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issbruk - i olika former
•

När skall våra folkvalda politiker och av oss
betalda tjänstemän fatta att det de skall
handlägga och fått förtroende att sköta i
första hand är det som för oss är viktigt och
angeläget, och inte de egna ideerna? De får
aldrig inbilla sig att gräsrötterna, vi i byar och
städer, inte begriper och inte har kunskaper
i frågor som rör oss dagligen, bostäder
hamnar, vägar m m.
Vi vill inte ha politiker som ständigt sviker
oss. Det finns en mycket
träff ande benämning på
dem. Tidningen Express...,.
- -~
ens sätt att "spika upp" i
bild och text den eller dem ~
som missbrukar sin makt ~
är kanske något även för .~
oss för att få en ändring
.~ ~till stånd.
Orsaker att ideligen uppskjuta investeringar för vågskydd, bostäder
och andra viktiga ting i vår by har man alltid
lyckats finna. Att nu vara tvungen att prioritera barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg
är förståeligt, och hjärteknipande. Men om
dessa problem tycks ha kommit som en
överraskning, vore det väl hög tid att vi finge
politiker med bättre framförhållande och
förutseende.
Läget är nu detta för oss i Mölle:
Vågskyddet har åter skjutits på framtiden i
väntan på "någon annan finansiering än den
kommunala investeringsbudgeten". Bryggan

l

~

i Solviken likaså. Att göra de nödvändiga
renoveringarna i hamnen utan att ordna ett
vågskydd som hindrar sjö n att äta sig in
under pirar och stenbarriärer är att kasta
p~ngar I SJon.
Antligen kan vi visserligen skåda fram mot
en vattendom, men det är bara en mycket,
mycket liten bit på vägen .
•

•
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Många äldre oroas över det ökade våldet.
Så även i vår by .
Socialarbetare, fritid sledare och polisen
ställde upp på ett mindre seminarium om
missbruk av narkotika nyligen i Stationshuset. Polisen menac1e att det sällan lönar sig
att fånga in knarklangaren som ju släpps
ganska snart. Det gäller att skapa sådant
motstånd mot narkotikan att langaren inte
får några kunder. Här har föräldrar och skolan
en oerhört vikt ig roll.
Jag vill här uppmana alla föräldrar, lärare,
syskon och kamrater som anar eller vet om
att någon hamnat i beroende att ta kontakt
med socialkontoret - där kan man få råd och
eventuellt nödvändig hjälp.
Polisen ställer upp - den kommer inte ut
enbart för att jaga 13-åringar på moped ...
Till slut: Vi har svårt att förstå att somliga
inte fattar vad som är viktigt för oss. Det är
kanske fler ute i byarna som vill följa jonstorpsexemplet med demonstrationer utanför Stadshuset?
Lennart Silen Alfredsson

Var fanns
tonårsföräldrarna?

Det gäller att vara observan~ även på snatterier
och skolk. Skolan får inte blunda för tendenser
till skolk, inte som skett sopa problemet med
snatteri under mattan ...

Helsingör

Den som börjar röka hasch som 14-åring
befmner sig på dennes mentala nivå även
när han blivit 27.
Man har haschet i kroppen upp till tio
veckor efter en enda rök, har då nått den
inåtvända fasen.
Dessa ganska färska fakta kom nyligen som en
chock för sjuksköterkan Kerstin Lindström som
i många år infom1erat ungdomar i Höganäs om
,~ ~ 1ncdic inska effekterna av narkotikamissI, t
l)I1l:.__c
.

,

Hon serverade dem vid det informationsmöte
son1 byförcningen tag it initiativ till. Från Höganäs ställde även polismästaren Bertil Karlsson,
socialsekreteraren Arne Nilsson, Kristina Sjöd&h.l (Posi tiv fritid) från fritids nämnden och fåltsek:rc tcraren Stephen Thelru1dcrsson upp.
De h ade hoppats kunna tala o m läget på drogfronten och om sina erfarenheter inför tonårsföräld.rar i Möll e. M en dessa lyste nästintill med sin
frånvaro. Varför? I stället var det vi far- och
m orfö räldrar som fick den aktuella informationen och gav gästerna på podiet våra synpunkter.

För gott om pengar
Här fmns inte utrymme för ett detaljerat referat.
Men några fakta återger vi.
Polisen i Höganäs anser sig ha god kontrolJ
över missbrukarna. Man räknar med att det finns
något tiotal mer än 100 vanemissbrukare. Enligt
fåltsekreterare Thelandersson är ca 40 tonårsungdomar bland dem.
Haschet är inkörsporten till fortsatt missbruk
och kanske kriminalitet. Alla
var överens om att
•
vi måste ingripa tidigare. Som föräldrar måste vi
ha bättre tillsyn över våra ungdomar.

Mölle byförenings styrelse bestJr fram till Arsm~
tct I augusti 1991 av Lennart Silen Alfrcdsson
(ordförande), Siv Dreiwitz (vice ordförande), Lennart Olsson (sekreterare), Gösui Tivelius (kassör),
Ingegerd Edler, Leif Persson och Pia Svensson.
Suppleanter: Carl Anders Claesson, Arne Hagberg, Gunnel Elfversson.
Ordförande (tel 347 582), vice ordförande (347
685), sekreterare (347 171) och kassör (347 192)
utgör styrelsens arbetsutskott.
Festkommitt~: Arne Hagberg, Ingegerd Edlcr,
Gunnel Elfversson och Leif Persson.
Föreningens Intendent, som svarar for bl a uthyrning av lokalerna l Statlonshuset, är Aina Svensson, tel 347 329.
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Del finns 3-4 knarklangare boende alldeles i
närheten av oss. Ett problem i sig är den danska
ölkulturen och den öppna narkotikahandcln i
Helsingör. Socialstyrelsens narkotikaövervakare i Köpenhanm hade sagt sig ha haft kontakt
med flera heroinister från Höganäs.
Vad gör föräJdrar när de upptäcker att sonen/
dottern börjat använda knark? Kontakta socialförvaltningen som kan ge råd och stöd och i
svårare fall bereda plats i familje- eller behandlingshem
(dygnskostnad i behandlingshem
2 500 kr).
Föräldrar som går och dras med skuldkänslor är
inga bra hjälpare.
Samhället vill hjälpa dem och missbrukarna.
Hembesök görs.
Fritidsnämnden satsar på ungdomsverksamhet
i drogfri miljö.
Ett tidens problem : hur få ungdomar att möta
oss vuxna?

"Länkar"
Från oss äldre framfördes tanken på "länk arbete"
bland missbrukande ungdomar. Ar vår information trovärdig för dem? Kompisarna kan göra en
bättre insats. - Tätare droginformation i skolan varför inte ett obligatoriskt ämne? - Föreningarna måste få bättre stöd för förebyggande insatser.
- Vi pensionärer är också missbrukets offer. Vi är
rädda. lnbrolt i bilar och hus, ofredande, vandalisering. Måste ungdomarna lämnas vind för
våg?
Polismästaren: Ring oss när sådant händer, när
missbruk observeras!
Totalt mörkt var trots allt inte lägel Det finns
hopp!

Ny studiecirkellokal

lngvar Ohnell upp_låler lo~alite~ei:na i sit_l "fyfölle
- museum för teknik och SJöfart till stud1ecrrkelverksamhet i ämnen som är knutna till museiföremålen. Och det är rätt många: sjöfart, marint,
militärt, flyg, astronomi, ångmaskiner, t!g, foto
och radio, Kullabygden, Helsingborgiana, allmänt om hobby (tex trolleri) och teknik.
Välj - och studera!
Kontakta Ingvar Ohnell på telefon 347 325. Det
kan du göra också om du vill komma och se
samlingarna.
..
.
Under de sex veckor museet var oppet 1 somras
kom över 10 000 besökare.
1

. _.
•

..,_

Får vi inte
sänkt fart?
Byföreningcns begäran hos länsstyrelsen att 30
km-gränsen på Kullabcrgsvägen skulle börja
gälla redan före nerfarten till hamnen (Postvägen) och dessutom vara den enda tillåtna hastigheten i hela byn (alltså även på Postvägen, Gyllcnstiemas alle och Möllelägevägen samt gatorna söder om denna) har avstyrkts av vägförvaltningen i Malmöhus län.
Länsstyrelsen har begärt in yttrande från byföreningen till den 14 december. Vi st.år fast vid
vårt krav.
De generella reglerna i vägtrafik.kungörelsen
ställer, säger vägförvaltningen i sitt avslagsyrkande, långt gående krav på vaksamhet och
hastighetsanpassning, vilket innebär att fordon
ofta måste föras med betydligt lägre fart än den
siffermässigt högsta tillåtna för att inte trafiksäkerheten skall åsidosättas.
En 30 km-gräns skulle, enligt vägförvaltningen, bidra till att minska respekten för fartbegränsningar inom tättbebyggt område.
Vägförvaltningen påpekar att byföreningen
själv framhållit att den norr om Möllelägevägcn
föreskrivna 30-gränsen inte följs.
Man beräknade 1987 trafiken på Kullabergsvägen till i genomsnitt ca 1 500 fordon om dygnet,
med mycket stora säsongvariationer dock.

Polisens syn
Trafikavdelningen i Helsingborgs polisdistrikt
har, efter samråd med polisen i Höganäs, i sitt
remissvar antagit att en 30-gräns på det aktuella
vägavsnittet lätt kunde uppfattas av trafikanter
som omotiverad. Man åberopar också att Mölle
vägförening varit oenig i sin tillstyrkande. (Bara
ordföranden röstade emot av de ordinarie ledamöterna i styrelsen).
Trafiksäkerheten på Kullabergsvägen skulle,
menar polisen, kunna förbättras om man anlade
en gångbana på norra sidan (där fmns nu mellan
Postvägcn och Möllelägevägen en grusbelagd
vägren, med bredd 0,50 - 0,90 m) ...

Efterlvsnin~

Finns det rdgon Möll~ som har kvar bilder
från långhämtning till Kockenhus, stenkrossning vid N Strandvägen, isblocksupptagning på
mossarna, långsläden med "halestagen" (styranordningen) från Barakullen ner mot hamnen
eller iskarusellen på Möllemosse? Kontakta då
Hans-Otto Pyk, tel 68 082, adress: Farhult 7389,
263 93 Höganäs .

Nytt sa111råd
0111 stationspl~nen
Ett nytt definitivt samrådsmöte om bebyggelsen
av bl a äldrebostäder, dagcentral och dagl1cm beräknar stadsbyggnadskontore t i Höganäs kunna
inbjuda till n!tgra veckor in på nyåret, i vart fall
före påsk.helgen.
Kommunstyrelsens planeringsutskott tog vid
sammanträde den 14 novemberdel av främst den
kritik mot den nya förbindelsen mellan Kullabergsvägen och Gyllenstiemas alle som framfö rdes vid sam.rådsmötet i Mölle den 16 oktober.
Under det fortsatta arbetet på planen torde enligt vad Möllekuriren erfarit - bredden på den
nya vägen minskas, en trädalle planteras mot
nybebyggelsen, med parkeringsfickor, Postvägcn bibehållas och Gylleröd få en gång-cykelväg
från Sillgränd.

••

Antligen på gång
mot säkrare ha111n
Det har gått långsamt fram med förverkligandet
av efterlängtad säkrare hamn i Mölle, men i och
med att vattendomstolen nu haft huvudförhandling kan vi sikta mot att projektet kommer igång
till hösten, och därmed även reparationerna av
nuvarande kajer.
Hur arbetet skall finansieras framgår inte av
budgeten för 1991. Det fmns anledning an återkomma till det.
Vad får vi då för de ursprungliga 3 (nu kanske
bortåt 4) m iljonema?
En 3,5 m hög, 2 m bred vågbrytare vinkelrätt ut
från N Strandvägen, med betongkassun i yttersta
delen (där skall inseglingsfyren placeras). En
förlängning av Oren med en kortare 3,5-metersbrytare (2,5 på den inre delen). Mellarikajen rivs
- ersätts möjligen med en flytbrygga?
Solviken
.
Ombyggnad av bryggan i Solviken. till vilken
tekniska nämnden tänkt sig 460 000 kr under
1991, har i slutskedet av budgetarbetet kopplats
ihop med hamnprojektet Något arbete på bryggan blir det alltså inte nästa år.
Må vi hoppas att den står pall i vinter!

o Lokaler i Statlonshuset kan hyras till sammanträden, samkväm, fester; övervin Ingen för gäster.
Motlonstlmmar I annexet finns lediga. Kontakta
Intendent Aina Svensson (tel 347 329).
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Så firar vi
Mölles 500 år
Förberedelserna för firandet av Mölles 500årsjubileum 1991 har under ledning av byföreningens arbetsutskott engagerat många frivilliga
krafter under hösten. Beslut har fattats om att
koncentrera evenemanget till vecka 28 (andra
veckan i juli) men några inslag planeras även till
vAren och hösten.
Eftersom alla programpunkterna ännu inte är
definitivt klara, ger vi i detta nummer av Möllekuriren endast en översiktlig information.
Söndagen den 7 juli inleds veckan med Kyrkans dag. I anslutning till högmässan i Brunnby
kyrka visas takmålningarna från 1400-talet. I
Mölle kapell blir det en konsert på eftermiddagen och dagen avslutas med midnattsmässa i
kapellet, till viken vi kallas med trumpet från
tornet.
På tisdagen är temat Fyren och sjöfarten, med
aktiviteter både uppe på fyren och nere vid
hamnen.
Onsdagen ägnas åt Krapperup. med visning i
Mölle av en nyinspelad videofilm, uppföljd med
besök i park och museum på Krapperup.
Torsdagen den 11 blir det en lyrikafton i Stationshuset med allsång.
Fredagen har Fisket och havet som rubrik. En
middag på detta tema planeras.
Till lördagens och söndagensgrand fmal har
500-organisatörerna tänkt sig loppmarknad i
Gyllenstie111as alle (alltså ingen marknad i början av sommaren), melodikryss med Bengt
Haslum och Sonja Stjernquis~ försäljning i Isaac
Svensson affär, hattparad. tivoli med dans, husarmusik. hästdroskor i byn, speciella inslag för
barn och ungdom, fyrverkeri och mycket mera.
Vissa av aktiviteterna under veckan förläggs
till ett tält på fotbollsplanen. Där skall bl a en del
gamla filmer om Mölle vevas.
Mölle brandkår, bergsklättrare, dykare, ornitologer, naturvårdare m fl får tillfålle att informera
om sin verks~_et på och kring Kullaberg.
F 10-flygama i Angelholm hyllar Mölle med en
uppvisning.Även räddningshelikoptern får vi då
se i aktion.

Konstutställning
Ett av de tyngst vägaride inslagen blir en två
veckor lAng utställning, till vilken alla i Mölle
bosatta konstnärer inbjudes.
Mölle-boma förväntas man- och kvinngrant
delta i festligheter11a, gärna skrudade i kläder

från många gångna decennier.

Res inte pd semester under jubileumsveckan !
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Frivilliga krafter behövs även under förberedelse111a. Vad kan du hjälpa till med? Kontakta
någon av styrelsemedlemmarna. i byförerungcn
(se sid 2 i detta nummer)!

Ekonomin
Gyllenstiernska Krapperupsstiftclscn och Sticmstedt-Kockenhus kulturförening ger sin stöd till
arrangemangen. Bidrag har sökts hos kulturnämnden i Höganäs och några företag "sponsrar"
firandet. Byföreningcn ställer upp med en garanti på högst 25 000 kr.
••

Okade
intäkter
Registrering av antalet hushåll i byn, året runt
såväl som sommartid, i förhållande till inlöpande
medlemsavgifter och bidrag till byföreningens
containerservice har haft ett gynnsamt utfall.
I medlemsavgifter för kalenderåret 1990 har
fram till pressläggningen av detta nummer av
Möllekuriren bokförts 44 300 kr, varav 26 100
hade överförts från första halvåret I budget hade
för hela räkenskapsåret ( I juli 90 - 30 juni 91)
tagits upp 30 000 kr.
I containerbidrag har erlagts 13 390 kr, varav
9 210 under första halvåret. I budgeten upptas
11 000.
Totalt har alltså hittills influtit 57 690 kr mot
budgeterade 41 000.
. .
Medlemsavgiften för 1991 är 50 kr per familJemedlem.
By föreningens postgiro är 51 5201-2.
□

Containerservicen inleds under vårsäsongen i
påskveckan (28 mars) och l'ågår under tio veckor till
och med månadsskiftet maJ-juni.
□

Ingen ny telekiosk. Televerket ansåg sig inte
kunna fortsätta med att geMöLJe den service som en telefonkiosk vid Stationshuset innebär. I stället har nu
vid klockan satts upp en skylt med hänvisning till telekioskema på hamnplancn.

o Svenska sällskapet för

Räddning av Skeppsbrutne som med sin räddningskryssare och räddningsbåt bistår många i sjönöd i våra farvatten, får av
Höganäs kcxnmun (fritidsnämnden) ett med 1000 kr
till 6000 förhöjt bidrag.

o

Brandstationen I Mölle har snyggats upp med
nya portar och fönster. Modernare brandbil kan inte
bli aktuell förrän i samband med eventuell brandstation p! Kullabergsvägen.

oD

Möllesymbolen. Byförenlngens tröjor med
Möllesymbolen kan du köpa (65 kr) hos lngegerd
Edler (tel 347 387), brevmärken (10 kr häftet),
dekaler (S kr), vykort (3 kr) hos Siv Dreiwitz (tel
347 685).
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I väntan
på lägenheter
i Mölle
Mycket är aktuellt på byggfronten, även i Möl]e
- och mer blir det. Ingen har väl kunnat undgå att
notera arbetet med Bella Vista-projektets tillskott och observera ombyggnader och renoveringar på bl a Haras~lsvägen och_Nor_ra Str_a ndvägcn, vid Elfverssugcn och på B1devmdsvägen
eller med beundran iaktta den stenmur som
uppförts på Kullabergsvägen (ovanför Konstnärsgärden).
.
.
Närmaste stora arbete blrr förvandlingen av
hotell Kullaberg till, förmodligen, enbart bostäder. Spekulanterna har sedan hotellarrendet
upphörde varit många. Troligt var, när detta
skrevs i november, att avgörandet skulle ske före
ärssk.iftet.
Under väntetiden har frågan om rivning undanröjts. Landsantikvarien avstyrkte en ~ k_an '?m
rivningstillstånd. "Byggnaden är ett vikllgt inslag i Mölles karaktär."
Stadsbyggnadskontoret i Höganäs rekommenderade att nuvarande byggnad ansas upp. "Bottenvåningen med glasveranda bör med hän.s yn
till byggnadens utformning och läge i första hand
utnyttjas till servering eller motsvarande."
Byggnadsnämnden avslog rivningsansökan.
Sådant var sakläget inför avgörandet.
Förhoppningarna om fortsat~ restauran~ör~lsc
torde, hur ledsamt det än är, inte kunna infrias,
sådana som förhållandena för den näringen blivit
utan också beroende på de stora extra kostnaderna för en för äridamälct nödvändig renovering.
Allt talar alltså för lägenheter. Listan på dem
som önskar bosätta sig där är lång ...
Hur det blir med parkeringsfickan utanför bygnadcn är en senare fråga.

Krlstlnegrund
Byggherren Göran Knabc (Bella Vista m _fl) har
inlett arbetet med att inreda tre lägenheter 1de tre
våningsplanen på Kristinegrund.
I juni avslogs ansökan om rivnings lov. Landsantikvarien hade på tidigare förfrågan avstyrkt.
Stadsbyggnadskontoret q-märkte sedan fastigheten - q-beteckning betyder "värdefull miljö".
Ändring får ej förvanska byggnadens karaktär
och egenart.
Kommunantikvarien Henrik Ranby ansåg i sitt
yttrande över ansökan om bygglov att utbytet av
perspektivfönster till spröjsade samt rivning av

garagebyggnad och sekundär balk_ong v ai: estetiska förbättringar. Däremot var mglasrung av
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Marianne Cronbcrg kan snart dra en lättnadens
suck över att alla bekymren med försäljningen av
hotell Kullaberg skingras. (Foto: HO).

den stora loggian mo t Bökebolsvägen från antikvarisk synpllllkt olämplig.
På villkor att bl a detta - och även kommunala
handikapprådets krav på hi ss i trapphus - beaktades bifölls ansökan.

Andra projekt
Återstår att vänta på när Wellberg och Haraldsson realiserar planerna på att bygga om f d Johnssons affår på Norra Brunnsvägen och_f d Sahlstens charkuteri på Möllelägevägen till flerbostadshus.

Velll skriver
nv Mölle-visa?

Inför 500-årsjubileet efterlyser vi förslag till en
ny visa om Mölle, tänkt att presenteras under
jubileumsveckari i juli.
Sänd före den 15 mars ditt förslag - antingen
både text och musik eller endera - till Carl Anders
Claesson. som arrangerar musiken.
Adress: Barakullsvägen 4, 260 42 Mölle.
Telefon 347 290.

Arbete oå våra vä;:ar
Nästa år byter gltukontoret ut huvudva enled~gen på~ strä~ka av 2.3 ~ meilan Nyhamnsläg~ och !vfolle~assle. Kvaliteten på kopplingarna ar d_ålig. - år_ligen har 15-20 läckor uppstått.
En högspänningskabel inom Kullabergsområdet mellan Mölle och Kullens fyr skall ersätta
d_en från 1940-talet som är otillräckligt dimensionerad.
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En önskelista:
•

.•' I~•.

Skola, kallbadhus
på piren och
ininnestavlor
Först och främst: Låt oss få så mycket som
möjligt tillbaka av det som en gång naturligt
hörde till Mölle, tex en skola och förskola,
så an våra barn inte måste skjutsas in i bilar
och bussar varje dag.
Den som vill uttrycka den önskan i Möllekuriren är Bert Knafve som byföreningen
tillsammans med Hans-Otto Pyk hedrade med
årets diplom för deras många värdefulla insatser
för Mölle.
På Berts önskelista står sedan en förhoppning
om att alla arbetar för att forbättra vår havsmiljö.
så att vi liksom så sent som på 60- och 70-talen
åter finge en livlig och pittoresk trafik av
fiskebåtar i hamnen.
När vi kommer in på planet 11a för förbättring
och utbyggnad av hamnen reagerar han mot
eventuella försök att här skapa en stor marina.
Hamnen får inte förlora den otjginalitet den
fortfarande har.
Över huvud taget bör vi sträva efter att Mölle
inte skall likna alla andra samhällen. Vi måste slå
vakt om vår säregna bebyggelse. Hus av
bungalowtyp är en styggelse. Carportar borde
förbjudas!
1_
Det anges i stadsbyggnadskontorets nyligen
publicerade översiktsplan för Höganäs kommun
an en snabbspArväg från Helsingborg till
Nyhamnsläge utreds regionalt. Varför inte dra ut
den till Mölle? Det skulle kwma befria oss från
alla dessa bilar som vi redan har för mycket av i
Mölle.
Det pratades i seklets barndom om att ordria en
linbana mellan järnvägsstationen och
Barakullen. Varför inte det ocks~ säger Bert, på
sin skämtsamma sätt.
Titt som tätt önskar turistex11a båtturer nmt
Kullaberg. En rätt fåfäng tanke! Mölle har nu en
helt annari typ av invånare än på båtturernas tid.
Det fmns ingen som är beredd för en sådan
satsning idag.
Men ett badhus igen ute på piren. som ersättning för det som isen tog, det hade blivit pricken
över i:et för Mölle som badort !
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Mölle-diplomen delades ut vid byföreningens irsmöte pl Grand hotell av Gösta Tlvelius (t h).
Mellan slg har Hans-Otto Pyk och Bert Knafve
styrelsens vice ordförande, Siv Dreiwltz, som ledde
förhandlingarna. (Foto: Hans Kristen~on).

En minnessten
Hans-Otto Pyk aktualiserar för sin del redan
tidigare i by föreningen diskuterade planer på en
minnestavla över alla de fiskare och sjömän från
Mölle som blivit havets offer, de flesta i farvattneri utanför Kullaberg. Stenen skulle (enligt tillstånd från länsantikvarien) placeras ute på Fäladen, ungefår där vårbå]et brukar tändas. Många
Mölle-bor flöt i land därute.
Andra önskemål av Hans -Otto:
Kåsema i Strandvägsk:röken. Mölles första
hamnanläggning, måste bevaras. En minnestavla bör sättas upp.
Inskriptionen på Mågehallens sjösida, den stora stenen nedanför villa Sjöhe~ på Norra Strandvägen, måste fräschas upp. Aven här vore en
tavla berättigad. Stenen. en pegel (vattenståndsmätare). togs i bruk på 1750-talet då sten från
Kullaberg trarisporterades sjövägen till Landskrona (befåstningsarbeten på Gråen).
De sista rester 11a av en skansanläggning, jämngammal med Karl XIl:s skansar, deri sk Sissas
skans på grässlänten framför Grön.kulla (Kåsvägen -N Strandvägen), bör också utmärkas med
en minnestav la.
Sist meri inte minst undrar Hans-Otto Pyk när
kommungu bharna skall börja inse att det är Mö 11 e
de skall satsa på när det gäller turismen. Centralorteri har inte och kommer aldrig att få något
som kan jämföras med Mölle och Kullaberg.
Höganäs har i Mölle fått överta en pärla som det
förpliktar an väl förvalta!
Några data
Några fakta om våra diplommottagare - båda
medarbetare i Möllekuriren - och en literi rekapitulation om vad de uträttat skall avrunda deras
önskelistor.
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·C1Jert Knafve är infödd Mölle-pojke. Fil mag
med historia som huvudämne, adjunkt under två
decennier i Haparanda och Kalix (!),Trelleborg,
Ängelholm och Höganäs. Varvade under åren
här hemma lärarjobbet med bl a fiske. Började
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En havets riddersman:

Store ohnsson
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En legendarisk livräddare, sjökapten Hans
Johnsson från MöUe, presenteras här för
Möllekurirens läsekrets av skriftställaren
Anders W Mölleryd , som gjort ett litet urval
i "Store - Johnssons" dagböcker och klippsamling.
med sin Kirsten som inspirationskälla intressera
sig för bygdens, turistlivets och fiskets historia.
Det ledde till två utställningar, arrangerade av
Bert och Kirs ten, på Höganäs n1useum och två på
Krapperup samt till en bok om Kullabygden.
Artiklar bl a i Sjöhistoriska samfundets skrift•
serie.
Otaliga rundv and.ringar och fram trädan den med
"skrönor" i diverse sammanhang. Kafev ärd i
Radio Malmöhus sedan 1986. Spelar upp till
dans lite varstans i provinsen.
Startade turistbyrån i harnnhuset i Mölle 1964
tillsammans med Tomas Ny, där Ingvar Blomquist sedan residerade 1969-1987. Bert har just
avverkat sin tredje säsong där.
Tog över klubban från byföreningen,s första
ordförande, Ingeborg Höber. Leder verksamheten i Kullens fiskareförening, deltidsfiskamas
intresseorganisation.
Omväxlande, roliga sysselsättningar, konstaterar Bert.

I

OHans-Otto Pyk är född i Hudiksvall men kom
till Mölle och N Strandvägen 12 redan som 5månadersgrabb. Har arbetat som konstruktör
och ritare på Kockums varv och Cementgjuteriet. "Häckklippare" (110 m) i MAI. Som geotcknikcr kom han i kontakt med fomminnen i
Sydsverige och Danmark och då väcktes hans intresse för hembygdsforskning .
I styrelsen för Kullens hembygdsförcning se9.an 1967, där han efterträdde Klara Wijkander.
Ar vice ordförande i Kullabygdens släktforskarförening.
Har publicerat ett tiotal artiklar i "Kullabygd"
sedan 1967, om fISke, Kullens fyr, grottor. fornminnen på Kullaberg m m.
Håller nu på att förbereda en specialutställning
i samband med Mölles 500-årsjubileum om fastigheter i själva byn och vilka som bott där sedan
1600-talet fram till våra dagar.

Sjökapten Hans Johnsson, prydd med bl a Svenska
konungens guldmedalj av 12:e storleken för berömliga gärningar, riddartecknet av Kungl. portugisiska militärorden samt ryska och tyska kejserliga räddningsmedaljer.

Redan i livstiden var Store •- Johruson i Mölle en
legend. Det låg glans kring hans namn, han var
omstrålad av ära och ryktbarhet Vid bemärkelsedagar då släkt och vänner var samlade kunde
man övertala honom att öppna det skåp där han
förvarade alla sina medaljer och tack-skrivelser.
De närvarande blev imponerade.
Han hette Hans Johnsson och var född i Lerhamn år 1839. Han dog i Mölle, dit han hade
flyttat tidigt efter att ha gift sig med Katharina av
släkten Corfitzon. år 1909. Mellan de två årtalen
ligger ett sagolikt livsöde, ett livsöde som kom
att bli att rädda medmänniskor i livsfara.
Denna hans "verksamhet" började tidigt. Redan som 13-åring drog han upp en kamrat som
gått ner sig på isen ute på Oresund. Över hela
världen fick han chans att visa prov på sitt stora
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mod och sin snabba beslutsam11et. Han kom att
rädda enskilda människor, barn, hela fartygsbesättningar.
Typisk är en episod från Stcttin vid Oder en
septemberdag år 1874. HJ står på däck på sin
ångare S/S öi-esund och pratar med en kollega.
Plötsligt hörs det nödrop. HJ rusar till relingen,
ute på floden ligger flera flodbåtar, från en av
dem har en tioårig flicka fallit överbord och
driver med strömmen. Utan betänkande kastar
sig HJ i vattnet och simmar fram, får tag i flickan
och kan hålla henne uppe tills jollen kommer
fram. Dagen efter skildras händelsen i ortstidningen under vackra rubriker och vår beslutsamme kapten får ett telegram: "Beste Gratulationen
fiir Rettung des K.indes. Sie sind zur Rcttung von
Menschenleben bestimmt"
Telegrammet är symboliskt, Hans Johnssons
liv är som en film med många snabba dramatiska sekvenser:
Den4 maj 1864 ligger han i Stockholm med sitt
fartyg . Han går på Skeppsbron på väg till sin
mäklare. Plötsligt ser han en man falla överbord
från ett fartyg som ligger ute på Strömmen. Den
nödställde förs utåt av strömvirvlama. Utan
betänkande kastar sig HJ i vattnet, simmar fram
till den drunknande och håller honom uppe tills
räddningsbåten når fram.
Den 27 mars 1873 ligger han med S/S Oresund
i Malmö. Strax intill ligger en annan Kullaångare, S/S Killman och lossar stenkol, vilket
tillgår så att man bär i land kolet i tunnor över
landgången. Plötsligt brakar landgången ihop,
två män med sin koltunna följer med ned i
vattnet. Man räcker ner ett rep, den ene lyckas
grabba tag i det och kan hålla sig uppe. Den andre
går under vattenytan. HJ ser det, rusar till, kastar
sig i vattnet, dyker och lyckas hålla den nödställde ovan vattnet tills livbåten kommer fram.
Den 16 april 1878 ligger HJ med S/S Skåne på
Rigas redd. Lotsen Johann Loosing från Riga
rå.kar med sin lilla båt komma under ankarkättingen på en ankarliggare, han kapsejsar, kommer i vattnet, driver hastigt med strömmen, som
beräknas ha en fart av sex miles i timmen. Från
andra ankarliggare kastar man ut rep men den
nödställde orkar inte hålla sig kvar med dem. Nu
närmar han sig platsen där "Skåne" ligger. Man
tror att han skall duka under. Men HJ ser det, utan
betänkande kastar han sig i vattnet, simmar fram
till den nödställde och håller honom uppe ti Ils en
räddningsbåt anländer. Lotsen räddas till livet,
Möllekuriren utges av Mölle byförening, 1
260 42 Mölle. Postgiro 51 52 01-2.
Ansvarig utgivare: Lennart Silen Alfredsson.
Redaktör: Ake Thomson, Box 44, 260 42 Mölle.
Redaktionsrld: föreningens arbetsutskott.
Macintoshinskrivning: Per Staffan Johansson.
Tryckt hos Tryckeri AB i Höganäs.
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men HJ är på grtmd av påfrestningarna själv
nru:a att stryka mc<l. Vi kan läsa om det i Riga
Ze1tung som har ett stort referat om händelsen.
Den 5 nov 1859 låg han med sitt fartyg på
Bosporen vid Gallipoli . I-Ian får se tre män som
seglat omkull med sin ]illa båt och nu låg och
kämpade för sina liv . 1-IJ går ut med liv båten och
plockar upp dem. Det visar sig vara tre österrikiska sjömän från ett fartyg i närheten . Som erkänsla för sin rådighet fick HJ en penningbelöning
av deras kapten.
På eftermiddagen den 16 oktober 1873, just då
HJ med sin ångare ankrat på Cronstadts yttre
redd, får han se att livbåten till en av läktarna
kantrat, varvid tre män kommer i dödsfara i den
grova sjön. HJ ger orde.r om att sätta ut livbåtarna, tar tre man med sig och kommer fram till de
nödställda. Med hjälp av en båtshake fi ck han
upp två man som inte kunde simma medan den
tredje själv kan ta sig upp i livbåten. Först efter
nya äventyr kan de ryska männen få torra kläder
på sig och bjudas på mat.
Händelsen omtalas i ryska tidningar och får en
mer personlig följd för HJ. Det kommer en
medalj från den ryske tsaren Alexander Il. Den
skall bäras i S:t Wladimirordens band .
Denna medalj var en av många. Vi kan ta en till :
"Görslöf den 7 febr. 1879. Till Sjökaptencn H
Johnsson. Hans Maj:t Kejsaren av Tyskland har
tilldelat Eder preussisk räddningsmcdalj. För att
emottaga denna medalj torde Ni möta mig å
Höganäs i morgon e m kl 4. J Ekclund".
I januari 1874 får HJ från engelska regeringen
en tackskrivelse, tillika med dubbelkikare, "in
ack:nowledgement of his services to the crew of
the barque Duchess of Southerland of Exetcr
which was wrecked in the North Sea on the 6:th
January 1874".
Bakom denna skrivelse låg en ytterst svår räddningsaktion, utförd i mörker, rcgntjocka, överbrytande sjö. Den varade i fem timmar och ledde
till att alla de engelska besättningsmännen räddades. Händelsen uppmärksammades i engelska, holländska och svenska tidningar.
På sin ålders höst roade sig Hans Jolmsson med
att göra upp en tablå över alla dem som han
ensam eller med hjälp av andra räddat:
<

29 tyskar
26 norrmän
25 svenskar
17 engel-;män
15 spanjorer
9 finländare

5 ryssar
4 fransmän
3 österrikare

1 belgare
•
1 portugis

Tillsammans gör det 135 människoliv. Av des~;:\
har Hans Johnsson själv räddat hela elva geno!D
att beslutsamt kasta sig i vattnet och simma till
dem. En enastående insats !
Anders W Mölleryd
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