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la skall vi trivas!
Välkomna, våra sommargäster, både fåglar
och folk!
Nu ökar åter Mölles befolkning under några månader. Trycket på byn och dess omgivningar skärps. Hit kommer ju fler bilar
och båtar och kön växer i butikerna.
Vår målsättning skall och måste ändå
vara att alla skall trivas och må bra i vår by.
Vi får hjälpas åt att hålla vår sköna natur
fri från skräp.

Du som är ny i vår by, välkommen som
medlem!
Välkommen nu, i första hand, med bidrag till och att även göra fynd på vår lopp·
marknad!
Redan nu vill vi påminna om årsmötet.
Kom med förslag och ideer och låt årsmötet bli som det brukar, med många med·
lemmar, mycken diskussion och gemytlig
samvaro.

Lennart Silen Alfredsson

• Och vi får vara vaksamma mot folk som
inte prioriterar naturupplevelsen. Skyltar
försvinner, förstörs. Inbrott i bilar och hus
ökar tyvärr också.
Lite busliv från ungdomar får vi stå ut
med men inte en organiserad och ohäm•
mad brottslighet.
Byföreningen har nyligen gett sina synpunkter på kommunens utvecklingsplan
för den närrnaste tioårsperioden. De refereras i detta nummer av Möllekuriren (sid 2).
Vi har klart uttalat att förutsättningama för
att Mölle skall kunna fortleva är att det skapas både bostäder, arbetstillfällen och en
god miljö.
Du som har synpunkter på både .Mölle
som by och vårt arbete i byföreningen, hör
av Dig! Vi är öppna för det mesta och försöker gripa in där det behövs.

Efterlysning
Mölla byförening satte i början av april i år på
Stationshuset, invid stora entren, upp en minnestavla i mässing över järnvägsepoken 19101963. En uppskattad åtgärd!
Till vår stora bedrövelse fann vi att någon celebrerat våren med att lägga beslag på tavlan.
Vi efterlyser nu tavlan. Om någon har någon
iakttagelse kring denna kultur-ogärning, vore
vi tacksamma för besked per telefon 4 7 5 8 2 eller 471 71.
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Hur kan Mölle
utvecklas?

Välkommen till var
loppmarknad I

Det är angeläget att Mölle får behålla sin
struktur och miljö. All ny bebyggelse
inom bykärnan bör ske så att den gamla
bebyggelsen består och utan alltför hög
förtätning.

MöUe byförening anordnar lördagen den 10
juni för tredje året i rad loppmarknad på stations planen. Du kan lämna in bidrag till
marknaden till och med fredagen den 9 juni
kl 18-20 i Stationshusets annex. Skrymmande_ting tas en1ot först på marknadsdagens
för11tiddag.
Starten sker på lördagen kl 13, med auktion kl 15.
Byföreningen hoppas att många kommer
redan på morgonen för att hjälpa till med att
bära ut alla prylarna och iordningställa borden - och liksom tidigare villigt ställer upp
som "ståndspersonal".
Välkomna!

Detta framhåll er MölJe byförening i sitt
yttrande till stadsbyggnadskontoret i Höganäs som bett om synpunkter på en översiktsplan för de nä1111aste tio åren. Byföreningen
trycker samtidigt på att Mölle för sin fortlevnad, för att få behålla servicefunktioner som
post, affär, bibliotek och goda kommunikationer, behöver utvecklas och finner det nödvändigt att utreda möjligheterna att- utöver
hotellens åretruntverksamhet - förlägga någon for111 av mindre och lättare verksamhet
hit, så att flera Mölle-bor kunde få arbete
inom byn.
Byföreningen understryker vikten av att
planeringen av stationsområdet, där en första etapp äldrebostäder tagits upp till 1991
i kommunens bostadsförsörjningsprogram,
snabbt realiseras och väcker dessutom tanken på att åker111ark sydväst om byn reserveras för fortsatt bebyggelse.
Hamnfrågan belyses också. Det skulle, heter det, vara en ovänlig handling mot fisket,
sjöräddningen och våra båtburna gäster om
vågskyddet ytterligare fördröjdes.
Badplatserna måste underhållas bättre än
som sker nu, bryggorna pet 111anentas så att
de står emot de påfrestningar som sto11r1, hav
och is utsätter dem för.
Turismen bör få en framskjuten roll i den
framtida planeringen. Kåsor och stelegångar
bör iordningställas i ursprungligt skick och
underhållas, servicen för gästande båtar förbättras. En sommarveranda i hamnen med
utspisningsmöjligheter skulle uppskattas av
•
manga.
Mark bör reserveras för en fritidsanläggning med sådan kapacitet att såväl vuxna som
den allt större ungdomsskaran kan finna utlopp för många aktiviteter och större trivsel
hemma i byn.
Den gamla banvallen bör bevaras som
cykel- och promenadstig i hela sin sträckning

ända fram till Stationshuset. Byföreningen
tänker sig också att man vid sidan av banvallen skulle kunna ordna spårbunden kollektivtrafik.
2

Midsommarfirandet
Byföreningen anordnar traditionellt dans
kring majstången på lekplatsen midsommarafton med start kl 15.
Stången kläs timmen dessförinnan. Unga
mammor och pappor är mycket välkomna att
hjälpa till!

Så var det inte rä,ikt att byföre11i1ige11s co11tai11erser-

vice skulle ut11yttjas! Orn co11tai11enz redan fyllts,
fin,zs chansen att läm,za sopsäckar på Tjörröflstippen eller att en gång i vecka,z så·r1a Lit en så'ckgrovsopor vid gri11den.

Medlemsavgiften
Med detta nummer foljer ett inbetalningskort avseende medlemsavgiften till byforeningen ror
1989, av årsmötet 1988 beslutad till 40 kr per familjemedlem. Avgiften för containerservicen är
frivillig men bör väl betraktas som obligatorisk för
dem som utnyttjar föreningens containrar.
Byföreningens postgironummer: 51 52 01-l.

Städa stranden
gör vi väl alla
Sällan har det varit så städat p å Fäladen och
utmed våra stränder som efter byföreningens
strandrensning söndagen den 19 mars. Trots
hård och kylig västan mötte 40-talet medlemmar upp och resultatet av ett par fö rmid dagstimmars aktion var imponerande: 70
sopsäckar fulla och en massa bråte därtill .
Det har blåst många vindar sedan dess och
ny strandstädning genomförts.
När det nu är så att vi inte kan sätta vår lit
till storebror i kommunen, vore det väl underbart om vi lite till mans och kvinns efter
hand gjorde en insats, plockade upp något
skräp under promenaden eller rensade i bråten på stranden. Eller hur?
I sommar hoppas vi att väckta tankar på
organiserad städning fö r dem som badar
i Fågelviken och Solviken kan realiseras.

Sommargymnastik
I sommar får Du chansen att gymnastisera fö re
morgondoppet i Solviken. Om tillräckligt intresse
finns motionerar damer och herra r gemensamt på
stranden varje måndag kJ 08.15 from den 26 juni,
omedelbart efter midsommar, under Agneta Je tzens ledning.
För att täcka omkostnaderna tar Du med Dig en
5-krona.
Du kan ringa Agneta på tel 475 3 2 o mDu vill ha
Oer upplysningar.
·

Ännu ingen belysning
En förnyad (ramställning från byföreningen, nu
gemensam med Gylleröds samfållighetsförening,
om belysning på gångvägen mellan Gylleröd och
Stationshuset har avslagits av Höganäs elverk med
motiveringen att ny plan för området håller på att
utarbetas.
.

-

•'

Årsmöte
Mölle byförening har förlagt sitt årsmöte till
torsdagen den 10 augusti. Ytterligare information ges i det nummer av Möllekuriren som beräknas komma ut veckan dessförinnan.
Eventuella motioner skall vara styrelsen till
handa senast den 31 juli (Mölle byförening,
260 42 Mölle). Synpunkter på verksamheten
kan också meddelas sekreteraren Lennart Ohlsson på tel 4 71 71.

En Valborg
att minnas
••

Annu en underbar valborgsn1ässoafton
med fin gemenskap kring majbålet på
Fäladen. En afton som pricken över i på
en vår av sällan skådat slag.
Vi var närn1are trehundra som mött upp på
Fäladen och glatt stämde in i vårsångerna tillsammans med Jean Wagner och hennes välsjungande "M ölle-kör" och i det av vår nye
kyrkoherde Bo Larsson utbringade trefaldiga levet för våren.
- Vi har blivit alltmer medvetna om hur vi
handskas med livet. Vi hanterar det som om
det var något vi äger, sade han. Människan
bedriver rovdrift på livet och på sig själv. Exploaterar och experimenterar. Leker herre
över skapelsen. Och inbillar sig att hon kan
göra det ostraffat! För all framtid!
Mycket talar för att mänskligheten redan
startat ett tredje världskrig utan att själv märka det - kriget mot naturen och livet. Människans krig mot sig själv!
Efter en höst fylld av miljödebatt och skandaler kring utsläpp och gifter kommer nu våren, fullständigt oväntat. Hon är vackrare
skrudad än någonsin. Låt oss hälsa henne
med sång och glädje men också med löftet att
vi inte ska förgripa oss på henne fler gånger.
Låt oss hälsa henne med löftet att vi ska skydda henne och vårda henne så att hon vill komma tillbaka, också till våra barn och barnbarn.
Väl vårtalat, tyckte vi alla. Så blå.ste Carl
Anders Claesson nere vid stranden taptot, vi
sjöng Du gamla, du fria och gick till vårtod-

dyn på Kullaberg.
3

I

Så gick det till
på anrika
Elfverson

••

•,r--

På Möllekurirens uppmaning har Gustaf Elfverson på Elfversborg tecknat ner
några barn- och ungdomsminnen från
hotell Elfverson, ett av de många hotell
som hade intensiva somrar på den tiden
det begav sig.
•

•

-, ,..

Det var en augustimånad, "eftersommaren"
- jag hade nyss fyllt fem år och stod nere i
köket hos hushållerskorna och kokerskorna.
Plötsligt kom en servitris rusande i trappan ned från stora matsalen och skrek:
- Kriget har brutit ut!
Hennes gälla skrik fick mig att ana att här
rörde det sig om något spännande, något att
berätta för min kompis Sven nere i Halali.
Den plötsliga tystnaden omkring mig och
de allvarliga ansiktena sa' mig snart att "krig"
- vad det nu kunde vara för någonting- nog
in te var så spännande och kanske in te ens något att berätta för Sven.
Detta är alltså mitt första konkreta minne
från mitt barndomshem, och nu skulle det
gälla att söka fram några andra. Att som gammal söka efter minnen från det förflutna är
ungefär som att röra omkring i en myrstack.
Men låt mig röra om lite, så får jag väl se vad
som kan krypa fram ur röran.
Jag har hört det sägas, och sett det skrivet,
att efter tyskarnas plötsliga hemfärd
i augusti 1914 var Mölle dött och hotellen
tomma. Riktigt så illa var det ändå inte. Visst
utgjorde tyskarna vid den tiden på säsongen
det största antalet gäster, men alldeles ensamma var de inte. Både danskar och svenskar fanns ännu kvar. Men det är klart att det
blev problem - även om jag, lika klart, ännu
var för liten att förstå dem.

Röda nollor
Det torde ha varit dessa problem som en gång
fick min far att, i den altruistiska tanken att
förenkla bestyren för skattemyndigheterna
i Stockholm, pränta ner en stor, röd nolla på
varje sida av deklarationsblanketterna. Huruvida denna goda tanke till fullo senterades
i Stockholm är ovisst (och kanske föga troligt), men däremot blev den livligt uppskattad
4
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/111po,1era,1c/e vy av f1otell E!fverso,1. Viri jlagga,1
de,1 t1rspn,,1gliga dele,1 so,11 Jol1a,1 Elfverso,1 lå'r
Ltppföra 1902, so,11 efterha,1cl för/å'11gcles ocf1 sl11t/ige11 bra,111 11er 1953.

i Göteborg, där tvenne revyskämtare tacksamt tog upp den och snabbt diktade ihop något om källarmästaren i Mölle och hans röda
deklarationsnollor. Om källarmästarens
namn uppgavs, vet jag tyvärr inte-det kunde
ha blivit en utmärkt PR-grej.
Vad som ofta vid mera avancerad ålder har
frapperat mig är hur nöjd och tillfredsställd
med tillvaron den tidens personal föreföll att
vara. Jag tänker på ''pigorna" (som de ju kallades), vilken deras sysselsättning än var. Deras lön var låg, inte många tior i månaden
(plus, naturligtvi s, kost och logi), men de var
glada. De sjöng och trallade dagen lång, inte
minst när de samlades nere vid brygghuset
och "plockade höns", det var tydligen en sysselsättning de gillade: de fick ju sitta ner he_l.a
tiden. Och varje morgon väcktes jag av staderskorna nere i matsalarna redan vid fen1sex-tiden, inte bara av det glada pladdrandet
utan också av de musikstycken som de n1est
musikaliska klinkade på pianot i stora matsalen eller på flygeln i salongen.
Lycke mosse

Jag nämnde brygghuset och dess hönsplockerskor. Vad vi med ett ord kallade brygghus
var mycket mer än en tvättstuga - det låg
mittemot annexet, intill en rätt stor damm,
Lycke mosse kallad, nu dessvärre dränerad.
I brygghuset hade vi en enorm koppargryta, stor och djup som en krater i mina barna-
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ögon. I samma byggnad fanns i ena ändan två
"pigrum" och i den andra ishuset. I detta förvarades, väl isolerad med sågspån, i en, dvs
de fyrkantiga isstycke11 som villigt folk från
byn vi11tertid sågade fram på Lycke n1osse
(under isfattiga vintrar tog både vi och de
andra hotellen is fTån Småland, båtl edes).
Det var inte sn1å kvantiteter det rörde sig om:
de skulle ju räcka till för l1ela sonm1arens
nedkylning av både fast och flytande föda.
Kylrum fick vi inte förrän på 30-talet.
Brygghuset revs i slutet av 30-talet och ersattes med ett nytt "pigero" med ishus och allt
- det var faktiskt en hel liten "koloni", nu vidareutvecklat till Elfvers konferenshotell, en
stor förändring i sanning!

''Molla''
Med det är själva brygghuset avklarat, men
det fann s mycket annat inom detta avskärmade område. Två hönshus med tillhörande
frikostigt tilltagen hönsgård, ett område nu
bebyggt med tre villor längs den relativt nyanlagda Högkullsvägen. Ett stall fanns också,
hemvist för "Molla'' sonlffiartid; under vintern var hon inackorderad hos en lantbrukare uppe i Björkeröd.
Denna trofasta "Molla" hade två huvudsakliga uppgifter: dels att med vagn och körd
av en eller flera vaktmästare möta vid alla tåg
och Köpenhamnsbåtar, ankommande som
avgående, för transport av gästernas bagage,
dels att se till att de båda hotellbyggnaderna
fick sina vattenbehov tillgodosedda.
Detta kan tyckas vara en komplicerad
uppgift för en häst, men hon skötte den med
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den ä_ran. Hon spändes helt enkelt fören lång,
kraf1ig stång, kopplad till en sorts pumphistoria, som sög upp vatten från en brunn ett
stycke ut i dammen. Och där lunkade den goda Molla fram , runt, runt, till dess någon
energiskt ringde i en vällingklocka, tecknet
på att vattnet började rinna över och att cisternerna alltså var fulla.
Så fanns det förstås de sedvanliga utedassen, två till antalet, vartdera med två sittplatser för de besökandes trivsel.

Branden
Och nu när det mesta sagts om brygghuskolonin, dirigerar jag minnena i riktning mot
hotellbyggnaderna. Den ena, "annexet'' kallad , byggd 1912-13, står som bekant kvar, nu
innehållande eleganta lägenheter, den andra,
det ursprungliga hotellet, uppfört 1902,
brann som åtskilliga läsare ännu torde erinra
signer sommaren 1953,nattenmellan 12och
13 augusti. Min familj och jag råkade tillbringa den sommaren i Mölle ( vi bodde i Marocko), och eftersom vår villa låg bar~ ett
stenkast från den eno1 rna brasan, och direkt
i vindriktningen därtill, utgör denna eldsvåda ytterligare ett oförglömligt minne: det var
ju mitt barndomshem som försvann ...
Dans!
Att jämföra 20- och 30-talens hotelliv med
dagens tror jag inte låter sig göra. ~ölle-hotellen av i dag torde väl huvudsakligast leva
på mer eller mindre tillfålliga gä~t~r, konferenser och dylikt, under det att d_and_ens h~tell framför allt livnärde sig på ''langliggare ,

5

som ofta stannade hela sommaren, och danskvällar. Det dansades flitigt i MöUe på den tiden: Grand Hotell Ahlbeck - numera
Dahlberg - hade dans söndagar, tisdagar
och fredagar, vi måndagar, onsdagar och lördagar och Mölleberg torsdagar. D~slysten
publik saknades sannerligen inte. Aven om
många av de yngre nöjde sig med att intaga en
Pommac 60 öre eller, efter en oväntad konfrontation med Mammon, en Vermouth och
sockerdricka 1:25.

a

a

Långliggare
Bland långliggama var det många som återkom varje sommar, vilket skapade ett slags
trevligt familjeförhållande. Jag min,n s en familj från Ystad på sju personer, mor och far
och fem barn, plus chauffören Holst. De var
alltså i allt åtta personer, som kom så snart
skolorna slutat och stannade tills dess de började igen. Vad de betalade för detta, fyra rum
plus tre måltider per dag och person, minns
jag inte, men om man under samma förhållande nu skulle placera en liten familj på ett
Mölle-hotell , misstänker jag att man skulle
komma fram till rätt avsevärda belopp.
Abonnenterna utgjorde basen för hotellets ekonomi. Ar efter år noterade vi det största antalet under sista veckoslutet av juli, då
siffran oftast låg och balanserade kring 300strecket (vi hade 71 "egna'' rum, resten sov
"på byn'', som det hette).
Till dessa boende gäster kom så de enbart
spisande. Deras antal var självfallet i hög
grad beroende av på vilket humör vädergudarna befann sig. Kulmen inträffade, lika självfallet, midsommarafton.

Stor personalstyrka
Nu kanske någon undrar hur stor personal
som erfordrades för att hålla det hela i gång.
Om inte minnet sviker mig alltför mycket,
torde antalet anställda under säsongen ha legat omkring 60-70, var och en med sin upp-

gift.
För att börja från bottenvåningen har vi då
hushållerskorna i stora köket ( där jag drabbades av krigsutbrottet), kaffekokerskorna
i kaffeköket, kallskänkorna med medhjälpare (att hålla 400-500 extr~gäster plus några
hundratal abonnenter vid gott mod med allehanda läckerheter var ingen liten sak).
Servitriserna var talrika: vid större tillfällen skulle gäster i både stora matsalen, extramatsalen och korgverandan beredas fullgod
service; i extrema fall fick både rökverandan

6

Från ''Elfverson''
till ''Bella Vista''
Vad hände med hotell Elfverson sedan det
kämpat sig igenon1 det första världskrigets
även för hotellnäringen i Mölle dystra år och
efter glada 20- och 30-tal hamnat i samn1a situation i 40-talets början?
Reso tog vid 1945, fräschade upp anläggningen, men gynnsamma säsonger fick ett dramatiskt slut i och med branden i augusti 1953.
Under 1955 gjorde Mölles driftiga hotelldrottning Lalla Olinsson ett mellanspel som ny
ägare till Elfverson innan hon fortsatte några
säsonger på Storhallen.
Från 1956 övergick Elfversons i Svenska
diakoniss-sällskapets (nu Ersta diakonisällskap) ägo. Vintern 56-57 inkvarterades här
liksom på andra hotell i Mölle ungerska Oyktingar, och sedan blev Elfversons gäst- och vilohemmet "Erstahus".
På den vägen fortsatte det i och med att Bertil Lindström och Nils Nykvist startade sjukhemmet "Bokelid" 1970, med 60 vårdplatser
och 3 7 anställda. Så hade det kanske förblivit
om inte nytt stridsrop börjat ljuda inom vårdpolitiken: "Vi ska ta hem våra patienter!" Och
Bokelid tvingades stänga 1983.
Nu har en ny epok inletts, "Bella Vista",
med eftertraktade lägenheter, och med ett litet
konferenscenter, "Elfvers", knyts historiebanden samman.
Red.

och gamla matsalen tas i bruk. Till denna kategori hörde deras högste chef, hovmästaren,
som i frack och svart fluga med den frestande
vinlistan i skinn pärm i handen gled fram mellan borden, pommacsborden undantagna.
Kontorsflickorna hörde också till den här våningen, de var fyra eller fem, varav en skötte
växeln.
Städerskor i annexet hade vi, om jag minns
rätt, bara fyra, och de måste ha haft ett, som
det heter i dag, tufft jobb. Till alla dessa kom
så, Gud vet hur många, diskflickor, hönsplockerskor och andra. Och så slutligen, på
den manliga sidan, vaktmästare, med portiern i toppen, och drängar och springpojkar.

!

•

Gäster
Men nu lämnar jag myrstacken och går in och
bläddrar lite i en rätt diger resandebok, som

--•
•

går fram till 1933. Det finns åtskilligt att både
läsa och beundra i den - t ex fyra charmanta
teckningar, framtrollade av en mästarhand,
föreställande a) en ung dam kämpande mot
regn och vind under ett paraply, b) ett ömt
omslingrat par, c) ett dansande dito och d) ett
kortspelande dito. Teckningarna förtydligas
med en liten dikt:
I de1111a son11nar 1zitto11l1u11dra1j,,goritta
det varit kallt och n.,skigr 11ta,1 ,nätta.
I stället för att föga sig i salta böljors bad
så fick 1nar1 ge1101r1 flirt oc/1. da11s oclz kort
sig göra glad.

I resandeboken är de allra flesta namnen
danska och tyska, och bland de senare skulle
jag vilja nämna Hermann Apolant, för den
händelse någon gammal Mölle-bo skulle
känna igen det. I en liten vers av den 3 juli
1913, då han till synes bor på hotellet för den
tionde sommaren i rad, skriver han:
,, lclz, der Hen11ann A polant, alle,1 Möllen z
wol1lbekan11t . . ."

Mängder av svenskar har präntat ner lovsånger till Mölle, va1 rna tacksägelser till hotellet, teckningar, mer eller mindre imponerande. Men även många andra passerar reyy:
norrmän, finnar, polacker, ryssar, indier. Åtskilliga av namnen är lite svårtydbara, skrivna som de är med både grekiska och arabiska
bokstäver och kinesiska tecken.
Åtskilliga fotografier har klistrats in här
och där plus några - för ögonblicket tydligen
överflödiga - danska ransoneringskort, en
tysk· banksedel på 500 miljoner Mark, då
värdelös och en del annat smått och gott.
Jag började den här avdelningen med en
svensk vers och nu rundar jag av det hela med
en rätt rolig dansk:
Elsk di11 Mand og stop ha11s l1oser,
da skal du danse paa r'1de Roser.
Men - lzvorfor skal
da,zse paa Roser,
naar han maa gaa med stoppede Hoser ?"

h,,,z

Med vilket jag sätter punkt för mina minnen från mitt barn- och ungdomshotell.
Gustaf Elfverson

• Glascontainer i hamnen. På begäran från

Mölle byförening ha,r gatukontoret i Höganäs lovat hålla en glascontainer i Mölle hamn,
vilket vi hoppas att båtfolket uppskattar.

Mölleanekdoter
Om häradshövding Carl Lilienberg på Ekebo
berättas många historier i Mölle. Han figurerar i ett par av de anekdoter Möllekuriren
fått från sina läsare. Vi väljer här en, insänd
och illustrerad av sommargästen Folke
Lundgren i Helsingborg.

Flaggstången
För häradshövding Lilienberg hade den fataliteten inträffat att flagglinan på hans ståtliga
stång brustit och trillat ner.
Att fålla en stor tung trästång är relativt
jobbigt, så häradshövdingen hade räknat ut
att det skulle bli både enklare och billigare
om någon klättrade upp till toppen och trädde i linan där.
Göran Lock, som var liten och lätt i kroppen, hade anmält sig som frivillig och under
åskådarnas stora spänning klarat uppgifte,n.
''Vad ska Lock ha för det .här då", frågade
häradshövdingen.
"Fem kronor", blev Locks svar.
"Det är alldeles för mycket. Det hela var ju
gjort på några minuter. Vad har Lock för timpeng egentligen?"
Lock gick då fram till flaggstången och
drog med ett raskt grepp ner linan igen.
''Gomidda häradshövdingen, och tack för
mig'', blev Locks avskedsreplik.
Varefter Lilienberg blev tvungen att fälla
den stora flaggstången med hjälp av två man.
Göran Lock berikade inte sig själv på kuppen, men Mölles anekdotflora fick onekligen
ett gott tillskott.
• Barnbassängen i Solviken öppnades ~en

1 juni och är i funktion till den 31 augusb.
7
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GALLERI
STATIONSHUSET
••

Aven denna sommar är utställningsverksan1heten i Stationshuset i Mölle intensiv. Ända
till slutet av augusti kan vi beskåda konst
i skilda tekniker.
Säsongen inleddes redan den 11 n1aj, då Sylvia
Gustavsson ställde ut oljemålningar. Sista veckan
i maj visade Ulla Blomqvist akvareU och o lja och
Kerstin Johnsson stengods.
Under juni-augusti är programmet följande:
1 - 7 jl1ni
Henry Johansson (olja, teckningar)
Elsa Persson (akvarell)

8-14juni
l11geborg Andersson (olja, akvarell)
15 - 21 juni
Bjö rn Malm (olja)
22 - 28 juni
Staffan Barkelid (olja, akvarell)
29 juni - 12 juli
Skånemålarna: Bengt Alexen, Gunilla Ekströ m,
Helle Gering, Barbro Göthe, Carina Josefsson
Eva ~ilsson, Raija TuuJi (olja, akvarell, pastell:
teckningar, skulptur)
13 - 19 juli
Antonio Lopez (olja)
20 - 26 juli
Kaja Berg (keramik)
Margareta Sjöstedt (akvarell, keramik)
27 juli - 2 augusti
Berth Olsson (olja)
3 - 9 augusti
Gunilla Olsson (olja)
10 - 16 augusti
Elsie Alderin (akvarell)
Sonja Tenglo (akvarell)
Maj-Britt Tiderman (akvarell)
17 - 23 augusti
Inga Landgren (olja, akvarelJ)
24 - 30 augusti
Gun Nilsson (olja)
Arja Paulsson (olja, akvarell)

Möllckuriren, Box 44, 260 42 Mölle.
Ansvarig utgivare: Lennart Silen Alfredsson.
Redaktör: Åke Thomson.
Nr 1/1989 utgavs i påskveckan. De Möllebor och sommargäster som inte fått detta
nummer kan kontakta tel 474 62 eller
471 71.
Tidningen produceras hos:
Pingvinpress Grafiska AB på Råå.
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15 - 28 juni
Gerd Ad ler (olj,t)
Ulla Kjellenberg-Fägerstrand (graverat glas)
Conny Wikström (trä)
29 juni - 5 juli
]11ga Gårdmark (akvarell, målad textil)

6 - 12 juli
Lena Grunden (grafik, teckningar)
13 - 19 juli
Gudrun Mårtensson (olja)
20 - 26 juli
Bonny Svensson (glas, keranu k, trä)
Ingrid Wred e (o lja)
27 juli - 2 augusti
Johan Arnell (akvarell)
3 - 9 augusti
Lennart Schyberg (målningar i blandteknik)
Ulla Schybe rg (akvar ell, collage)
10 - 16 augusti
Christiane George (torkade blommo r, målade
korgar)
Gunda Hellmouth Montelius (applikationer, batik)
OUe HeUmouth (silversmide)
Maria Mo ntelius Grifo (grafik)
17 - 30 augusti
Elisabeth Persson (keramik)
Anita Paulsson (akvarell)
Be ryl Sjöding (keramik)

Tennisiubileum
Mölle tennisklubb fyller i sommar 30 år. Det fi rar
man med en "landskamp" mot sina tennisvänner
[rå.n Gilleleje lö rdagen den 8 juli.
Mö lleveckan i tennis infaller i månadsskiftet juli-augusti. "Midsomn1arblixten" spelas också tradi tionsenJigt.
Björn Wallentin leder även i år sommarens tenniskurser för såväl ung som gammal.

Livlig segelsommar
Kullens segelsällskap sätter sin speciella touche
på hamnlivet i MölJe. Säsongen blir intensiv med
livlig kursverksaml1et och med en regatta den 1-2
juli som höjdpunkt.
Redan i vecka 24 börjar poängkappseglingarna
och kappseglingsträningen.
En nybörjarkurs i optimistjolle och en fortsättningsdito arrangeras i veckorna 26-27, en andra
nybö~jarkurs följer under 28-29. En ungdomskurs 1 2-mansjolle pågår under vecka 30, en tvåhelgers vuxenkurs den 15-16 och 22-23 juli.

