Ett gäng glada pensionärer från Halland
berget, längs sjön, han känner dem alla, var
blomma vart träd, varje sten. vågskvalpet, fågel gästade mölleklubben en dag i juni förra året.
sången. Lyssna, sjunger inte själva kråkan vackNu vill Mölle bouleklubb gärna välkomna Ocr
ert, hedervärda skånska kråka som jag inte sett
kullabor att pröva på boulespelet. Kom och ta en
därborta i det soliga Califomien på de 18 år jag
titt! Vi lovar att du blir spclsugen. Och god
instruktion får du.
. bott där, ditt kresande är underbart i mina öron.
Under våren välkomnar bouleklubben även byns
Flyttfågeln lägger sig ner däruppe på krönet,
under sitt älsklingsträd, begraver huvudet i
ungdomar att spela boule. Information härom
anslås på Fyren.
mossan och konvaljer och gråter -- gråter vid sir1
moders bröst igen, den underbara svenska natuVill du veta mer om boulespelct, kontakta ordföranden (Åke Thomson, tel. 34 74 62), sekreteren. Detta är Sverige, han är hemma igen i några
månader, skall han glömma allt, och leva, njuta
raren (Barbro Möller, tel. 34 71 17), eller ban chefen (KG l-lansson, tel. 34 73 34).
och vila, flyttfågeln har funnit sin bäring.
Mölle, förtjusande underbara Mölle. Visserligen har framåtskridandet nästan för~ärvat Di~,
inte ostraffat växer en liten fiske by till ett mun1cipalsamhällc, inte ostraffat ligger statens j~vägsstation i mitten av Petter ~~en~ vång, _mt_e
ostraffat anlägges en villastad 1 1tal1ensk stil, 1f
Som jag sitter här hemma i Mölle, och läser
you please uppe på Bökcbolet och Skansarna
svenska tribunen Nyheter, rinner mig den tanken
modet 11a butiker, storaskyltfönster, breda gator,
i sinnet att säkerligen skulle många av dessa reklamen, affischer, bilar och velocipeder, dans
läsare och i synnerhet skåningarna tycka om att
Forts sid 7
läsa ett litet kåseri härifrån.

Välko111111en
till boulbanan !
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M ölle Golfklubb köper K ullagårdens värdshus fört re miljoner kronor.

Golfbanan
på Kullaberg
Under många år har frågan om golfbanans existens och framtid varit föremål for debatt i olika
läger. Inte minst bland naturvårdsfolket har det
varit ett kärt ämne med krav på att golfbanan
skulle läggas ned. Det har spekulerats i att
antingen låta kor beta på de öppna ängarna eller
att låta naturen ha sin gång d.v.s. igenväxta fålt,
som skulle innebära sly och ogenomträngliga
snår.
Lyckligtvis har frågan om golfbanans framtid
nu fått en för majoriteten av intresserade lycklig
lösning. N aturvårds~!}tusi as ten och sångaren Ulf
Lwidells dröm om "Oppna landskap" går nu vad
beträffar Kullaberg i uppfyllelse.
Golfklubben och markägaren AB Kullabergs
Natur har nu träffat ett 50-årigt avtal angående
golfbanan och tillhörande byggna_der. Enligt
avtalet säljer AB Kulla bergs N aturt1ll Golfklubben nuvarande huvudbyggnad "Kullagårdcn"
samt det nästintill liggande "Norra längan" med
tillhörande mark till ett pris av kr. 3 miljoner.

Golfklubben förbinder sig att vidtaga erforderli
ga renoveringar av byggnaderna. BI. a. skall det
av hälsovårdsmyndigheter 11a utdömda köket flyttas upp från källarplanet till gårdsplanet. Där installeras ett modernt kök. Därvid tas nuvarande
shop i anspråk. Shopen flyttas till "Norra läng
an." Nuvarande klubblokal bibehålles men med
en bättre kontakt med restaurangen bl. a. genom
en bardisk i direkt anslutning till klubblokalen.
Gästrummen bibehålles tills vidare i nuvarande
skick. "Norra längan" ombygges så att den
kommer att innehålla shop, kansli, reception och
personalrum. De övriga byggnaderna jämte
golfbanan arrenderas av golfklubben på 50 år.
Vid golfklubbens årsmöte den 25 januari 1992
bestämdes att styrelsens förslag till ombyggnader skulle planeras och granskas av styrelsens
byggnadskommitte förstärkt med 3 st. nya medlemmar. Samtidigt beslutades att varje medlem
med undantag förpassivamedlemmarochjuniorerunder24 år skall betala en kontantinsats å kr.

6.000:-.
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efter så ligger det ju i sakens fulla ordning att så
skulle ske.
Då jag för ett tiotal år sedan var hemma, var
förändringen kanske inte så iögonfallande som
nu, men dom var där i alla fall, järnvägen, automobilen, elektrifiering och turistströmmen som
har moder 11iserat icke endast Mölle, utan alla de
andra små fiskelägena, Lerhamn, Ny hamn, Arild.
Höganäs, det förr så svarta rökiga, smutsiga, är
nu ett mönster i renlighet och prydlighet med
vackra moderna småhus. Också Ryd med sina
stora lwnmiga kastanjer är verk.Jigen en underbar tavla i den tidiga våren.
Så lider då tiden, snart är min vackra sommarsaga slut, såg "Fredrik VIll:e" idag när den passerade Kullen och greps därvid av vemod. Nästa
månad någon gång skall jag stå på däcket av en
av de stora ångarna och se Kullabcrg och Sverige
försvinna troligtvis för alltid. Och svårt, oändligt
svårt känns det för oss flyttfåglar att åter spänna
vingen till flykt, att lämna allt vad vi igen lärt
känna och hålla av.
Men därborta vinkar vårt land -- för mig det
härliga Califomia, min make, mitt hem. För all
framtid skall jag dock bevara minnet av denna
min sommar i underbar K ullabygd av Sverige av
allt Mölle.

Förvaltningen av de aktuella byggnaderna skall
ombesörjas av ett för ändamålet bildat aktiebolag, benämnt "Kullamannen AB."
AB Kullabergs Natur förbehåller sig som ägare
av en aktie hembudsrätten till den nya f astigheten och bolaget.
Golfklubben kommer att teckna ett avtal med
den tilltänkta krögaren. Golfklubben har nu i och
med överenskommelsen med AB Kullabcrgs
Natur räddat golfbanan för överskådlig tid till
glädje for inte bara klubbens 1.300 medlemmar,
varav ca. 200 juniorer, utan även de tusentals
turister i egenskap av grecnfeespclare, som
kommer på besök till oss samt även för alla de
många vandrare, som strövar omkring på de
många stigar, som finns i anslutning till golfbanan.
För alla dessa människor är det en obeskrivlig
upplevelse att göra·en rond runt golfbanan med
eller utan golfklubbor, skåda ut över Öresund
och Skälderviken, att lyssna till näktergalen i
bjömbärssnåren om våren och stundom beskåda
de·vackra rådjuren elegant korsa golfbanan.
Till slut är golfklubbens styrelse värd en stor
eloge för att under mycket hårda förhandlingar
lyckats genomdriva avtalet med AB Kullabergs
Natur. Golfklubben kan med stor tillförsikt se
fram mot klubbens 50-årsjubileum i maj 1993.

Sverige den 14 juli 1922
Gösta Tivelius
Faster Frida

Forts. Brev från Skåne
varje kväll på något av byns hotell, jazzing
shimming, korta kjolar -- som sagt ostraffat går
inte ett samhälle så framåt.
Det gamla är försvunnet, förgäves letar man
efter.det tysta, idylliska förnäma: de små låga
husen, de smala knaggliga gatorna, gubbarna vid
ruffen, flickorna i ljusa huvuddukar och randiga
förkläden, dansen vid femöringen och skallebacken, allt är försvunnet och har lämnat rum för
en storstadsmässighet som hör illa hit. Den
hemvändande gripes av en känsla av vemod och
saknad, man står som infår ett helgerån och man
ryser när man tänker på framtiden och de stora
hotellen, villorna, butikerna, gatorna och badgästerna. Ty nu två åri rad harturistströmmen varit
ytterst fåtalig och tänk om den en gång skulle
upphöra helt. Faktiskt gripes man av sorg, när
man ser hur Mölle har vandaliserats, Kullaberg
som nu är inhägnat och sorn är förbjuden för
allmänheten, inträdesavgift naturligtvis, och vem
kan gå ut i den härliga naturen och drömma
ostörd när man först skall stå och parlamentera
med en cerbarus vid grinderna, grindar byggda
över allmänna vägen där stigen ner till Djupadal
tager sin början. I sanning, Mölle har gått framför med sto1111steg. Men tänker man nu närmare
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Forts. Mölle Hamn
På föreningsstämma 11 januari 1992 invaldes i
styrelsen även Lars Edler. som styrelsesuppleanter Nils Åke Jansson och L O Petterson. till
revisor Lennart Lövkvist samt till valberedningsmän Carl Her r11an Pettersson och Per Holmbeck.
Det avtal med Höganäs kommun som förhand lats fram godkändes.
På föreningsstämma 28 januari antogs föreningsstadgar, efter att vissa revideringar. beslutade av stämman. gjorts.
Höganäs kommun hjälper förnärvara,nde föreningen med en in- och samkömingsperiod intill
I mars. varefter föreningen verkar helt självständigt. Entreprenörsanbud för skötseln är utannonserade i lokalpressen och ett antal sådana har
inkommit till föreningen.
Arbetsgrupper har utsetts av styrelsen och dessa genomgår nu föreningens kommande verksamhet samt de förutsättningar som finns att
driva denna verksamhet så, att medlemmarnas
intressen gagnas och att trivseln och trevnaden i
Mölle förhoppningsvi s ökas.
Mölle Hamn Ekonomiska Förening välkomnar
alla intresserade att teckna medlcmsskap. Mcdlemsinsats till föreningen är 100 kronor, vilken
är ett engångsbelopp. Insatsen kan inbetalas per
postgiro 619 275-1, Mölle Hamn Ekonomiska
Förening.
Föreningens ordförande Lennart Silen-Alfredsson kan nås på telefon 34 75 82.

Containern
Kommer under våren -92 alt sLällas ut
enligt följande:

10/4
16/4
24/4
30/4

8/5
15/5

Stationshuset
Åsvägen
Stationshuset
Åsvägen
Stationshuset
Åsvägen

Vad händer nu?
Mölle fälad
Söndagen den 22 mars, med start klocken nio,
vårstädar vi tillsammans med Kullabygdens naturskyddsförening på Mölle fålad .
Strandrensning
Söndagen den 29 mars är det så dags för den
årliga strandrensningen. Samling klocken nio i
ruffen.

Klubbar - föreningar
Kullabygdens Naturskyddsförening
15/ 3
22/3
4/4
12/4
25/4
26/4
5/5

17/5
23/5

Städning av Rönnen.
Städning av Mölle fälad .
Visning av Krapperup.
Grottvandring.
FlorainvenLering. Minikurs.
Strövtåg i Brunnby. Exkursion .
Myslerier i växthuset.
Gökotta.
Bland orkideer och klockgrodor.
Exkursion.

Till sist
Har Ni hört historien om den lilla gumman, som
hälsade på prostinnan i prästgården för att sälja
ägg? Hon kom dit varje vecka och en gång hade
det just varit kalas i prästgården. Prostinnan bjöd
den lilla äggumman på ett glas vin, som blivit
över sedan festen . Den lilla gumman tyckte att
det var högtidligt, så högLidligt att man inte på
vanligt vis kunde säga "Skål, "när man befann sig
sådär i prästens bostad. Så hon höjde sitt glas och
sade allvarligt: "Hosianna då, prostinnan."

Mölle Museum for sjöfart och teknik
Museet öppet för skolklasser, föreningar
och enskilda efter överenskommelse.
Tel. 042 · 34 73 25.

Tack
•

Möllckuriren, Asvägcn S, 260 42 Möllc.
Ansvarig utgivare: Ler1nart Silen Alfredsson.
Redaktör: Leif Persson.
Produktion: Per Staffan Johar1sson
Tryckt hos Tryckeri AB i Höganäs.

Ett varmt tack till alla för visat förtroende,
som kommit mcj till del under de år då jag
varit anställd som vaktmästare vid stations
huset, samt för den vackra gåvan vid min
avgång.
-- Aina

