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Livet är en sinuskurva, en berg och dalbana

-

Var befinner vi oss på denna kurva eller
bana i vår ekonom i, konjukturen och kanske
även privat? Många, de allra flesta är beroen·de av god ekonomi, arbeten och en god
hälsa. Dessa och många andra faktorer påverkar oss personlig~n och 9ör att vi alla
någon gång under livet befinner oss på
någon del av denna kurva.
Just nu verkar det som om många anser att
vi är nere på botten av ekonomin, konjukturen och för många även privat och personligen.
Kommunen har en
del recept att klara
M
sin ekonomi som
drabbar oss, som
enskilda och förening
I dagarna har vi bl a
fått nytt hyresavtal
för stationshuset.
Kommunen anser nu
att Syföreningen skall
betafa en hyra på närmare 30.000 kronor om
året. Alla försöker att dra in så mycket pengar som absolut är tänkbart utan en tanke på
vad detta får för konsekvenser i slutändan.
På slutet är det allti.d konsumenten, hyresgästen, barnfamiljen eller vad denna nu kallas, som skall betala d.v.s. du och jag. Om
det nu blir så att hyran fastställes enligt
fö.r slaget är vi tvungna att se över hyror och
annat och att söka bidrag från kommunen
för att driva stationshuset vidare.

Vi har redan nu fått ökade kostnader pga att
vår tidigare intendent, som hade lönebidrag
med nästan full täckning., nu slutat. Vi hoppas att vi kan lösa problemet på ett bra sätt.
Problemen med hamnfrågan och den nya
detaljplanen för stationsområdet och äldrebostäderna kan du läsa om längre fram i
tidningen . För den intresserade finns en
förhandskopia på ordförandens kontor.
Bl a redovisas här en bred väg över området, en förlängning av Gyl'len stiernas alle
upp till Kullabergsvägen ,med 7 st. nya anslutningar till denna, 2 st tvåvåningshus med
en längd över 30 meter mm.mm. Här finns
mycket att tycka till om innan denna plan blir
verklighet.
Om det bl ir någon arrendator för hamnen
är ännu inte klart . Förhandlingar är även här
på gång men även här skall kommunen ha
ett stort arrende, vilket inte gör det lättare att
ta över den delen.
Kommunen har aviserat om en d*ubblering
av hamnavgifterna och en nerbantning av
skötseln av våra grönområden mm om detta
skall vara kvar i kommunens omvårdnad.
Vi jobbar vidare för att klara både att komma upp ur den ekonom iska svackan, konjukturen och att försöka hjälpa varandra så
att vi snart kommer igen både med arbeten ,
humör och kan se fram emot en vår och ny
sommar.
Men vi får väl till att börja med önska
varandra en God Jul och Gott Nytt Ar.
Lennart Silen Alfreds son
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Föreningsbeslut
91.-10-24
1. Ny prislista för hyra av stationshusct skall
tagas fram att gä]la från och med 92-01-01.
Nuvarande h)'TOr höjes härvid med c:a 10 procent.
91-11-21
1. Ett enkelt informationsblad skall tagas fram,
omfattande adresser och telefonnummer till tex
läkare, polis etc. Bladet är avsett att delas ut till
turister som gästar Mölle.
2. Förhandlingarna med Kullabergs Natur bctr äffande '' parkeringsavgifter" för mö Ilebor uppe
på Kullen anses utsiktslösa och avslutas.
3. Febe Alfrcdsson anställes som intendent för
stationshuset och svarar således i fortssättningen
bl a föruthymingen av lokalerna. Arbetet omfattar c:a 40 timmar i månaden.
4. En lokal i Stationshusets källare kommer att
ställas till förfogande som samlingslokal för
Mölles ungdomar under vinterhalvåret (se särskild artikel i Möllekuriren).

problemen bör Lacklas . Summan kan kanske
tyckas stor. men med beaktande av att totalkostnaden för projektet med säkerhet överstiger det
tiodubbla, så får summan ses som väl använda
pengar.
Kommunstyrelsen gjorde tummen ner för utredningen med motiveringen att vi inte vet hur
Mölle hamn skall drivas i framtiden och inte
heller vilken kapacitet hamnen måste ha för att
kunna drivas rationellt. Så var det alltså med den
saken. Än en gång har man på centralt håll
lyckats förhala denna så angelägna fTåga.
Men händer ingenting? Jodå, vi kan nog trots
allt hoppas på något utbyte. Vid ett sammanträde
så sent som den 20 november beslutade man att
tillgängliga resurser tills vidare skall läggas på
att öka trivseln "Uppe på land" här i Mölle. Vi
måste väl se det som självklart att få vara med
och bestämma hur pengarna disponeras. Kanske
kan en del rentav användas till en ny Solviksbrygga?

Ko1111nunbeslut

Stationsområdet

Hur går det för våra två stora projekt här i
Mölle, "Hamnen" och "Stationsområdet"?
Varför händer det ingenting? Har kommunlitikerna i sin sparnit helt glömt bort oss

Många har väl börjat misströsta om det överhuvudtaget skall bli någonting av projektet, son1
segar sig fram och ligger flera är aftcr de ursprungliga planerna.
Efter att ha tagit del av synpunkter från bl a
Mölle Byförening, Länsstyrelsen m fl, så hade
Tekniska Kontoret planerat att presentera en
lösning för utlåtande under december. Men så i
elfte timman vaknade Länsstyrelsens arkeologer
till livs . Månne det inte är så att det kan finnas
fornlämningar på området? T. ex. från stenåldern?
Saken måste undersökas. Stickprov måste tas
innan man är beredda att ge OK. Så kommunen
blir tvungen att beställa en mindre utgrävning
från Lunds Universitet och innan man med säkerhet vet vad detta kan resultera i, är det givetvis
inte mcningsfullt att presentera något förslag.
Tv~ tre månader minst fördröjs projektet nu i
och med detta senkonma uppvaknande och först
till vAren kan väl något mera påtagligt förväntas

aru te.?

Möllckuriren tog kontakt med berörd in-

stans inne i Höganäs för en information om
sakernas tillstånd.

Hamnen
Diskussionerna om hur en säkrare och småbåtsvänligare ham i Mölle borde se ut har under
många Ar varit ett kärt samtalsämne. Många har
genom tiderna trott sig veta vilka åtgärder, som
bör vidtagas men alltid har det funnits andra som
motsatt sig dessa förslag.
För att få problemet mer vetenskapligt belyst
föreslog kommuntekniker11a hos kommunstyrelsen att man skulle anlita SMHI. För 275.000
kronor skulle man få en viss vägledning om hur

hända.
2
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Mölle och krigsutbrottet 1914

Mölle i världen
Möllek.Llriren ilr ju inte ett nyhetsblad i egentlig
mening, men kanske är det inte helt fel att i a1la
fall nå.gol lite peka på de större händelser. som
timat ''sen sist".
Ute i världen konstaterar vi att kommunismen
går mot sin upplösning. Många stater som varit
hållna i dess järngrepp kräver nu i allt snabbare
takt att få självstyre. _Att detta inte går helt smärtfritt framgår inte minst av vad som sker i Jugoslavien och i Sov jctunionen.
Förra årets nobel&cdspristagarc och sedan lä.nge
Sovjetunionens starke man, Michael Gorbatjov.
utsattes för en kupp för alt om möJ ligt vrida
klockan tillbaka. Kuppen misslyckades men en
ny stark man fick träda fram, Boris Jeltsin.
Sovjetunionens ekonomi är emellertid så däJig
att även Jeltsin kan komma i svårigheter. Folkets
gunst har han endast så länge han kan sätta mat
på bordet åt dem . Men sedan?
Jugoslavien. för många av oss en kär semestertillflykloch stor handels partner, skakas av inbördeskrig, som hotar att förstöra gamla kul turvärden och givetvis är förödande för landets ekonomi. När skall vanvettet sluta?
I Mellersta Östern har fredssamtal äntligen kommit igång. Vägen till slutuppgörelse är säkert
lång och konuner alt kantas av många bakslag.
men bar·a det faktum att parterna satt sig vid
samma bord är en sådan framgång att man kanske kan börja hoppas ändå.
Den internationella utvecklingen har under
hösten behandlats av Per Staffan Johansson, som
här i Mölle är chef fö r L'Abriinstitutet på Bidevindsvägen, genom hans förcläsningarochskriftställeri i utrikespolitiska frågar i både W ashingtons och Stockholms politiska sammanhang.
Hemma i Sverige har vi fått en ny regering . Fyra
partier har slagit sig samman om regeringsbildningen. Våra problem, med ständigt ökande arbeLS1öshe4 inte minst beroende på ett allt större
antal företag i ekonomisk kris, kommer att utsätta den inbördes sammanhållningen mellan dessa
partier för stora påfrestningar. För ännu ser vi
ingen ljusning i mörkret.
Ocl1 i v!ra kommuner drar man ät svängren1mcn. Pengarna }1ar allt svårare att räcka till det
som vi för bara några år sedan ansåg som ound-

av
Anders Mölleryd
Sommaren 1914 såg för Möllcs del ut att bli den
mest glansfulla i badortens historia ditintills. En
hög och jämn värme förde med sig ett tillopp av
badgäster som aldrig förr. Man sökte sig till den
berömda, eller k.anskc beryktade, badplatsen
Ransvik. Tusentals badande lögade sig sig här;
ti dvis var det nästan omöjligt attkon1ma ner i det
sval kande vattnet .
Det v ar gcmensamhetsbadet son1 drog och som
väc kt uppmärksamhet över hela landet. Män och
kvinnor badade gemensamt, men de var väl
skyddade av oftast randiga stora baddräkter.
Det rådde fotoförbud vid Ransvik, men den
förctagsamn1e och fyndige P P Lundh hyrde en
roddbåt med roddare och tog från denna pikanta
bilder som framkallades samma dag och såldes
med strykande åtgång.
P P Lundh var som sagt aktiv. på Baltiska
uLStällningcn i Malmö hade han ]åtit göra iordning en fem meter lång vägg å vilken visades
bilder från Mö lle - Kullen. Genom detta stora
fotomontage riktades uppmärksamheten i hög
grad på vår bygd.
Den 19 juli 1914 hade Mölle en av sina stora
dagar. Två passagerarångare Gylfeoch Saltholm
angjordcMölle fullastade med passagerare. Till
Mölle sLation anlände överfulla extrat.åg. Kronprinsen med sällskap besökte Kullens fyT och
Agers.bjäred.
Hotellägaren Johan Elfverson hade lagom till
1914 års säsong fått färdigt sitt väldiga nybygge
däruppe vid bokskogen . Här fanns 53 sovrum
med balkong. Ett två-bädds-rum kostade tre kronor natten. Lyxvillan Storhallen hade också bliv il färdigställd år 1914. Den stod i klass med
högrcståndshuscn i städerna.
Tekniken drev på för att berika människornas
liv och göra Mölle mera åtråvärt. Det diskuterades att ordna direkt järnvägsförbindelse från
Berlin till Mölle, med sovvagn. Från Trelleborg,
där fårjan angjorde, fanns redan direkt förbindelse. D:r Thulin flög den 17 maj över Höganäs
och därmed fick Höganäs-borna för första gången se en flygmaskin, man ur huse rusade man ut
för att se undret.
Tio stora hotell var igång i Mö]le. Utom Hotel
Elfvcrsson. Ahlbäc~ Turisthotcllet, Lindström,
Kullabcrg, Corfitzon, Kullagården. Olympia,
Möllebcrg och Sjöhem. H·ärtjll kom ett antal
pensionat och trädgärdsservcringar.

gängligt.
Det gäller att försöka övervintra.
I Mölle har det väl inte skett några alltför stora
händelser. Att vi fått nya ägare till Fyren kan vi
dock notera och vi önskar gärna det nya ägarparet lycka till.
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En glad och rörd Gunnar Wa/lentin emottager Mölle byförenings diplom f or kulturella gärningar vid Mö/le
Byförenin.gs årsmöte den 26 september.

Kulturpris
0

Ar~ts diplom för ~ultu~~lla gä~~ingar i

Ytterplatsen i lilla bas sängen tyckte han nog var
den oroligaste när nordvästen satte in. Men riktigt hclfrälst på att lösa hamnfrågan med en ny
vägbrytareinifrån land är han inte heller. Den
skulle stöta hans konstnärliga öga genom att
bryta den nuvarande ]and.konturen ut mot Rans vik. S.tatjonsbebyggclsemed lägenheter för äldre
tror Gunnar blir bra, skulle nästan kunna Länka
sig att själv bo där fast det bleve nog väl trångt
med alla tavlorna.
Problemet är väl annars ensamheten menar han.
Varför fmns det inga kurser här i Mölle, språkkurser t.ex.? Alla kurser ligger j u i Höganäs eller
i någon av de andra större. orterna. En studiegrupp, där man roterade mellan deltagarnas hen1,
skulle Gunnar gärna ställa upp på. För något år
sedan gick Gunnar på gymnastik som ensam
herre i gruppe~ kände sig lite udda och undrade
om del bara är damer som behöver röra på sig.

Mo·II~. utdelades vid Molle ~yforen1ngs
årsmote den 26 september pa Hotell Turisten. De två mycket välförtjänta
mottagrna av diplomen, Gunnar Wallentin och Anders Möllerryd har intervjuats av Möllekuriren.
Gunnar Wallentin bor i sill hus Äppellyckan,
gränsande till Fäladen. Gunnar är sedan två är
tillbaka ensam sedan hans huslfU Alice gick bort
i december 1989. Hans insatser för Möllc under
åren är välbekanta för de flesta och vi skall bara
här nämna de kanske mest känd~ nämligen
altarmålningen och skulpturema i Mölle kapell
och hans insatser för bevarandet av Fäladen.
Gunnar Wallentin tänker sig gärna tillbaka till
gångna tiders Mölle, men lever för det inte mindre i nuet. Han står nästan dagligen vid staffliet
och kan från sin tomt nere vid fäladen pä nära håll

Anders Mölleryd bo.r sedan många år i Stockholm. Han hade inte själv tillfälle att komma ner
och få sitt diplom vid årsmötet men är väldigt
stolt och glad över utmärkelsen, som enligt Anders l.o.m. omnämts i Dagens Nyheter. När sedan folk ute på stan kom och gratulerade blev
utmärkelsen ännu finare.

följa naturens gång.
Om våra två knäckfrågor här i Mölle, nämligen
"hamnen" och stationsbebyggelsen" är han i
åtminstone det första fallet kluven i sina åsikter.
Gunnar har under sina år här i Mölle haft inte
mindre än tre båtar liggande nere i hamnen, både
i stora och lilla bassängen.
11
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Jeanette och Staffan 1-/anson hälsar oss vd/komna all haruila ännu mera på Fyren I fortsåttningen .

Fyren
Den 1 september bytte ''Fyren" här i Mö llc ägare.
Torsten Nilsson , som ju även äger "Skeppet" i
Nyharnnsläge, lämnade över till Jeanette ocl1
Staffan Hanson.
Vi är ju a]la mer eller mindre beroende av en
fungerande aff'år, där vi kan köpa våra dagligv aror och harv äl också genom åren haft synpunkter
på sådant, som skulle kunna vara bättre.
I våras hade vi al lr, 1i]lfållc att "skriva av oss" i
butiksrädcts frågefonnulär. Torsten Nils son hann,
sin korta återstående tid till trots , att genomföra
några av de förändringar som stod på "önskelistan", men det är på de nya ägarna son1 \'i ställer
de stora förväntningarna. De håller som bäst på
att bli varma i kläderna och vi skall väl låta
"smekmånaden" med dem vara ytterligare ett
tag, men vill i alla fall redan nu fråga dem hur de
ser på situationen.
Jeanette och Staffan, som f.o . är gifta med
varandra, tycker att starten som egna företagare
harvaritungefär som man hade tänkt sig. Arbetsinsatsen ligger enligt Staffan på 80 timmar i
veckan och det är man beredd att stå ut med ett
tag till, även om målsättningen är alt komma ner
i lite rimligare arbetsförhållanden allteftersom
man får in rutinerna.
Jeanette, som ju arbetat som anställd på Fyren
sedan tidigare, tycker nog att hon kan märka en

viss ö kn ing i omsättningen gentemot tidigare år
och såhär långt är de nöjda med försäljningen.
Sortimentet kommer successivt att ändras så
tillvida att icke dagligvaror som pannor, kaffekokare etc . försvinner för att ge plats åt mera
frek.-vcnta varor. Målsättningen är att kunna erbjuda ett fullsortiment av dagligvaror, så att folk
inte skall behöva "gå över ån efter vatten''.
Man har också börjat att packetera ost och kött
i butiken, för att dessa varor skall kunna nå
kunden i så färskt skick som möjligt. Detta ger
samtidigt möjlighet att mer individuellt tillgodosekundernas önskemål genom att man kan ''ringa
ner och beställa".
Vi har väl alla om somrarna något irriterats över
all framkomligheten i butiken inte varit den
bästa. Butiksytans långsmala forn1 gör den emellertid svårplanerad och helst skulle man velat ha
dubbelt så stor yta som den befmtliga enligt
Staffan. ICA-koncemen har emellertid lovat
hjälpa till för att få fram en mer ändamålsenlig
planering och i februari/marshoppasmankunna
genomföra dessa förändringar.
Som slutsynpunkt vill Jeanette och Staffan än
en gång poängtera sin målsättning att få mölleboma att handla på Fyren och att man skall satsa
helt på detta. Sen kommer det an på oss kunder
om de kommer att lyckas.

5

Mö/les killar vet vad de vill . Sa·m lade rwu fikabordet framfördes önskemål och synpunk:Jer till represenlanier f or
Mö/le Byförening . Från vän..rter: Karl Johan Petersson, V,k.Jor .';p,-nola , Oskar Olofsson , J ohan Nilsso n, DavlLi
Meyer., Jakob Nilsson, P etter Plöjel , Christer Elfaerson , F ebe A lfredsson , Johan llellke, Daniel Alfredsson

Så tycker Unga Mölle
Öppet hus för ungdomar i stalionsl1uscts
källare. Tältdiscoäven nästa sommar. Trampol.in vid Ransvik. Det var några av de idccr
som kom kom fram när nio Mölle-kil lar i
å~ctem el~a till sjutton år bjö~s till byfören1ngen for att skaka fram forslag om cLt
ännu bättre Mölle, också för ungdomar.
Men var höll tjejerna hus?

alltjämt alt de förslag som framfördes också
skulle gillas av tjejerna. Näs tan alla killarna hade
varit på s lationshusc t tidigare, på E v·a
Larssons"öppct hus" för ett år sedan, på luciafi rande. kattagiJle eller tom konstutställning, men
de Ocsta var överens om all huset kunde utnyttjas
bättre, särkilt vintertid och särskilt för ungdomar.
Helst vi11 man att källaren upplåts som fritids lokal, som den faktiskt fungerade som för några år
sedan. där vill man kunna spela kor~ lyssna på.
musik, snacka, spela dart och allra helst också
biljard. (Om någon vill göra sig av med ett
gammalt biljardbord, så har vi här ett givet ändamål.)
Det bästa ärom lokalen är öppen varje kväll och
om ett par av ungdomarna själva tar ansvaret för
inredning och skötsel. Und~- c;ommarhalvåret
behövs den inte.
Inte ens en kiosk har vi att . . ...mlas kring idag .. .
Många saknade gamla "Primpan", där man kunde
köpa tidningar och godis sent på lördagen och
hela söndagen.
De sportintresserade ungdomarna vill gärna
spola en ishockeybana vid stationshusc~ om

De som kom till träffen, lockade av byförcn.ingens anslag eller av någon kompis, var David
Mcyer, Johan Nilsson, Oskar Olofsson, Viktor
Spinol~ Karl-Johan Petcrsson, Jakob Nilsson,
Petter Plöjel, Johan Helkc och Daniel Alfrcdsson. Alla verkade nöjda med att byförcningen
tog sig tid att lyssna på vad de hade all säga.
Och vi vuxna som var med blev sannerligen
imponerade av all den kreativitet som utvecklade sig under det timslånga mötet. Ett "ungdomsfientligt" Mölle vill väl ingen ha, men faktum är
att en del ungdomar i vår by känner sig i vägen
var de än dyker upp.
Killarna på träffen hade ingen förklaring till
varför inga tjejer hade dykt upp, annat än "dom
är väl för passiva helt enkelt", men man trodde

6
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vädret tillåter. och man ser gärna att den nuv arandc fotbollsplanen får ligga kvar där den
ligger. Att dra fram en ny väg ö·vcr ängen vilket
planeras, uppfattar ungdomarna som ett enormt
slöseri med pengar. Lägg pengarna på en rejäl
badbrygga vid Solviken istället, var en allmän
mening. Och apropå sport, varför har bouleklubben ingen ungdomsscktion?
500-ärsjubileet var tydligen en succc. också hos
un_g domama. Ett starkt önskemål är att täl tdisco t
upprepas 1992 och komn1andc somrar. Det var
verkligen en toppengrej. Tivolit är inte lika angeläget ("Det var för dyrt") ä\1 Cn om det är kul med
allt som ger liv åt hamnområde t och Möllc. En
trampolin vid Ransvik är väl det minsta man kan
begära av en sommarbadort., tyckte de samlade
killarna enhälligt. Annars är Möllc närmast perfekt på sommaren.
Det fanns även synpunkytcr på ICA-affären
Fyren: "Bättre video film er" och "gärna
lösgodis"varnågra. En kiosk skulle so n1 sagt inte
heller vara så dumt på vintern, kanske ko n1bincrad med ens k "bake off"- butrk som var öppen
med fårska frallor på söndagsmorgonen.
För framtiden hoppas man alltså mycket på en
samlingsplats i stationshuscts källare, där man
kanske kan ordna smågrupper i olika ämnesområden och intresseinriktningar. ''Varför inte göra
en \'idcofilm eller spela teater?"
Sist men inte minst ser man gärna en ungdomsspa1t i Möllckurircn. Och med denna artikel är i
praktiken det önskemålet redan tillgodosett. Nu
hoppas vi bara på bidrag till spalten från ungdomarna själva. Kom igen, killar och tjejer!!!

H yreschock för
Stationshuset
Mölle stationshus, som ju ägs av Höganäs kommun. har tills nu kostnadsfritt ställts Lill Möllc
byförenings förfogande mot att byförcningcn
svarar för drift och smärre reparationer. Kostnader och intäkter har gått ungcfar jämnt ut.
På grund av ändrade anställningsförhållande
för driften av stationshuset bortföll fr. o. m. den
1 november -91 inte mindre än 84.000 kronor i
lönebidrag . Genom frivilliga insatser kunde emellertid lönekostnaderna reduceras och med en
höjning av t1yroma om 10 procent skulle Sta~
ti onshusct kunna driv as vidare.
Så komrncr chocken. Höganäs kommun vill
inte förlänga det innevarande kontraktet.. som
löper ut den 3 1 maj -92 utan man presenterar ett
nytt kontrak~ enligt vilkel man vill ta ut en hyra
om 27 .800 kronor per år. Detta innebär i princip
att ·man lämnar Stationshusct helt utan bidrag
och t.o.m. tar ut en admirustrationskonstnad för
den handläggning man har på fastighetskontoret ,
Då omsättningen på driften för innevarande år
ligger på c:a 110.000 kronor, skulle hyrorna
behöva höjas ytterligare 25 procent utöver redan
beslutade I Oprocent för att ckv ationcn skall gå
ihop.

Forts. Mölle 1914
Hos bagare Bror Karlsson hade Telegrafstyrel sen hyrt halva boningslängan sommaren 1911
och inrett en telegrafstation, främst med tanke på
den tyska publiken, och bemannad av två telegraffröknar, Carola och Ellen Broman från Helsingborg. Här fanns flera telefonhytter och en
riktig telegraf med blå remsa å vilken det prickades morseskrift. En pojke från Mölle anställdes
som telegrambud att ila ut med telegrammen,
han hade ganska mycket att göra.
Men så hände det saker nere i Europa vilkas
rcncxer träffade Mölle på ett ödesdigert sätt.
Tronföljaren i Österrike mördades den 28 juni.
Man trodde atl krisen skulle glida förbi, men nej.
- Plötsligt skockade sig mörka orosmoln över
det soliga Möllc, berättar bagarfnm Anna Karlsson. Oroliga tyskar samlade sig i stora sk~or
utanför telegrafstationen. Vi hörde deras oroliga
.
sorl långt ut på kvällarna.
Plötsligt kom ett telegram, man skockade sig
kring mottagam för alt ta del av innehållet. Det
kom order att telegrafstationen skulle vara öppen

Forts. Kulturpris
Anders är svår att få tag på, t.o.m. på telefon.
Skall man h~a någon chans måste man ringa sent
på kvällen. Dagarna fyller han genom att utnyttja
hela det kulturella utbud son1 finns i Stockholm.
Utställningar. konserter. museer osv och inte
minst riksantikvarie~ där Anders fortsätter att
forska i Möllcs historia. Möllekuriren har redan
nu forsäkratsig om tre opublicerade artiklar och
flera är på gång.
Anders bor som sagt i Stockholm. men varje
sommar tillbringar han några månader hos sin
syster i Helsingborg och besöker härvid med stor
glädje sitt Mölle. Vi ser fram emot att hälsa
honom här till sommaren.
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och bemannad hela dygnet. Vi satte in en schäslong .På expeditionen för att telegraffröknarna
skulle kunna vila sig och sova. Vi bar in mat till
dem. Det var högsta beredskap.
I Mölle, i snart sagt varje sluga hade man tyska
nattgäster. "Zimmcr zu vcrmieten" var en vanlig
skylt i Möllc vid denna tid. En efter en försvann
tyskam.a, telegram kallade hem dcn1. Så var det
hos Dikta Pettersson i villa W ellbo. I i flera
somrar hade hon hyrt ut till ett läkarpar och blivit
förtrogen med dem. I mitten av juli försvann de,
hon återsåg dem aldrig.
Seglande tyskar ovetande om krisläget på väg
in i Mölles nybyggda hamn möttes av alarmerande nyheter och måste bums ge sig iväg hem. En
ångare från Cuxhaven med ett par hwtdra tyskar
ombord fick vända i hamnen och bege sig söderut för full maskin. Man hann inte gå iland.
Kulmen nåddes den 30-31 juli 1914, då tågen
från Mölle rentav stormades och jämvägsmannen Oscar Lindelöf berättade att de nästan dygnet runt i sitt anletes svett polletterade bagage till
Berlin och Tyskland. Tyskarna i de överfulla
tågen betedde sig olika: en del grupper sjöng,
andra grät medan andra satt tysta och allvarliga
och betänksamma.
Ett par dagar in j augusti 1914 var det hela över.
Det var tyskfritt j Mölle. Liksom elt försenat
svep syntes den 19 augusti i våra tidningar en stor
kejserlig annons som i bestämda ordalag uppfodrade aJla rys.kar i landstormcn alt omedelbart
resa hem.
Det var som alt blåsa ut ett ljus. Där förut glada
sommargäster lekt, plaskat och flirtat rörde sig
sig nu gråa landstormsmän, kvinnoföreningar
kallade sina medlemmar till olika övningar i
sj~kvård och liknande. Rullföringsområdc 7
(Angelholm) mobiliserade. Priserna började redan stiga. Tåg drogs in . Kullen fyr släckLcs. Man
förberedde att trycka sedlar på en kronas valör, s
k "kotior".
Panik hade utbrutit i Brunnby sparbank, men
genom att begränsa uttagen till 20 kronor lyckades ledningen dämpa anstormningen. En grupp
damer frän Stockholm gick en sista gång till
Håku11, härifrån kunde de se tyska krigsskepp
stäva upp genom Sundet. De fick det ganska
snärjigt innan de omsider nådde sin hemstad .
Med prins William som chef anlände en eskadertorpedbåtaroch intog Möllchamn, som tömts
på lustseglare. Dessa torpedbåtar skulle under
krigets gång vid flera tillfällen låta höra talas om
•

sig.
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Vad händer nu?
Katten ur tunnan
Traditionsenligt avlöper evenemanget ''kallen ur
tunnan'' och vi utser Mölles "Kattakong" fastlagssöndagen den 1 mars.
Strandrensning
Vi vårstädar tillsammans med Kullabygdens
Nautrskyddsförening våra stränder någon av de
sista söndagarna i mars. Ansvariga: Nybildade
"Hamnens vänner" c'llcr som tid igare Möllc
Byförenings festkommittc?

Klubbar - föreningar
Möllekuriren kommer enligt planerna att ges ut
fyra gånger per är omkring l mars. I juni, I
september och 1 december.
1 Möllekuriren har alla ni klubbar och föreningar som verkar i Mölle möjlighet att presentera
Era program, aktiviteter och övriga notiser som
berör Er verksamhet för den kommande peri oden .
Lämna uppgifterna senast två veckor före de
ovanstående nämnda tidpunkterna till Möllckurirens redaktion, Åsvägen 5, 260 42 Mölle. Tel.
042~347270, Leif Persson.

Till sist
Det berättas om bil försäljningen som öppnades i
Moskva. En kund kom in och fick beskedet att
man ännu inte hade någon bil på lager, men att
man hade bilder på a11a de nya modellerna. Efter
en s.tund hade han bestämt sig för en röd volga.
Vi kommer att leverera bilen den 17 oktober år
2001, sade bilförsäljaren .
Förmiddag eller eftermiddag, frågade kunden?
Vad spelar de l för roll, frågade försäljaren?
Ja. för på förmiddagen kommer rörläggaren
och lagar mitt avlopp.

J ulklappsbekymmer?
Ge honom/ henne århundradets
häftigaste baddräkt, '' Mölle-randig''.
Nu åter på lager hos Siv Dreiwitz.

Du!
som har bra bilder/ film från
500 - årsfirandet, hör av dig till
byfc>reningens sek.r eterare.
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