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MÖLLE SYFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

Här får du årets första nummer av Möllekuriren med kommentarer, artiklar och information om vad byföreningen gör och kommer att göra.
Vårfesten är tiU ända, med ett hundratal
glada Mölle-bor som gäster.
Vintern, eller vad det nu var, kan väl
också läggas till minnena.
Det spirar i buskar och snår. Så även för
byföreningens olika aktiviteter och tappra
försök att väcka politiker och andra till liv.
Planarbetet, som skall ligga till grund för
de efterlängtade äldrebostäderna. är långt
framskridet och bör kunna presenteras
inom de närrnaste månaderna i någon
forr11.
Vågskyddet har fått ytterligare en knuff
framåt. Pengar har budgeterats för planeringen och vederbörande tjänstemän har lovat att försöka öka takten på arbetet med
ansökan om vattendom.
Ytterligare argument för ett bättre vågskydd har vi fått i och med att Sjöräddningssällskapet tvingats placera Mölles
nya räddningsklyssare i Höganäs hamn en tillfällig åtgärd må vi verkligen hoppas!
Läs mera om anledningen till den i detta
nummers presentation av våra sjöräddare.
Badbryggan i Solviken kommer att läggas ut till badsäsongen, i god tid, enligt löfte från gatuchefen och hans medarbetare.
En annan aktuell ftåga: Hur kommer
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Mölles hamnliv att te sig när hotell Kullaberg försvinner som hotell och restaurang? Vi hoppas att någon form av den tidigare verksamheten skall kunna etableras
här och skall försöka verka i den riktningen. Det är näringsgrenar som denna som
har svårt att klara sig i samhällen som vårt
och som vi på allt sätt måste uppmuntra
och stödja.
Så har vi fått en trevlig ''Möllesymbol'',
efter en inte så lätt gallring bland ett fyrtiotal förslag. Tävlingens resultat presenteras
på sista sidan.
Vi hoppas givetvis nu att symbolen skall
utnyttjas, såväl av Mölle-boma privat som
av våra näringsidkare i deras marknadsför•
1ng.
Vi efterlyser till sist förslag på personer
eller företag som på ett förtjänstfullt sätt
bidragit till att bevara Mölles speciella karaktär, vad gäller byggnad, miljö och annat
som är unikt för vår by.
Vi vill gärna vid våra årsmöten med ett diplom eller liknande utmärkelse belöna sådana åtgärder.
Kontakta redaktionen eller någon i styrelsen med förslag till lämpliga kandidater!
Dig som är nyinflyttad i vår by vill vi hälsa
välkommen till vårt vackra Mölle och till
trevlig gemenskap i byföreningen.

Lennart Sile,i Alfredsson

Vi presenterar

...

våra skickliga
siöräddare
Nödrop från sex i båt. Alla över bord!
Letade i en timme i hård sjö. Drivande
båt räddad till Mölle.
Tio frivilliga i Mölle räddar liv i blåsväder.
Det känns fantastiskt skönt när vi lyckas.
- Så nog behövs vi alltid .. .
Ja, visst behövs de, de män i Mölle som gett
anledning till ovanstående rubriker ocl1 son1
oförväget ger sig ut på sjön, n1ed räddningsbåten eller räddningskryssaren, i det hårdaste väder, ofta mitt i natten, för att rädda människor i sjönöd, söka efter sportdykare och
tillhavsdrivna brädseglare, ta ombord alltför
dristiga, svårt skadade kullabergsklättrare.
Svenska Sällskapets för Räddning af
Skeppsbrutne station i Mölle har gått in på
sitt tolfte år, håller nu på att trimma in sin nya
toppenutrustade räddningskryssare.
Det började 197 5. Under årens lopp hade,
gång på gång, seglare kapsejsat eller havererade motorbåtar drivit ut till havs utanför
Mölle. Hur assistera, hur rädda? Inom Kullens segelsällskap togs initiativ för att organisera en räddningstjänst.
Sjöräddningssällskapet noterade den ena
ipsatsen efter den andra från Mölle. Där, vid
Öresunds utpost, borde det vara högst befogat att inrätta en sjöräddningsstation!
Den etablerades 1978, med snabbgående
räddningsbåten ''Mölle", pontonbåten som
med 7 5 hästkrafter fortfarande gör 30 knop
och under de tio första åren varit ute på
många strapatsrika aktioner.
Ingvar Blomqvist anställdes som uppsyningsman, hamnens vakande öga, och kunde
.koppla in personsökaren.

Trettionio räddade
Statistik: åren 78-88 räddades 39 personer,
124 farkoster med 283 ombord undsattes;
vid sju tillfällen låg man ute i beredskap vid
båtar med 29 ombord; från kullabergsmassivet gjordes tre sjuktransporter in till Mölle.
Trehundra ganger har larmet gått, ca 30
om året, 26 under 1988.
2

Mö/le sjörå"ddningssrario, zs ,1ya rå'dd11i11gskry1ssar e.

-

Bakom dessa siffror döJjer sig mycken dramatik.
Ta den 27 juru 1980 då en trissjolle med
yngling utan fl ytväst slagit runt i 20 sydvästliga sekundmeter utanför Arild och drivit sjömilen ut mo t Hallands Väderö. R/b "Mölle''
bärgade haveristen.
Insatsen belönade sjöräddningssällskapet
med bidrag ur en av sina fonder.
Samma sommar var två av våra sjöräddare
sent en kväll, i hård västan, först ute och drog
en dansk folkbåt av grund utanför Mölle för att när de kom i land tvingas till Nyhamnslägeoch assistera en liten flottilj uppskärrade
danska sjöscouter med knäckta master och
ledarbåt i vansklig situation.
Ny belöning

Stationen i Mölle belönades även 1988, nu
med 5 000 för snabba insatser under å_ret.
Det finn s många kritiska episoder skildrade i Ingvar Blomqvists klippbok. Där kan
man, tyvärr, också finna att sjöräddarna haft
skäl att hårt kritisera många de bistått, för
uppenbar brist på sjövett eller dumdristighet.
Falsklarmen tillhör också sjöräddningens
obehag. Det första larmet i början av januari
i år var sådant .. .

Några data
_I april 1982 fick R/b "Mölle" förstärkning
med räddningskryssaren ''Kullen", en f d
lotsbåt. 1985 kom från Fjällbacka den av
.Lions några år tidigare till sjöräddningssällskapet skänkta lotsbåt som tills helt nyligen
funnits beredd i Mölle - och har bl a en minnesvärd vinter stångats med isen - nu ligger
hon som reservbåt på västkusten.
Nyss kom så ''Alice Olsson'' och förtöjde
i Höganäsbolagets f d lotshamn. Den nya

-

Hus i Mölle
A~IGI; ----OLSSO
-· __ -..,.:__;
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I serien "Hus i Mölle" skriver Bert Knafve
här om det hus vid Isaac Svens väg där
mor och tvenne döttrar tvättade och sydde åt Mölle-bor och sommargäster.
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R~dd11i11.gsskepfJc,re,1 Jc111 Bökberg och 1,ppsy11111gsrr1a1111e11 J,1gvc1r Blo111qvis1.

...
~äddni1~gskryssare n ha r övertagit e n ä ldre
.1 H ovas
placerad träräddningskrys a re
namn. D_en ~ar inkö pts i Norge fö r med e l donerade till sällskapet och nu försetts med all a
de tillbehö r dagens räddningsbåt behöver.
Om "~~Uen" kunde gö ra 8,5 kno p med sina 110 hastkrafter, "Lions" 9 med 185 1-lk
gör "Alice Olsson" 11 med 367 Hk.
'
Dimensione r: "AO" 17,20 lån g ''Lions"
13,5, bredd 5,4 mot 4 ,1, djupgåer1de 2 ,6 mot
1,5._Dessa 2 ,6 gör att den nya kryssa ren inte
statio neras i Mölle. Chansen finns kanske att
den kommer ''l1em" nä r efterlängtade våo0
s kyddet byggts?
__Ty de t är just utifrån Mölle sjöräddarna
gor snabbaste insatsen, ne r mo t Viken borto_i:n Väderön - även om de tack vare p~rsonsokandet snabbt tar sig o mbo rd även nu.
. D e. många te~ska finesserna (isstäv,
langd1stanseffekt1v gränsvågsradio, auto pilo t mm) och det goda utrymmet o mbo rd
hoppas vi Mölle sjö räddare kan visa oss när
"Alice Olsson" någon gång i vå r kommer hit
på besök.
Sjö räddarna är Jan Bökberg, Jens Larsson , Lennart Lövkvist, Jan Lennart Nilsson
Per .M olin, Thomas Olofsson Bengt Well~
berg, Mikael Wessman och 01~ Wessman .
Ingvar Blomqvist lar111ar dem.
.. Ersättningen för det helt frivilliga arbetet
ar, utom traktamenten, ringa, nä rmast att betr:akta som trivselpengar. Bidrag till utrustrung ombord (t ex mobiltelefon diverse
k?ksattiraljer) . kan postgireras till' sjöräddningens postgiro 90 05 00-0 öronmärkta
"Alice Olsson".
'
• Inflyttningen till Mölle är - mycket tack vare
ti~lkomsten av fler lägenheter - större än utflyttrungen. Under 1988 kyrkobokfördes 51 nya Mölle-bor, medan 45 flyttade ut. Nio avled, tre föddes .
Totalt var vi 765 Mölle-bor vid årsskiftet 88/89.

Isaac Svens väg 8
Strax ovanfö r kåserna i M.ölle bodde Gustav
Persson med sin hustru Johanna och döttrarna A lfa och Betty. Gustav seglade till sjöss
frå n och tilJ . Han fiskade när han var hemma
f_rån sjö n ~ en gick också och hjälpte till med
lite av vaIJe hos fo lk. E n dag nä r han stod och
ågade ved i fotograf Lundhs trädgård blev
J1an l1astigt sjuk och avled kort d ä refter. Alfa
gick.?~ o~h l~ste för prästen medan Betty hade bofJal 1Hogre Folk.sko lan borta i Bränneslyckan.
Jo hanna fick nu sjä lv ta hand o m hemmet
och sina flicko r. För att fö rsörja sig började
de tre ta em o t tvätt. Dessuto m lä rde sig Johanna glansstrykning hos Anette Brandt
o m bodde i backen strax uppe vid stora vägen. Vid bröllop, finare ntiddagar och vid begravningar bar he rrarna i byn frack och den
so m kunde ko nsten att glanss tryka hade alltid arbe te. Alfa och Be tty skickades till sömmerskan Efrysyne Bengtsson och snart kunde de sy både blusar och kjolar.

Tvättinrättning
Sommartid bodde Jo hanna och d öttrarna
i d en lilla längan i trädgården. Husets fyra
rum hyrdes ut till badgäster.1 källaren fann s
tvättgryta och varje dag k.o m sommarfolket
dit med tvätt. Sent om kvällen sattes stora träbaljor fram bakom huset och tvätten sorterades o msorgsfullt. Redan vid 2-tiden på morgonen började arbetsdagen. Vatten hinkades

Fa111iljen Perssorzs hus.

3

När dagen led mot sitt slut lades nålar, tråd
och tyg åt sidan ocl1 kaminen fylldes med
koks. Så satt de tre stilla och begrundade dagens händelser och lät kvällen komma. Den
som bankade på ytterdörren i det mörka
huset möttes kanske med orden: "Jo, vi är
hemma, men vi sitte r i skymning."
Så välkomnades n1a11 in och satt och småpratade i mörkret alltmedan kaminen glödde
i hörnet. Efter en stund reste Betty sig för att
hämta den lilla skåle n från chiffonjen i rummet intill. Va r och en bjöds på en ka ramell
och därefter va r det dags att gå hem till sitt.
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Alfa, Betty och Jo/1a,1,1a Persso,1.

ur gårdsbrunnen och så stacks fyr under
tvättgrytan. Hela den tidiga morgonen ägnades åt arbetet med tvätten. När gästerna vaknade var trädgården prydd av lakan, örngott
och blusar som torkade i sommarbrisen.
I längan stod värdinnan och hennes döttrar ochströk och stärkte kragar, manschetter och skjortbröst. Järnspisen eldades nästan röd och det fräste och ångade om
strykjärnen. Här inne i vä1111en arbetade Joha,n na med flickorna , här lagade de sin mat
och här vistades de hela sommaren.

Syatelje
När turistsäsongen gått tillända flyttade de
åter in i sitt hus. Hela den långa hösten och
vintern satt de sedan och sydde i det lilla rummet som vätte ner mot sjön. I hörnet mot köket stod en kamin men den brukade man inte
elda i förrän framemot middagstid. I sängen
vid väggen mittemot låg alltid katten och sov.
Mitt på golvet tog Betty mått på nya kunder
medan Alfa noggrant antecknade.
Johanna satt vid fönsterbordet. Då och då
drog hon i gardinen och lutade sig fram för att
se vem som var på väg med sin båt in i hamnen. Betelföreningens lilla tidning ''Brevduvan'' låg på byrån tillsammans med
''Höganäsaren''.
4

Sådant var livet
Alfa och Betty och deras mor höll sig mest
hemn1a kring sitt hus. T re affäre r låg strax intill och längre bo rt i gatanhadeBror Karlsson
sitt bageri. I trädgården växte potatis, dill och
raba rbe r. Brunnen hö ll gott vatten . Goda
vänner kom d å och d å med fisk och i källaren
stod ett stort krus med salt sill. Kolaffären
tö mde sina kol- och kokskorgar direkt i vedboden i längan och "skalkabrännet" från
Krapperup lades av kusken precis vid grinden.
På söndagarna gjck man i Mölle kapell
men som många andra Mölle-bor besökte
Alfa och Betty också missionshuse t. D är
spred predikanten Axe l Rosen.kvist sin förkunnelse och där trängdes folk i bänkarna
när frälsningsarmen från Höganäs spelade,
sjöng och visade film.
Alfa och Bettys lilla hus och länga vid Isaac
Svens väg är bra exempel på den gamla byggnadsstilen i MölJe. Husen och längan, som
ligger skyddad för västanvindarna bakom
häcken, är bevarade i sitt ursprungliga skick.
Enkelt är vackert heter det. Alfa och Bettys
hus är ett bevis så gott som något på detta.

Bert K11afve

Containerservicen
Byföreningens containerservice inleddes i år fredagen den 17 mars, då containern stod på stationsplanen. Under påskhelgen finns den uppe vid
Asvägen. I fortsättningen blir det alltså udda veckor på stationsplanen, jämna vid Asvägen.
Containern är avsedd för trädgårdsavfalJ och
att nyttjas endast av medlemmar i byföreningen
som betalat in särskild containeravgift på postgiro
515201-2.
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Möllehässle
omtyckt mål
för campare
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Möllekuriren t1ar tagit till sin uppgift att
inom tillgängligt utrymme inte bara ge
glimtar från vår by och nejd i svunnen tid
och notera dagens aktualiteter utan
också spinna på temat turism son1 ju är
starkt förknippat med Mölle.
Vad ger vi i dag for service åt turisterna?
Redaktören inleder en sådan granskning med presentation av Möllehässle
campingplats.

Hur kan man lägga en carnpingpla ts så dä r
ute på en åker, inne på land , invid livligt trafi kerade vägar, långt från vatten? D e t frågar ig
kanske en och annan nä r de far förb i Mö lJehässle.
Men d å kan Lennart Pettersson, popul är
och respekter,1d fö restånda re på den ko n1munala campingplatsen sedan 1975, a rrendator sedan 1985, genmäla att d et visat sig
vara ett lyckokast med denna placering, med
dess goda utvecklingsmöjligheter, på lagom
och behaglig distans från tätbebyggelsen,
med Kullabygd ens skönaste na tur och Kra pperup in på knt1ten o ch med för såväl bilburen som fo tströvand e campa re lä ttnåeliga,
omväxlande bad.
- Bad, d e t är inte många som kJagar på a tt
vi inte ligger ne re vid havet, säger Le nnart
Pettersson. Att åka till Strandbad en, Arild
eller Farhult är inget man drar sig fö r. Elle r
vandra över berget till bad från klippor. E lle r
ta sig den lilla biten in till M ölles Fågelvike n,
Solviken o ch Ransvik.
Men, tillägger han, nog skulle jag ö nska att
kommunen tog bättre vara på So lvikens naturliga fö rutsättningar att bli en fö rstklassig
badplats. F ö r det behövs i första hand fler
parkeringsplatser.
Det spö rsmålet lämnar Möllekuriren nu
därhän och blicka r ut över Möllehässle.

Från en till tre stjärnor
Brunnby kommun anordnade en campingplats här mot slutet av 50-talet, och den löpte
parallellt med Mölles gamla tältplats ovanför
Solviken några år. Möllehässle camping fick,
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knappast ens enstjärnig, sedan ligga fö r få fot
till man inne i Stadshuset i l-Iöganäs, äntligen, i början av 80-ta.let, fö r tod att man måste bjuda turiste rna bättre campingchanser.
Det gjck inte längre a tt "erbj uda turiste rna en
åke r och ett uted ass'' (uttaland e av en ledande höganäspo litik e r 1984). Mö Ue hässle
skuU e byggas ut i tre e tappe r.
De två fö rsta geno mfördes, kostad e kommunen mycket mer än man tänkt sig, runt 4,5
miljo ner. Mö lle hässle blev trestjä rnigt , med
all d en komfo rt man ha r rätt att kräva, med
matsal (för 30 pe rsone r), sällskap srum, rym ligt kö k, disk rum, tvä ttstuga, handika pp- o ch
baby rum, duschar, toale tte r, servicekiosk
med dagens fö rnödenhete r.
Allt väl ordnat, väl ansat. Mycket tack vare
Lenna rt Pette rsson och hans familj präglas
M öllehässle också av sto r trevnad, mö nstergill o rdning. Med speciella arrangemang till
alla sto rhelgerna.
lnte att undra på att fo lk stå r i kö för att hyra e n av d e ca 25 sommarsäsongplatserna.
Allt som allt har Mö llehässle nu drygt 250
husvagns- och tältplatse r, d e senare i huvudsa.k koncentrerade uppe på krönet mot
Krapperup. Där har Lennart Pettersson under de senaste månaderna låtit genomföra ett
omfattande a rbete med dränering, plante•
nngm m.
Hyran är ca 60 kr dygnet för husvagn och
bilande tältare; 35 kr för ensam cyklande eller vandrande campare.
Antalet övernattningar har fördubblats
sedan renoveringen 1985 och var under förra säsongen 50 000, med vårt eget folk i klar

5

Lennart Pettersson studerade teologi vid
Johannelunds dåvarande teologiska institut
i Stockholm 59-63, var sedan EFS-pr~dikant i sin mors 11emtrakter i Hälsingland och
morfars Markaryd - på fädernet stammar
han från sjöfolk i Lerberget. Aren 69-71 vt1r
han sjömanspräst i Hamburg, och sedan har
han varit EFS i KulJabygden trogen.
Han har nu fått sin fasta punkt i Möllehässle. Och gläds åt alla de kontakter som inte
minst på helgerna och somrarna knyts husvagnsfolk och tältare emellan.
Can1ping är, kortkluderar Lennart Pettersson sina erfarenheter, mentalhygieniskt värdefull!

*
Hur n1ånga Mölle-bor har egentligen tittat in på
Möllehässle? Chansen ges i vår när Lennart Pettersson på byföreningens förfrågan lovat hålla öppet hus en formiddag. Tanken är att vi skall promenera dit.
Information ges när den dagen närmar sig!

majoritet men även med stort utländskt inslag, främst då tyska gäster.

•

Inget tingeltangel
På Lennart Petterssons önskelista står nu
främst en förrådsbyggnad, en i MölJehässles
speciella natur inpassad simbassänf (vattenborra finns) och ett litet antal stugor upp mot
tältplatsen - folk kommer ofta hit utan att
finna härbärge på hotellen (varför har de inte
jouröppet? undrar LP).
Men mer än vad här.skisserats skall det inte vara. Inget tingeltangel eller sommarland
.. I
h ar.
- Vi är snart unika med vår orörda natur,
konstaterar Lennart Pettersson, och rut återkommer våra gäster gärna.
Han marknadsför också MölJehässle själv
med framgång både inrikes och utrikes.
U ngdomskonsulent
Hur kom han själv rut?
Som ungdomskonsulent i EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) med sommarkyrkan i början på 70-talet.

1 1 H.öganäs

investeringsbudget för 1989-93 finns
400.000 kr reserverade for 1991 och lika mycket
för 1993 till campingstugor i Möllehässle.

6

• Kullabygdens Naturvårdsförening har i sitt våroch sommarprogram följande arrangemang av intresse även för Mölle-bor. Nu närmast, söndagen
den. 2 april, städas FäJaden - en uppgift som när
Du läser detta - Mölle byförening förhoppningsvis för sin del avverkade den 19 mars. Den 7 maj
(Skånes naturdag) kl 10, 14 juni kl 14, 4 juli och 3
augusti kl 18 blir det blomster- och grottvandringar på KulJaberg, den 3 juni kl 14 försommarvandring bland blomster, k.lockgrodor och fåglar på Fäladen. Samling sker vid Stationshuset. Noteradaga.ma!
• Friluftsfrämjandet i Kullabygden har med stugan i Björkeröd som utgångspunkt bingopromenader på Kullaberg 27 mars (annandag påsk), 9,
16 och 23 april, 7 maj. Start kl 10-13. Lättvandring
kl 14-17 den 15 april, blomstervandring 11 juni kJ
10. Den 1 maj anordnas traditionellt Erik Ljungs
vandring med start från Tussans badplats i Arild kJ
10. - Vill Du veta mer, gå upp till stugan i Björkeröd!
• Biblioteket i Mölle. Gun Persson har återinträtt
i sin tjänst som föreståndare för Höganäs stadsbiblioteks utlåningsstation i Mölle, öppen torsdagar kl 16-18, tel 4 7 725. - Från bokJånare
i Mölle dristar sig Möllekuriren uttrycka önskemål om tätare utskick med nyare böcker från
stadsbiblioteket.

•'

Mölles hamn
populärast
••

Aven under 1988 intog Mölle en överlägsen
tätposition i Höganäs hamnstatistik. Totalt
noterades 2 693 gästbåtar här mot ] 282
i Viken, 516 i 1-löganäs, 322 i AriJd och 193
i Svanshall - alltså 380 mer i Mölle än i övriga hamnar tillsammans!
Intäkter totalt 223 644 kr, varav 103 615
i MölJe, 68 034 i Viken, 25 035 i Höganäs,
18 825 i Arild och 8 135 i SvanshaJI .
Av gästbåtarna i Mölle var 1 4 71 svenska,
1 033 danska, 146 västtyska, 17 norska, 10
holländska, 6 från USA, 5 från England, 4
från FinJand och 1 registrerad i Schweiz.
När det gäller yrkesfiskarnas hamnavgifter har SvanshaJJ bokförts för 12 895 kr, Viken 4 590, Höganäs 3 000, MölJe 2 160 och
Arild 1 440.
Mera siffror (antal båtplatser): H öganäs
460, Viken 177, Mölle 104, Arild 74 , Svanshall 42, Häljaröd 87, totalt 884.
Och när får vi då vågskyddet?
Det är, inte oväntat, trots alla uppvaktningar skjutet ytterligare ett stycke bortåt i tiden. Hamnstyre1sen ville komma i gång i år
men kommunfullmäktige har uppskjutit
starten till 1991; dock anvisades 25 000 kr
under 1989 för projekteringen.
Värt att notera är att ett av kommunstyrelsen tillstyrkt yrkande av Folke Nilsson (s) att
vågskyddet skulle påbörjas så snart · detaljplanen utarbetats och vattendom föreligger antogs av fullmäktige. Trots att starten senarelagts - och i budgeten även som en förutsättning inskrivits visst statsbidrag - kan
frågan sägas ha fallit ett stycke framåt.
I år har hamnstyrelsen fått 40 000 kr för
att undersöka hamnens kondition, speciellt
under vattenytan.

Flagg regler
•

När skall byföreningen hissa sin svenska flagga på flaggstången vid Stationshuset?
På allmänna flaggdagar och enligt styrelsens beslut även i samband med föreningens
egna aktiviteter. Dessutom flaggas när Mölle-bor har notabla födelsedagar eller avlider
och begravs, samt i övrigt på begäran.
För flaggningen svarar föreningens intendent Aina Svensson(tel473 29)ellerordförandeLennartSilenAJfredsson(tel475 82).

Tre ge11eratio11er brevbärare i Mö/le: fr v Le1111art,
Jol1a11 ocl1 l ol11111y Sve11sso11.
Foto: Ro,11111 Jol1a,1sso,1

Posthistoria
i Mölle
En av MöUekurirens uppgifter är att dokumentera bl a celebra händelser i byn. Som sådan måste vi registrera den i landets postväsende sannolikt unika händelsen när tredje
generationen, sonsonen, tog över uppdraget
att i alla väder avverka brevbärarrundan.
Det började 1929 då matrosen Johan J ojje - 27 år gammal blev Mölles förste brevbärare. Tidigare hade man fått hämta posten
i boxar vid järnvägsstationen.
Jojje höU på i 20 år, avlöstes den 1 januari
1950 av sonen Johnny (allas vår Sonny) som
varit i postens tjänst, bl a i Höganäs, sedan
1945. Vid 60 års ålder gick han i pension
i höstas och tredje generationen, Lennart,
kunde lämna sin postiljontjänst i Höganäs
och börja köra post.mopeden på hemmaplan.
Mycket mer än dessa data har MöUekuriren inte utrymme att notera. Det funnes annars mycket att förtälja om vå_ra postiljoners
upplevelser under den i dag fem mil långa
rundan, utmed Mölles alla gator och gränder,
upp till Kullens fyr och bort till Björkeröd;
så omfattande var inte Jojjes cykelturer men
då bars posten länge ut mer än en gång om
dagen .. .

Loppmarknad
Byföreningen har beslutat att även i år anordna en loppmarknad vid Stationshuset. Lördagen den 10 juni arrangeras den.
Närmare besked om klockslaget och om
dagar och tid för inlämning av bidrag till
marknaden meddelas under maj på anslag
och i annonser.
Men Du kanske redan nu kan börja tänka
på vad Du skulle vilja skänka?

7.
..

-

Öppet hus?
Fredagen den 27 oktober kallacle jag till en
träff på Stationshuset för att cliskutera "ÖpJ)et hus'', dess verksamhet samt delegation
för ansvar. Två personer kom!
Dä11ned var saken klar. Ingen hade tid att
medverka. För att skapa mer meilingsfullhet
och trivsel bestämde jag sjiilv att tisdagar
skulle bli temadagar. Sex personer vidtalades, som ställde upp med föredrag.
Så blev programmet:
Rolf Palm talade om ke ramik, Karl-Gö ran
Renard om "Skandinaver i Sydfrank rike före
vikingarnas tid,,, Lennart Alfredsson om arkitektur. Därefte r kom Kirsten Knafve som
visade bilder ocl1 berättade on1 konstnären
Sigurd Svane, Sten Veige förde oss till .Island
och till sist hölls en "litte rär salong,,.
Dessa temadagar var livligt besökta med
ett snitt av 35 personer.
.
Måndagar och fredagar var "Öppet hus"
tillgängligt för barn med föräldrar. D ä r var
besöksfrekvensen ca 10 personer i snitt.
Vid alla tillfållena serverades det kaffe,
saft och hembakat bröd .
Kostnaden för verksamheten blev ca
1 000 kr eller ca 5 kr per besökare - då
inräknat blo mmor till alla som medverkade
plus kostnaden för material till julpyssel.
Mitt arbete tog 8 timmar per gång eller 24
timmar per vecka. Det hela pågick i sju veckor.
Tyvärr har jag inte tillfålle att ställa upp
mer på grund av annan verksamhe.t. Men det
är min för~oppning att någon annan fortsätter med ''Oppet hus", då i synnerhet temadagarna rönte sto r uppskattning!
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Möllesymbolen
Till Mölle byforenings tävling om en symbol
för foreningen och samhället kom 4 0 förslag,
insända av 18 tävlingsdeltagare. Den av föreningen utsedda juryn valde ut två av dem för
grafisk bearbetning. Styrelsen har beslutat
prisbelöna båda, framställda av Ulla HurtigAndersson i Mölle och Eva-Pia Jörnebrink ,
Helsingborg.

El,a Larsso,1
• Konsten i Mölle. Arets utställrungar på Stationshuset inleds i annexet den 11 maj av Sylvia
Gustavsson (olja). Den 25 maj börjar Ulla Blomqvist (olja, akvarell) och Kerstin Johnsson (keramik) sin vecka. - I Möllekuriren 2/89, som kommer ut omkring den 7 juni, publiceras en lista över
sommarens utstä llare.

'
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