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Värna vår miljö!

•

En av Mölle byförenings viktigaste uppgifter är att värna om den unika bymiljön, med
dess olika hustyper, i både stort och litet
format, färgskalan, blandningen av boendekategorier.
Intresset för Mölle som bomiljö har ökat
de senaste åren - påtagligt starkt inom
byggnadsbranschen. En stor risk föreligger att det byggs både dåliga och fula hus.
Det finns flera exempel på detta i den senaste produktionen av bostäder. Vi har
dessbättre även noterat motsatsen och sådant vill vi gärna skall apostroferas.
Mölleborna bör uppmärksamt följa utvecklingen och medverka till att karaktären på byn inte förändras till det sämre.
Fungerande hus med olika aktiviteter som
bostäder, butiker, hotell. restauranger och
andra lokaliteter skall naturligtvis återskapas eller renoveras på ett varsamt sätt.
För närvarande är det aktuellt med
stadsbyggnadskontorets planarbete för
stationsområdet. Byföreningen har i sitt
yttrande erinrat om behovet av äldrebostäder, och vi inväntar nu tillfället att kunna ge
mera konkret infor111ation och inhämta bybornas synpunkter när planerna tagit fastare for111.
Varför inte förlägga en ny brandstation
till den del av det för detaljplanering upp·
tagna området som ligger utmed Kullabergsvägen'? Då yppar sig möjligheten för
.Mölle att ordna ett bygdemuseum i brand-

försvarets nuvarande station. En tanke
värd att pröya I
.
Vågskyddet för hamnen är en annan av
de just nu stora frågorna. SakJäget är följande.
Syföreningen har kontrollerat med vattendomstolen om både tider. avgifter och
övrig handläggning. Inom 3-5 månader
från ansökan kan beslut vara fattat i domstolen, och kostnaden beräknas bli 30007000 kr.
Vattendomstolen har gett detta råd: Sök
vattendom snarast på befintliga planer!
Sedan kan arbetet med projektering och
övrigt planarbete fortsätta.
En berättigad fråga: Varför har Höganäs
kommun inte gjort detta tidigare?
Syföreningen har både inför valet och
i dagarna tagit ytterligare kontakt med
kommunstyrelse och kommunfullmäktige
för att stödja hamnstyrelsens äskande om
anslag till arbetet med vågbrytaren under
åren 1989-1991.
Många bland de politiska förtroendemännen har lovat oss sitt stöd. Nu återstår
att se om de håller sina löften ända fram till
behandlingen av 1989 års budget om några veckor.
Opinionen i Mölle mot en ytterligare fördröjning av arbetet på en säkrare hamn är
stark, bland byborna i gemen, bland fiskare
och båtägare •
Lennart Silen Alfredsson

•

Hus i Mölle
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I serien "Hus i Mölle" ger Bert Knafve
här en vy över det gamla centrum
och berättar om ett för byn
typiskt hus, Hantverksvögen 2 .

Hos Hialmar och Johanna
F ö rr had e M ö Ue ett riktigt centrum . Mjtt
i byn låg handlanden Carl Ny to ra fa tighet
med affär bank och skomake ri . Tvä r över
gatan h ölJ Bro r Ka rlsson till i itt bageri. Strax
nedanfö r fanns torget, hållplat e n för M ö UeKullens Fyr-buss ocl1 Anselm Ande r sons
ko laffä r. I Premiärs trädgå rd drack turiste rna
kaffe. Granne n - sjö kaptenen Be rnhard
Nilsson - hyrde ut bottenvåningen åt e n
bokJ1andel. H a ns syster Agda var en be tyd ele full person efte rson1 hon fö restod po ten
i byn.
H.ilariu s Jo lmssons trivsamma affå r till l1andahöll fö rstås specerier men också serviser, stickade tröjor, fönste rglas s pik, taktjära
och mycket annat. E tt stycke upp i BnU1J1svägen sålde Hilda Knafve några å r mjölk uman
hon reste till USA. Kött skaffade sig Mö Uebo rna hos slaktare Axel Pettersson. Butiken
låg mittemot Hotel Lmdström m ed dess
myckna snickarglädje, gavla r flaggstänger
och to m. Harry Wellberg sålde fisk och på
Mors Dag fick man köpa blommor som växt
i hans trädgå rd. Harry var en icke oäve n frisör ocl1 många gossar lämnade hans lilla hus
vattenkammade och prydliga med rak bena
i håret.

Hja/n1ar och Jol1ar1na Pettersson

Bakon1 .hotellet - dä r Han tverksvägen
svänger - uppförde Jo l1an Lt1ndberg om kring 1930 ett pen io nat som fi ck namne t
Kulle n. Gästerna hade utsikt bort m o t tationen och in öve r granngå rde n där G ustav
Elfversson l1ade å ke ri och ö l- och le mo nadförsälj ning frå n n ederl ag i kä lla re n. E n stor
pump tod på gårdsplanen och ga rage och
stallbyggnader o n1gä rdade trädgårde n.
I de nna del av M ölle bodde också styrmannen Hjalma r Pe tte rsson m e d sin hustru
Johanna och dottern As ta. Huset - i dag
Hantve rks vägen 2 - byggt n ågot av å re n före
första vä rldskriget blev ett ty piskt M ö lle-hus
med gråstensgrund, balkonger och många
rum att hyra ut åt badgäster.
.. Jo hanna kom från e n liten by b o rta på
Oste rlen . Som ung flicka res te hon till Köpenhamn och fick anställning i e n "finare'' fa~j. Hjalmars syster hade också bosatt sig
i Danma rk. Under ett besök hos systern träffade Hjalmar Johanna och de blev förstås omgående förtjusta i varandra. Det blev så småningom bröllop och därefter bosatte de sig
i Mölle.
Hjalmar Pettersson seglade till sjöss i ång?åtar och skutor. När hans båt en gång låg
L Havanna råkade han ut för en olycka ombord. Hjalmar blev så allvarligt skadad att
h_~ tyingades lämna sjölivet för gott. Den ersattrung som utbetalades av rederiet var
?ly~sam_ oc~ Hj ~lmar och Johanna tvingades
mrat!~ s1t~ liv darefter. Den unge sjömannen
fick lara sig skomakaryrket och satt vintertid
och lagade skor åt folk i byn. Hustrun Johanna köpte en stick.maskin och än i dag minns
många hennes välstickade tröjor och vantar.
Under kriget gick många sjömän till Johanna
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för att beställa rejäla och varma unde rkJäder.
I trädgårde n odlades po tatis och grö nsake r.
Där växte också lejongap, prästkragar, luktärte r och rosor. En stor snäcka som Hjalmar
haft med sig hem i sin ungdom prydde en av
rabatterna. På morgnarna gol tuppen och
kacklade hönorna i d e t lilla h önshuset. Trädgå rdsgångarna var alltid krattade. På lördagarna krattades även gatan framfö r huset .
Hjalmar gick d å o ch d å till sin vän Gustav
borta på Bru~svägen. Tillsammans tog de
ut med snipan ''Rosa'' och pilkade torsk. En
annan av Hjalmars vänne r var G o ttfrid Pe rsson i Villa Vega. De bytte tidningar med varandra och med sig l1em från Gottfrid hade
Hjalmar alltid Svensk Sj öfarts tidning i kavajfickan . J o hanna brukade gå i kyrkan och besökte ofta mamsellen på Krapperup som bosatt sig i M ö lle uppe vid stora vägen. De hade
lärt känna varandra då Johanna ett tag a rbetade på slottet hos gyllenstjemorna.
Sommartid livades huset upp när barnbarnen från Stockholm kom på besök. Hjalmar
mötte dem med den stora grå rullebören vid
stationen.
Hjalmar och Johanna Pettersson levde ett
enkelt och sparsamt liv i sitt hus. De var stillsamma och vänliga människor som var uppskattade av alla.
Bert Knafve
•

,1 J T(l

.

liht s:~c~

Strandrensning
Pro menadvägen bo rt till klippstigen mot
R a nsvik ser inte särskilt inbjudande ut
just nu . .Hö ststor111arna har spolat upp
mängder av skräp ocl1 badlivet har väl
också satt sina - som kan tyckas onödiga
•
- spar.
Byfö reningen initierar nu en strandrensning, redan före vintern. Söndagen
den 13 november viks för denna aktion.
Klockan 9 samlas vi som känner oss lite
miljövänliga. Sopsäckar finns. Borttransporten har Kullabergs Natur åtagit sig.
Ta gärna något va1·n1t på dig- och med
i ter 111osen! Ett avslutande litet "samkväm" och eftersnack i grottorna kunde
väl vara trevligt?

Minnen från Mölle
I stationshuset förvaras en hel del fotografier
från Mölle i forna dagar, de flesta tagna av
hovfotografen Peter P Lundh. Söndagen den
20 november bereder byföreningen tillfälle
för dem som vill uppleva gamla Mölle att
samlas kring kaffeborden och studera bilderna. Det blir öppet hus mellan kl 14 och 17.
Kom och drick eftermiddagskaffet då!
Har du några personliga minnen från den
tiden eller några upplevelser på sjön att berätta, gör det gärna! Ordet är fritt!

Dålig TV-bild?
1V-2-bilden har försämrats även i Mölle sedan Danmark tog i bruk sin nya lV-sändare
på Nordsjälland. Danska programmen drar
som en slöja fram genom våra 1V-sändningar. Har du sådana eller andra problem med
bilden kan du kontakta Ingvar Ohnell, som
ställer sina goda kunskaper inom området till
ditt förfogande.

-

''Na·utica''
Hotel Lindström som blev Kullahus, mu,zspelsfabrik, Örehus och .rlutligen ett litet villakvarter.

4

•

I Höganäs museums små utställningsrum vi:
sar Ingvar Ohnell till och med den 6 januan
delar av sin imponerande samling ''Nautica''
med fartygsmodeller, instrument, tavlor,
böcker m m med anknytning till sjön.
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För mig är M ölle och Kullen för alltid förknippade med min barndoms oförlikneliga
somrar.
När skolans vårtermin var slut och nystrukna flickor med rosette r i håret och vattenkammade gossar i sjömanskostym klämt
slutstrofen i "Den blomstertid nu kommer
med lust och ~~gring stor . .." väntade FRIHETEN och AVEN1YRET.
Det började med tågresa från HäJsingborg. Skrangliga vagnar med järngrindar och
träbänkar, dragna av tufflok med rök och
ångvissla och med en eldare som skyfflade
kol. Sot i ögonen när vi med förenade krafter
lyckats öppna en springa i fönstret för att
känna luften strömma in och öka fartens tjus•

rung.

l
..

Vi kunde stationerna: Ödåkra, Kattarp
(där det va~~ång, otålig väntan på tåg från Åstorp och Angelholm), Västraby, Mjöhult,
lngelsträde, Höganäs, Strandbaden, Nyhamnsläge, ~apperup. Och så äntligen
framme - MOLLE!
Tåget tömdes. Liv och rörelse. Svenska,
danska, tyska sorlade i luften. Stinsen med

FOLKE LUNDGREN, sedan länge sommarboende i Mölle, skildrar här sina intryck
och upplevelser från somrar i Mölle på 19 2 Otalet. Han illustrerar själv sin artikel och har
lovat att under signaturen Kocke i fortsättningen bidra med teckningar med anknytning till Mölle.
·

sin flagga, lådor, cyklar, folk och fän. Glada
skratt och välkornnanden och över allt ståhejet höga rop från hotellens vaktmästare. Och
längst bort vid stationshuset stod den snälle
polis Larsson bistert granskande de anländande badgästerna. Därutanför höll hästdroskor med plyschsoffor, kusk och piska.

Sommardofter
Stugan välkomnade med dofter av trä och
sommar. Pilbågen och indianskölden hängde
på sina spikar på väggen. Av med skor och
strumpor. Gruset i trädgårdsgången stack
i ovana fotsulor.
Kvickt tvärs över vägen och ir1 och heja på
Marianne, som hoppade hage i trädgården .
På trappan stod mamma Alma och log vänligt, solbrynt och grann. Sedan på snabba ben
ner till Ryggåsstugan för att se om Karl-Göran anlänt med familjen från Kristianstad.
Havet glittrade, solen vär111de, humlorna
surrade, fåglarna sjöng och gullvivor nickade
i skogen.
Lilienbergs ''slott" blickade stolt ned på
trähusen som häckade utanför den imposanta muren. Syrenerna doftade i bersån och på
Biskopsängen betade fridfullt hotell Olympias häst.
Hur länge sedan är det inte!
Sommarstugorna befolkades snabbt och
i juli fylldes också alla hotell och uthyrningshus med badgäster.
Ett par gånger i veckan tömde hjulångaren
''Gefion'' sin last av glada danskar. Björnlike
''lotsen'' Svensson såg med hjälp av någon av
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sina raska söner till att båten ko m på plats vid
kajen . Polis Larsson spanade vid landgången, fotograf Lundh plåtade och på ljugarbä nken utanför ruffen satt gubbarna och ko mmenterade dagens händelser.
Vackra dagar drog ett lämmeltåg av människor längs klippstigen till R ansvik. G ubbarna rodde med lugna årtag fo lk dit och tiUbaka från hamnen och fiskebå tar dunkade
regelbundet med turister mellan Mö lJe och
Arild.
On1 kvällarna spelade Essems och andra
orkestrar upp till dans på hotellen. Ibland
stod vi utanför och lyssnade och i d en ljununa
kvällsluften blandades ollo nbo rrsurr och
dofter av vildros och kaprifo l med dansrytm
och cigarrö k från ve randan och slammer och
stekos från köket.

.I

1

•

Samling vid torget
Tisdagar och fredagar var torgdagar.
Då bulJades naturens skö na håvor upp vid
brokiga stånd utanför hotell KuJJabe rg. Nyfiskad torsk, makrill och sill glänste i lådo r
bredvid de färgglada nyttigheter som flitiga
händer framlockat ur den goda jorden. Trädgårdsmästare från Krapperup och BaJderup
i ädel tävlan med den lille hjulbente dansken
Larsen, som brukade en bit jord vid Barakullens fot och vilkens flit räckte inte aJJenast fö r
jordgubbar, sallad och rädisor utan också till
att fylla den lilla röda stugan med ett dussin
linhåriga ungar.
Handlande Nys runda ansikte nickade
vänligt när han bjöd barnen på karameller
och från Karlssons hembageri strömmade
ljuvliga dofter av nybakad svart kavring och
plåtvarma tvebackar.
Att följa med husets kvinnor till torget var
en sysselsättning som utfördes utan protester
i förvissning om att magen alltid fick belöning
för ar111amas slit med fyllda korgar.
•
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Ljuvliga sommar!
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Nä r vi släpade vå ra ma tbö rdo r hemå t l1ände det att på Ka rl Xll :s skansa r d en lille zigena rpojken O ska r med stor slokha tt över sinc:1 svarta locka r dansad e cha rlesto n på snabba, bara fö tt er n1ed a11 l1an rned sträv röst
sjöng on1 sjö man O skar Öhman med mössan
käckt på svaj. Allt fö r "en liten vit peng".
Vid stra nde n satt kanske de n unge Gunna r
Wallentin och fåste si.I1a fö rsta ljusskimrande
sommarfärger på en måla rd uk .
Vårt berg

Byn, hamnen, Solviken, Ransvik och fyren
va r de många människornas, resten av be rget
var va rt.
Där smög vi på tysta stigar, letad e efte r
gro ttor bla nd stupen på be rgets nordsida, bad ade vid Söftingsgrottan och lyste med tändsticko r nä r vi utforskade T rollhålets dunkJ a,
fu ktdrypande vrår.
Vi hade al ltid fullt upp att göra. Bada, fi ska, klättra på be rget, bygga hyddo r eller jaga
''Kleinskans" gette r.
Ibland va r vi indiane r med tomaha\vke r
och pilbåga r och med hisklig krigsmålning av
vattenfärg (so m fl öt omkring i bro kiga flode r
med svetten) på ansikte och överkropp,
ibland stråtrövare, so m satte skräck
i fredliga turister med våra slokhattar (bro rsans scoutha tt), slängkappor, lasson och pistoler.
När d et sto11nade va r vi ofta tidigt ur säng
och letade nere vid stranden efte r iland flutna
stockar och brädor. Ibland hade någon bå t
få tt släppa till av sin däckslast och d å var de t
julafton för strandplundra re.
Av bråten timrade vi flo ttar - ohyggligt
kJumpiga och tunga och svåra att manövrera.
Vid medvind riggade vi upp en gammal markis som segel och satt stolta på vå ra uppochnedvända sockerlådor och styrde. Senare
strök vi med våra hemmagjorda kanoter
längs berget, var inne och nosade i vikarna eller red på vågorna längre ut.
Vi levde i nära kontakt med naturen. Vi
visste var pilgrimsfalken hade sitt bo och
grävlingen sitt gryt.
Ormar fascinerade oss. Det hände att vi
förvarade en infångad snok innanför skjortan för att hala fram den vid lämpligt tillfålle,
när goä effekt av manövern kunde förväntas.
Mycket finns förvisso att berätta från min
barndoms Mölle på 20-taJet, men ovanstående glimtar av hur en liten stadsgrabb kunde uppleva sitt sommarlov där får räcka.
0

Folke Lundgre,1.

•

•
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Mölle contra
Keisar-Tyskland
Det kan vara fö renat med dramatik att bed riva forsk11jng tiJl ocl1 med när det gä ller att
forska om det id ylliska MöUe.
Sedan många år samlar jag material till ett
verk som jag kallar "Var fi nn s Kullabygd en
beskriven?" Mer ä.J1 tusen uppgifter har jag
samlat ihop, vår KulJa-haJvö är ofta omnämnd i litteraturen. Min tanke är att detta
i färdigt skjck skulle kunna användas
i skolor, på redaktioner, bibliotek, kommunalkontor, ja, Lite \1arstan bland Kulla-vänner i alJmänJ1et.
. ~ et är ingen måtta på mina högtflygande
VIs1oner. Allt material ä r amlat i en pär,n . E n
av rubrikerna heter Mölle contra Tyskland .
Jag har funnit att tyska tidninga r fö re fö rsta
världskriget sk.rev ganska många a rtikla r orr1
Kullen. Mölle hade på den tiden mycket livli ga förbind elser med Tyskland, det kom journalistgrupper på besök, vi hade fl ottbesök
från denna växande stormakt och som toppen på det hela avlade kejsar Wilhelm och
hans gemål besök i Mölle.
Några exempel på publicitete11 on1 Mölle.
Be~liner Lokalanzeiger har i maj år 1906 en
~rtikel on1 Mölle. Berli11er Morge11post är ute
1 samma ärende i augusti 1908. Chefredaktören för Kölnischer Zeitung bor på H otel Corfitzon sommaren 1903. O m jag känner redaktörer rätt så bör det ha satt sina spår. Hösten 1908 fann s det på en resebyrå vid Unter
den Linden en vacker uppsättning Kulla-foton. Strax före 1914 hade P P Lundh där en

Mölle-Kullen
genom tiderna
Skriftställaren Anders W Mölleryd, gam~al Mölle-pojke, sedan många år bosatt
1 Stockhol~, har under årens lopp publicerat mer an 500 kulturhistoriska artiklar, reportage och berättelser från Kullabygden i olika tidningar.
,, ~~ eget förlag har han gett ut verket
Molle-Kullen genom tiderna". Den första delen kom 1958 den andra 1959
tredje 1960, den fjärd~ lät vänta på sig
1968, den femte kom 1978, den sjätte
1983 och den sjunde i år.

till

A 11ders W Mölle,yd

sto r fo toutställning på ten1at Kullen. Blev
den omnämnd i tyska tidningar?
Först i andra hand hade jag tagit del av tidningsartikJarna. Min tanke var att på ort och
ställe få läsa dem i original.
Men var fanns de?
En drastisk entre

För att få reda på det gick jag till Förbundsrepubliken Tysklands ambassad ute på Gärdet
i Stockholm. Det var en stor vacker byggnad
och hade liksom en nisch vid porten där jag
nu ringde på. Jag får vänta ganska länge, antagligen noga observerad. Omsider öppnas
dörren av en vakt i uniform beväpnad med en
k-pist. Han ställer sig framför mig så att han
har mig under kontroll och frågar efter mitt
ärende. Jag presenterar mig, från Mölle,
skriftställare, ville träffa någon som vet var
i Tyskland man förvarar tidningar från tiden
före 1914 . . .
Jagtyckermigsehurhanskakarpåhuvudet. Vad är det här? Men han släpper fram mig,
tar försiktigt min portfölj, genomsöker den,
hittar min pär111 "Var finns Kullabygden beskriven?'', känner lätt på mig. Under tiden
står en annan vakt i unifor1n försedd med ett
ännu större skjutvapen i full beredskap med
7
•

•

fingret på trycket. I-Ian skjt1ter dock inte, det
kunde ha skadat tapeterna .
Jag får sätta mig i en besöksstol i hallen,
1nedan vakten nr ett försviI1neri11åt huset och
vakt nr två står på l1elspänn.
Ja, tro det eller mte, vakten kon1n1er tillbaka med en välklädd herre son1 presenterar sig
son1 kulturattache eller 11åt sånt. Han frågar,
jag presenterar mig på nytt och visar honom
nlin pär1n och pekar ut n1briken "Mölle ce ntra Tysk1ru1d". Hans outtalade fråga "är det
en galnmg" lägger sig och tydljgen mser han
att allt är juste. Han ber om adress och lovar
återkomma.
Himlar och högre makter! Det kommer ett
brev. Så lyder det:
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

13/ 9 78
Sehr geehrter Herr Mölleryd,
bezugnehmend auf 1hr Gespräch mit Herrn
von Helmolt darf lhnen folgende Institution
empfohlen werden:
Verein Deutscher Archivare
Fackgruppe 7
Presse·, Film· und Rundfunkarchive
Völklinger Strasse 49
D-4 000 DUSSELDORF
Mit freundlichen Grussen
lm Auftrag
Claussen

Där står jag nu. Att bege sig ut på forskarresor fordrar att vara välförsedd med kraft,
tid och pengar. Vi får se!
A11ders W !vlölleryd

PS
Att jag n1ottogs så oväntat hett på Västtyska ambassaden berodde på att strax förut, den 24 april
197 5, sex medlemmar ur Bader-Mcinl1of-ligan,
beväpnade med kulsprutor, hade stormat ambassaden, tagit tolv tjänstemän som gisslan, avrättat
två av dem, sedan sprängt och antänt ambassadbyggnaden vars översta våning forstörts. En av terroristerna begick självn1ord innan vår polismakt
lyckades återerövra ambassaden.

En Mölle-anekdot
1-läradshövding Carl Lilienberg i Luggude
l1äradsrätt kom någo11gf111gpå 20-talet sjöväge11 till Mölle och blev mycket förtjust i det
vackra samhället. Så sn1åningo1n byggde han
Ekebo vid Corfitz väg, en för sin tid fanta stisk
bygg11ad, med muromgärdad stor trädgård ,
där åtta villor numera trängs.
Förutom naturen uppskattade Lilie11berg
Mölle för den enastående fö rmågan Mölleborna hade att ge honom dräpande svar utan
den minsta respekt för Lite) ocl1 pengar. Själv
var han alltid mycket provokativ, kunde han
jäklas med folk försatt l1an inte tillfället.
Signaturen Kåge berättar följande h_istoria
för Mölle-kurirens läsare.
En cigarr till
H äradshövdmg LiJienberg ocl1 hans allt i allo, H, var båda starka personligheter och deras förl1ållande byggde på inbördes respekt.
Vid ett tillfälle bad L om H :s hjäJp att bära en
byrå två trappor upp på Ekebo. H var en reslig man och hade inga problem medan L under den myckna mödan lät huvudet vila på
byråns övre ka11 t.
Häradshövdingen var definitivt ingen
skönhet. Åsynen av ansiktet, till ackompa11jemang av L:s stånkande ocl1 pustande, blev
nästan för mycket fö r H . Han undvek att titta
rakt frrun, såg ömson1 åt vänster, ön1son1 åt
höger eller uppåt.
När byrån stod på plats erbjöds H en cigarr
som tack för hjälpen . När han gick mot dörren ropade L honom tillbaka och överlämnade ytterligare en cigarr med orden:
"Här får H en cigarr tiU för att hru1 inte
skrattade."
Långt senare när H berättade historien för
goda väru1er sade han mte utan beundran:
"Den jäkla gubben fick alltså dit mig."
Har du någon äkta Mölle-historia att förtälja,
skicka in den till Möllekuriren, Box 44,
260 4 2 Mölle.

00 Sista

containern i år kommer 25 no·
vember, den första under 1989 i veckan före
påsk ( 17 mars).
De Mölle·bor (medlemmar) som utnyttjar
föreningens containerservice ger frivilligt bi·
drag till denna.
51 52 01 -2 är byföreningens postgironum·
mer.
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