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Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner
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Många är vi som drömmer om en vit jul.
Att få ta sin juldagspromenad på ett
snötäckt Kullaberg. Komma hem med
rosiga kinder. kura tidig skymning vid en
kopp te, kanske en brasa, läsa julklappsboken i skenet från Julgransbelysningen
eller ett par levande stearinljus.

Men oftast låter vintern vänta på sig till
Januari, februari eller i värsta fall mars ...
Läs i detta nummer om julskyltningen i
Mölle för sådär ett halvsekel sedan.
Och om vår bygds slott - Krapperup.
Vår serie om "arbetsplats Mölle" fortsätter också.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

MÖLLE kuriren önskar
alla läsare och annonsörer

Lq ntl uft och

god jul
och gott nytt 2002

Mölleminnen
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Min vän Rune och jag skulle aka på semester. Vi var 18 år
och det var i slutet av 60-talet. Min pappa hade i ett svagt
ögonblick lovat att lana ut sin nya Mercedes till ändamalet Vi
bodde i Stockholm och kunde behöva lite lantluft tyckte han.
Den kom väl tillpass och vi bestämde oss genast för att åka
till Köpenhamn.Vi kunde ju i alla fall veva ner rutorna pa
vägen dit.
Resan gick bra ända till Helsingborg Runes bror var
barmästare på Mollberg och Rune envisades med att vI skulle
stanna och hälsa på och äta krattor eftersom det var i
augusti. Under kvällen började han tala sig varm för Mölla.
Han tyckte absolut att vi maste aka dit nästa dag och hälsa
på hans föräldrar Jag var motvillig och när han talade om att
det bodde 400 personer i Mölle, slog Jag genast bakut.
Köpenhamn med 1 miljon invanare maste val ända ge oss
större succe Men Rune försäkrade att det fanns 3 diskotek,
7 restauranger och ett otal cafeer plus en mängd unga flickor
fran Småland med omnejd som arbetade pa alla dessa
ställen pä dagarna och dansade på kvällarna Dessa starka
argument fick mig genast att tänka om.
Nästa morgon styrdes kosan pa den gamla vägen genom
Laröd och Domsten Innerst inne var jag väl lite skeptisk men
det kunde ju I alla fall bh en rolig dagstur en solig augustidag.
När vi passerat Krapperup och Mölle-Hässle camping och
kom upp pa backkrönet och jag sag Mölle och Kullaberg för
första gängen. utbrast jag· "Herregud Rune. det här är det
vackraste jag nagonsin sett!' Jag kan redan nu berätta att vi
kom aldrig till Köpenhamn.
Efter att Rune tagit mig pa rundtur i Mölle, där han visade
sig vara som fisken i vattnet, middag med pappa Olle hos
Gulli pa Hotell Kullaberg I solnedgången, gick färden ut i
Mölles nattliv. Mölle vimlade av filmstjärnor visade det sig.
Halva byns befolkning, gammal som ung var nämligen
statister eller stjärnor i Stellan Olssons film Deadline som just
höll på att spelas In. Vi blev också omedelbart engagerade till
inspelningarna nästa dag.
Pa den tiden började alltid en bra kväll med en sväng in pa
Conditori Premiere, som även serverade annat än kaffe och
wienerbröd. Sedan gick stegen upp till Loco Palada, diskoteket mittemot Turisthotellet. I backen var det lika mycket folk
som på Ströget i Köpenhamn och Jag förstod att jag äntligen
kommit rätt i världen. Tillresta ungdomar från halva Skåne var
ute i samma ärende som vi och rörde sig i en ström mellan
Loco Palada och diskotek Sea Side Club pa Grand Hotell för
att absolut inte missa nagot. Man kunde ju inte veta vilket av
ställena som för tillfället gav mest tur. Grand Hötel och Sea
Side Club var kanske lite flottare och hade fördelen av en

....,

diskotek
från det glc1dc1 60-tc1let
oslagbar utsikt, cocktailbar och både levande musik, som ofta
framfördes av berömda europeiska stororkestrar och diskoteket. Discoteket Loco Palada a andra sidan hade mörk
källarlokalkänsla, vilket manga föredrog.
Mölles bofasta befolkning. Mölle-Sven och alla andra
befann sig också pa plats och studerade nattlivets alla
begivenheter. Pa Sea Side Club sålde Ulla Lindström biljetter
och Rolf Hersö skötte lite av varje. På Loco Palada träffades
Pelle Ryden som drev etablissemanget.
Ett annat vattenhal var Klubbhotellet uppe vid grindarna där
kontakter skapades från det de öppnade till sena kvällen
Nar filminspelningarna satte igång nästa morgon blev det
utan oss. Lantluften och miljöombytet tog ut sin rätt och Rune
och jag försov oss. Runes lillebror däremot tog bada vara
roller. hade stor framgang och tjänade grova pengar.
Trots att det var sa mycket folk församlade på den tiden
hade Brune Polis en lugn och behaglig tillvaro. Mölles
stämning verkade nog lugnande pa alla tillresta. Den bofasta
befolkningen verkade ocksa tycka att det var roligi med
turisterna och alla gästande ungdomar och 9Jorde ännu inte
ansprak pa att sova med öppet fönster klockan 9 på kvällen.
På den tiden betydde ju turisterna ocksa inkomster. Många
hyrde ju ut delar av huset till sommargäster och det fanns
fortfarande flera affärer kvar I byn.
För oss blev det som sagt Mölle för hela slanten. Att aka till
Köpenhamn verkade vara en överloppsgärning En av de
sista semesterdagarna åkte vI pa sightseeingtur till fyren 1
sällskap med bl.a. möllehundvalpen Kasper. Han rakade bli
aksjuk. vilket resulterade i en stor fläck i baksätet pa
Mercedesen. Den gick inte bort trots frenetiskt sku-rande av
Rune och mig, utan bilen fick lämnas in för professionell
rengöring. Vi insag att historien med hundvalpen kanske inte
skulle verka trovärdig för min annars så förstaende far
Efter det här första besöket akte jag till Mölle sa ofta det
bara gick och med tiden bosatte jag mig här. En kort sejour i
Viken gjorde mig helt övertygad om att det är nagot alldeles
speciellt med Mölle, Intrycket jag fick som 18-aring har statt
sig. Jag tyckte att det fanns en öppenhet och en vänlighet här
som gjorde att det var lätt att la nya vänner. Och de blev som
det visade sig vanner för livet.
När jag blir gammal hoppas jag att det dansas igen här i
Mölle pa somrarna och inte bara kring midsommarstången
och att jag inte blir intolerant och träkig, utan som 'Loif' som
ägde rutiga ltalienborg som brukade komma förbi SeaSide
Club och önska alla ungdomar god natt och spela sista skivan
som om jag inte minns fel alltid var "Det ringer för fyNaktarens dotter"
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Dc:t stora leendet är detsamma pa 1960-talets och
]000-talets upplagor av detta 111111,mers gästkrönikö1;
RolfJärnmarker. Sedan 25 år tillbaka har Rolf
arbetat som purser pa SAS och därmed sett mycket av
"den stora världen" men ända (eller kanske just
därför) 11al1 art bosätta sig i Mö/le.
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Hej alla Möllebor!
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Den 16/12 är alla Möllebor välkomna på en rundvandring på Hotel Kullaberg, Sjöhem och Sjövillan
samt på Turisthotellet. Vi ses i Bistron på Hotel
Kullaberg klockan två. Där bjuder vi på lite glögg
med tillbehör och berättar om nyheter och presenterar nya människor på hotellet.

Dessutom ska vi få fart på bistron igen. Mellan den 22-26 december är
du välkommen till bistron för enklare förtäring och dryck. Vi håller
öppet från lunch till lite senare fram på kvällen.
Vi tar också tillfället i akt och berättar om vår Julinspirerade femrätters
meny, komponerad av Ulf \,Vagner, som serveras varje dag fram till Jul.
Menyn kostar 595:- per person men Möllebor betalar endast 395:- per
person.
Personalen önskar alla Möllebor en riktigt God Jul och vi hoppas få se er
här under december.
God Jul och varmt välkommen
önskar

Personalen på
Hotel Kullaberg och Turisthotellet

Tel· 042-34 70 00 • www.hotelkullaberg.se • mfo@hotelkullaberg.se
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Drottning Kristinas julbröd
Ruggiga, ruskiga daga,; blasigt
och kvligt väder; decembe1;
advent. lucia, .111I- och nyå,:~helg
den här tiden träffar vi o)ta släkt
och vänner över en kopp kaffe. Da
kan det vara mligt all baka nagot
gott. Och Dro1111ing Kristinas
ju/bröd är verkligen riktigt gott!

TIii två bröd behöver du:
100 g smör eller margarin
3 dl mjölk
1/2 ägg
1 dl strösocker
I /2 tsk salt
I pkt jäst
ca 10 dl vetemjöl
Fyllning:
I 00 g smör eller margarin
1 dl socker
50 g mald mandel (kon utgå)

Smula jästen i en degbunke.
Smält smöret och höll i mjölken; när
vätskan är fingervarm slås den över
jästen. TIiisätt ägget, sockret, saltet
och 9 dl av vetemjölet. Arbeta ihop
degen kraftigt och tillsätt ytterligare
lite mjöl om den verkar för lös. Strö
lite mjöl över degen och låt den jäsa
under duk ca en halvtimme.
Blanda under tiden ingredienserna till
fyllningen och rör det hela pösigt.
Ta upp degen på mjölat bakbord
och arbeta den smidig. Dela degen
i två lika delar.
Dela varje del i en lite större (till bullen i mitten) och två mindre delar (till
kransen runtom).
Rulla den större delen deg till en slät
bulle och plotta till den eller kavla ut
den till en rundel och lägg på smord
eller bokpappersklädd plåt. Rulla de
två lite mindre delarna till smala
strängar (nästan en meter långa).
sno dem om varandra och lägg som
en krans runt bullen. Låt jäsa under
duk en halvtimme.
Pensla hela kokan med vispat ägg.
Gör gropar i mittbullen med fingret
och tryck ner fyllningen med hjälp av
två teskedar. Strö över pärlsocker lite hackad eller flagad mandel är
också gott. Grädda i 200-225 grader
omkring 15 minuter.
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En av nordvästra Skånes
största guldsmedsbutiker
med egen verkstad
Just nu julpriser
på matsilver

LAPPONIAvisning
den 6/ 12 kl l 2-18
VÄLKOMMEN
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MÖLLE FISKRÖKERI AB
HÖGANÄS FISKAFFÄR

~~~~◄
Vi har läckerheterna till
JULBORDET och NYÅRSFESTEN!
Rökt fisk, färsk fisk, skaldjur,
sillinläggningar, sallader, pateer mm
Ring gärna och beställ på tel 33 13 32
0

GOD JUL OCH GOTT NYTT AR!

LENA
STRANDMARK
HAR LÄST
EN BOK:
J.fo·t är de pä väg denna
sensommarkväll? Jag känner
igen klippstigen mot Rans\·ik
men sedan? Kanske ängen
vid rasbranten precis bortom,
lagom stor.for picknick eller
som m, för ett kär/eksmöte.
Hon gick dit jbr alt aldrig

mer återvända. Han gick
dit...
Afl läsa beräffelsen om ett
li1 slå11gt passionerat kärlek.~förhållande där Mö/le
och Kuf/aberg spelar en
1•iktig roll kändes speciellt
niir man bor hä1:
1

Läs själva Staffan Seebergs Lauras ansikte.
DAHLBERG

lunch 11- 15 dagligen

STAFFAN
SEEBERG

Captain 's:
101:,·dagar
/i•edagar
lördagar
söndagar

18 18
1]12 18

Fira nyår på Grand n1ed supe och dans.
Välkomna!
Tel 04J-3ri2230
Grand Hotel Mö/le. Bökebofn,ägen I I

1111·l1:gmnd-mo//e.se
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Har du också läst en bok
med Mölle-anknytning?
Skriv ner några rader om
den och hör av dig till
Mona (eller någon av oss
andra på redaktionen).

Pa l'inden i Villa Ruth hilfade mn-arande i11neluwari11na11 \1aria1111cJ Viks-tröm el/ bre,·. skrivet 1883 fran
Lissabon till Mö/le. Bre,•et är sliifret av Jöns 1/nders1·011.

da 21 ar gammal. till sin iil\kade Ida - ännu inte

19 fi.·llda. Av hreve1.framga1· ar1 de ärji:isre(olk da. Sex
år senare g{fier de sig. Jöm blir sjökapten och de hor
hela live/ harpa Villa Bokehn 1·/d K11llahergsl'C'ige11
E.fier all ha gaff iland hör Jöns till dem som drygar ut
pensionen med all ro badgii\'fff till Ran.,viA. Hur
hre\'el lwnmade pci Villa Ruths ,·ind ,•el inte ens HamOtto Pyk, wm annars ,·iil kände till och k1111de beräffa
0111 "/'arhror .Jöns och tant Ida·•.
(Der h,1r 111/c' 1·uri1 alldcle., liill all ~,·da den

1·t1dl'll

lw11,l\kr//tl!11,

dc'inr, • ... "" \i11a 11älfe11.)

Bor<lt'lui:, <len -;·· j;muati 1883

Ida Pehr.son
Snälla ;\lskllde Vän kf 1ml tack föl' ditt kärkomna bref som jag har
lwkommit hrnruli jag finner au du har musan ocll nm hm ~amt
ön~kar mig Jet Samma goda jag \'ill ,\hen låta tli11 ,etta atl jag har
Hälsan och mar bra samt önska, diR m järtat likaledes Snälla \'än ,i
kom in llär till juldagen men du må \l'lha .tll ,i 11,u haft t·n tkmsk
Resa sa an om intet .\urora ,\ustralis t laftlt• ,aril eu gou frtn)g lfafdt' 1i
1·aril till intet J..ångt för dena så all 1i h:u· sen llötlen för os~ många
gånger tnl'Tl det är allt glcimdt du sag nog ,~ill för tkt vaar I i som
P:isera llemmi"tt om Måndagen S.11nnm m1ll fick 1i flärd Storm l
Klttegatt så au vi Ilöll 1>å att tlrifva i land , id \"inga alla \'åra segel hl:'llite
Sönder så au ,i måste ga in till \inga innan ,i för~tucko ,ii.ra segel ~å
Låg \i där i 8 d,tgar jag velle gärna Skrina till clig nll'll 1ag Kunde inte
ffi nagot bud i land clrt ,i har haft sådana .. .. .... . strömma och
sniitjocka aå du k.m mte tro det vi Ilar llålct på au drif"1 iland !lera
gåui,:cr i K;malen mrn det har lindå lyckats men Lyrkan har ocksi\
ståtl? så l.ilnge Ulls di llafL tid . .. . ...dem ,i har m1stat en hel del av
däcksla~ten julafton lag ,i ut:tnför llordeau, och kunde inte sök.i på
för storm och tjock.i ,i hade ingen Pro1 c.mt intet något Vatten det ,ar
taget Slut sa du må 1ctlrn ml jag inte haft för god julafton så må du rro
\j hafdc en goJ nyårsafton i ~tället och drt hopas jag till du också har
haft. Snälla \'än några andm nyhctrr har jag intet all taföa om för dig
men jag han låta dig 1etha alt den I'ide blir ri klara au gå hiliifrån 1i
skall ga till Lisabon efter ~amt till llebingborg troligt, i\ så när du
skrifvrr så :ir min \Jrib I.jungman' Anc.lcrsson Skoneten ,\urora
\ustrak-s med Kapten S P l.undh .......Portugal! S1cnska och .\ot'~ka
Konsulatet så ,i kommer ,äll till llebinghorg när andra tager åstad så
för mm1 he~na på ny f.ickning men kan h:inda jai,: ämnar mig i
Skolan Lill \'imercn om det går brn jag kan väll tro au di är onda på
mii1 d:ir himma för jag intet har skrefrct c•j heller k1111de jag tro au du
framh;u· mina llillsningar men di skall nog få bref från mig Mi.r fasth
jag aldng får några Svar fl'lin llimmct dcrför tycker jag det är intet

trefligl an sktifva him \11 hafde jag intet dig som jag finge några bref
från så hafde jag 1is11 ingen som jag finge några bref från jo j,\R har
haft bref I far foin :--ils jag hör au det har ,·arit många Olyckor Ilimma
så läll ~om ofrer allt de1för tack rnrc gud för han har l'atil sa god och
skonat os~ eller är 1i inll' bäure fm alla andr:1 Snlilla ~bkadc nu får
jag sluta min sknrvening för i Q1'äll med manga Hjärt.liga Kärleksfulla
Iliil~ninga.r och kjiissar fnm din u·ogne \än ~en
Jöns \ndersson
Önsk.1., dig od1 eder alla en gou \) tår samt au du kjärt hafrer samt en
,ad,cr Snäll fästc>man Roga clig gou <ler himma. Sol goll i nau dröm
om din tillblivanJ(' \lsklings,föt och fästcman samt lef och blomstra
tills \i äter sc-s men der vill allt några \'iidcrsvindar hli,a innm1 det och
m/inga tankar fmmila rill dig och kan hända lill mig innan del.
Sn,illa 11in fo.rjätt intet att Sktifra mig Ull Usahon. I lälsa farbror orh
fasll'r så gott llll'll ingen är Iläbad af mig som du jag höl' äfren m dig
all dl'r är många hrölop Himma derför Lycka till \.tckm ~larsk,r.lkar
för jag kan vill! tro all du rnr brudtärna Hos Peternill:t och \ils. Der
fiir bara .... .. dig du önskar till all jag skulle 1.11it lhmma hadr jag
1arit med men .... .......man inte hafdc varit med och lika glad had('
jag mtit för .... ........,en nog.... . .. . .. .. . ..jag hop,L, till all
l:i komma med när du skall stå brud dä blir Jag väll intet utestängd
l'lks vad sägrr du
t,otl nall med dig. . . jag ,en md jag tänker hloll du kunde slå till
ofta få \ara i din famn. Snälla l'än tlu....................
.\u har jag intet mera au tala om för dig iQl'iill 1ag trodde Papcrct
skulle hlifra fullt 111l'll nu bcg~nner jag au känna mig Sömnig för Kl är
11 pa Q\ällen
\ek snälla vän manga kjösar önska, dig bion du kunde ml dem men
dc·t hlir väl någon gång.
llögaktningsfulll din \'än fästman vill jag inte säga för det är jag intet
blitt iiunu ................................................. ..
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Marita i Mölle

Pä A/gränd 3 i Mölle /1nns 11agot - for en sådan liten ort mycket exklusivt. Där har Marita
Jansson sill skrädderi. Interiören andas flärd. kreativitet och effektivitet. På en rätt liten yta
hyser lokalen arbetsplats, trgförräd, mängder av knappa,; sorterade i rör på en hylla, prm·dockor - vid }vf.Ks besök klädda i sobert eleganta festkläder - och mycket annat som hör
kläd~kapande till.
Redan då kände Marita au hon ville
Vilken iir kumlkretse11'!
Marita är född Nilsson och uppvuxen i
vara
kvar
här
i
trakten
och
1987
fick
hon
Den är varierande: unga flickor som vill
Möllc. Mina föräldrar bor fortfarande
ha
något snyggt all ta på sig till studentag i en lokal i Höganäs och startade där
kvar I milt barndomshem. berättar hon.
ten.
blivande brudar. damer som inte hin- .lag flyttade ut ett tag dä jag var runt 20 sin fim,a. Marknadsföringen bestod i lapoch bodde ett slag i Ilelsingborg och se- par uppsatta pil strategiska ställen och så ner. men som behöver mycket kläder.
småningom spreds ryktet via djungelte- damer med svår tigur. Jag syr väldigt
dan i Köpenhamn.
Marita är utbildad som tillskärare vid legrafen att del fann~ en skicklig skräd- mycket till fester. Det är skojigt att sy till
olika åldrar. Det är en utmaning an sätta
Tillskärarakademin i Köpenhamn. Innan dare i stan.
Sedan bildade Marita och maken Len- sig in i vad kunden tycker om, säger
dess hade hon gått olika specialkurser 1
sömnad. vävning m m på det vanliga nie familj och för tre ar sedan etablerade Marita och ser förtjust ut.
Kundkretsen kommer inte bara från
hon sig ''hemma i Möllc".
gymnasiet.
- Efter Köpenhamn var det hell klart vad - Anledmngen till att jag är här är an jag Kullabygden och Helsrngborg. Sedan
1994 har Marita alltid hall minst en klänjag ville göra. Det dök upp ett arbete på ska kunna kombinera familj och arbete
ning med vid Nobelfesten. Ett annat uppen än<lringsatelje i Helsingborg och där och det tycker jag fungerar bra.
En a\ manga fördelar med all vara bo- drag med Stockholms-anknytning fick
arbetade Jag ett antal år. Det var spänMarita i våras. Det gällde en promotion
nande. tyvärr har ändnngssömnud allt- satt i Mölle är att man när som helst kan
vid Karolinska Institutet. Festligheten
mer gatt ur tiden. På ateljen lärde jag mcJ sticka till nagon stor stad. och sedan
hölls på Stadshuset och det behövdes en
sa mycket. l ex at1 handskas med olika komma tillbaka hit 1111 lugnet. Naturen
material. At1 arbeta med ändnng a\ klä- här uppskattar Marita mycket särskilt "festuniform" for tre damer i olika åldrar, med olika uppdrag i samband med
der är inte vad man drömmer om. men då hon varit hcmifran ett tag.
ceremonin. Damerna skulle inte vara
det ger en mycket bra grund.
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ARBETSPLATSMÖLLE S:
I det gula huset ett stycke in fran Postvägen. med en lysande röd 3:a på låsadcn. hittar vi arkitektfim1an Hus och
Miljö och mannen bakom det hela. arkitekt Lennart Silen-Alfn:dsson.
Lennan och familjen kom hit från l\fälardalen för ca 20 år sedan och mötte
Mölle <la här var som minst cham,crandc.
en nyarsalton med yrsnön ,irvlandc runt
knutarna. De var på besök hos släktingar
1 Ljungbyhed och gjorde en utflykt till
"Mölle b) t.he Sca". Lennart blev betagen av orten. närheten till ha,;et och frågade pä stacndc fot den övriga familjen:
- Skulle ni kunna tänka er att vi bosätter
oss här? Svaret blev Ja! Och pa den
vägen är det.
Lennart är arkitekt sedan 40 år och arbetade I början a\ sin karriär vid Gustavsbergs fabriker på Värmdön och vid
Svenska Gul fä rit kontor. I drygt I O ar
var han verksam i Enköping, där han
sc<lem1era startade sill eget arkitektkontor Det gar alldeles utmärkt alt jobba
hemifran 1\folle - även om manga av
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HUS OCH MILJO
uppdragen fortfarande kommer från
Stockholm och Mälardalen. Firman har
ingåtts k k.ompanjonsa\tal. dvs Lennnrt
och öniga anslutna arkitekter hjälps åt
att kapa varandras toppar.
Hus och Miljö har många strängar på sin
lyra: Brandstationer. banker. stora lokaler för GM {General Motors). ICA.
Toyota. Varby gards centrum I Stockholm. timmerhus i North Caro-lina och
pä senare är alltfler , illor till privatpersoner. llus och Miljö tillhandahäller mte
nagon typhuskatalog. utan Lennart rättar sig efter kunden. den enskildes behov
och önskemal.
fldst skulle Lennart , ilja leva tillsammans med en familj pa nära häll och se
hur deras vardag ser ut och hur man pa
bästa sätt astadkommcr en rungerande
miljö för den familjen.
- Nuförtiden har man ju datorn till hjälp
för at1 rita upp en tänkt modell, men jag
har många ganger fatt bygga modeller.
både hus och stadsplancr.
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Roligaste uppdragen

Pa MK:s fräga ·vilken typ a\ uppdrag som
är allra roligast, kommer svaret tveklöst:
- Det som lönar sig allra minst, nämligen at1 arbeta med bistand.
Lennart har arbetat med biståndsverksamhet bl a på Haiti och i Colombia med
medel från SIDA och bidrag från kyrkor
i Amerika.
- Det var fantastiskt att åka ut i landet
och försöka ta reda på vilka behov som
fanns och sedan finna lösningar som
fungerade i den miljön och under de
omständigheter som rädde pä platsen.
säger Lennai1. Han har ritat allt frän toaletter till skolor för befolkningen pa den
Haitiska landsbygden.
En fot har han kvar i bistandsverksamheten. Tillsammans med sin bror som är
pilot. startade han för ca 20 ar sedan
hjälporganisationen/Oygbolagct TRANS
RELIF/ MERCY AIR s0111 bl a flyger förnödenheter till Honduras.

..
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frågar.....
identiskt klädda. men del mäste framgä
au de hörde ihop.Marita skissade fram
förslag som accepterades. Hon åkte till
Stockholm lorden första provningen.åkte
t i Ilbaka hem och sydde och förnästa pro, ning sändes kläderna med bud fram och
tillbaka. Även Rusthållargarden i Arild
och Flickorna Lundgren beställer sina enhetltga kläder hos Manta.
Arbetet är omväxlande. Det handlar
mycket om att ge rad vid val av modell
och tyger. men säger Marita. det är klart
au pg inte alltid orkar vara krcati,. Då
är det skönt att ibland fä arbeta på rutin
med ändringsarbeten.
Hur ser .fr11mtidsutsikterm1 ut?
- Ja. säger Marita lite dröjande. folk behöver kliidcr hela liden och har det rullat
på sä här länge sa hoppas jag att det fortsätter. Man lägger sin sJäl i kläderna och
sä försvinner de. men da kommer det
nagot nytl och Jag ser alltid en utmaning
i au fä sätta igang med nya saker. Mycket
roligt har jag gjort h1tt1lls. och jag hoppas få göra det i framt1dcn också.

Anna Jargtird:
- Elf gosedi111: El/ pia110.

Niel\ Jargård:
-t.·11 Märk/intag. En !ilen hit,
Mercedes kanskec ,\'agonling

Cl/1/WI.

TEXT OCH BILD TILL BÅDA

ARBETSPLATSREPORT AGEN:
INGRID ERIKSSON

I Miille
Här i Mölle har Lennart en hel del om-

och tillbyggnader pa sitt samvete. men
även nybygb'llation. T ex på l-larastolsvägen 24 hos familjen Frnnzen och två
hus pa Moss, äg:en. familjerna Leif Pers-

son och Peter Nilsson. Till sin hjälp har
han rådgivare med kompetens mom
byggnodstcknik, Juridik och fastighetsmäkleri.
Tidigare har Lennru1 varit ordförande
i Mölle b}1orening i IOar och arbetat fram
et1 diskuss1onsunderlag till grund för
detaljplnn for Mölle Stauonsområde som
nu häller pil att färdigställas med byggnader. För ca I O år sedan startades på
iniuativ av Lennart Mölle I lamn Ekonom tsk förening som nu driver Möllc
Hamn

Julklappsoppet!

MÖLLE
kRUKMAKE~\

//1t(/Jfk-

THAILAND OCH KINA
Tillsammans med First Class Travel arrangerar vi två resor till Kina och en resa till Thailand.
PEKING 8 dagar

4-11/3 2002

THAILAND 15 dagar
1-15/2 2002. rundresa

Pris: I 0.995:-

Pris: 17.940:-

PEKING-XIAN 12 dagar
23/3-3/4 2002. rundresa

Svensk guide på samtliga resor.
För program och information.
kontakta oss på Höganäs Resebyrå.

Pris: 17.600:-

IHöi?anäs'-

-:,,,

Resebyrå

'--~-
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För nagra decennier sedan 1•ar det infe så vanligt atl
mölleborna akte påj11/skyltning i Höganäs eller
Helsingborg. Mölles egen var.(111/t 1illräcklig. Här
fanns ju hade hagerier och dh·erseaffärer med flera
skylt/onste1: Ern-lisa Knafae är en som minns. På
skyltsöndagen hmkade hennes fami(j gå till skogen
ovan.for ,\llölle mosse och plocka lingonris som skulle
bindas h/1 kransa,: Det måste hli mörkt.för all skyltfönstren skulle komma riktigt till sin räl! och bamen
i11vä111ade skymningen med storforvä111a11. Vänfan

ble1· lång innan det blev tillräckligt mörkt 11/e. "Blir
det inte mörkt snart! Nu är det väl mörkt?" "Nej. vi
/ar nog vänta el/ slag till,'', blev det vanliga svaret
frånjöräldrama. Det hö,de till all man skulle klä sig
varm/. Vanta1; mössa och halsduk måste man ha 0111
än del inte var särskilt kallt ute. Det var ju i alla.fall
,·intet: Man kunde också vara säker pa all.föräldrarna
skulle dröja sig kvar vid va,je skyltfönster for att
prata en stund med vänner och bekanta som också
gick och tittade på Mö/les ju/skyltning.

,,

t
På Conditorie Premien! var det marsi-pangrisar i skyltfönstret. Emil Jonssons fönster. Jontes. hade Eva-Lisa knappast
tålamod alt titta pä. Hon \'ar nkugt darrig av iver. för hon
ville sa gärna ga vidare till Lillys fönster. llon hann i alla fall
se au det fanns specerier och underkläder i det stora fönstret
till vänsh:r om trappan, rosa chameuseunderbyxor av den fina
skimrande son som damerna an,ände på den tiden. l det andra fönstret hade Jonte knutit röda band om grythandtagen.
Jonte hade alltid en penna bakom örat och var en mästare på
att räkna snabbt i huvudet. I Ian var ocksii medlem i Mö lie
frh illiga brandkår och när den ryckte ut var alltid han först
pa plats. f Ian bnikade släppa vad han hade för händer och
kasta sig pa cykeln.
Lillys fönster var alltid sa lina. Ymnighetshornet läg där
med framvällande chokladbitar och karameller. Snöfallet var
upphiingt i forn, av bomullstussar klistrade på langa band
som hängde fran taket. En av tomtarna 1-.undc nicka. I fönstret pa gaveln fanns hemmagjordagipstomtar och leksaksbilar.
som kamraten Karl-I lerman tittade länge på. I skalarna lag
det blanka äpplen. , indnivor och apelsiner och till och med
en riktig ananas. En sadan hade Karl-Herman sett förr. eftersom hans far hade tagit med en ht:m. Men da hade den ruttnat under den langa sjöresan. Det var ocksa spännande att se
om Lilly skulle ha lagat sprickan i fönstret inför Julskyltningen. Det hade hon aldrig. Glasrutan hölls fortfarande ihop
a, den röda gummiploppen. Affärsskylten som det stod Gustav Elf\erssons E ftr. på gnisslade hela tiden sakta och
stämn111gsfullt i , inden. Lilly hade cn oval blå karamellburk
som det ~tod Kap på i julskyltfönstret. Den tog hon fram och
bjöd ur när man kom in i butiken. Byns ungdomar brukade
ofta sitta i Lillys knan-andc ri~!1ga tvåmanssoffa a\ rotting
och prata. Eller sa stod man och pratade och lutade sig med
armbagarna mot glasd1sl-.en som stod till vänster när man
kom in.
Hos Isaac Svenssons efterträdare. i Annie!> sk-yltskäp pa
väggen uta11på afraren. stod paket med Omo. Persil och Tomteskur utplacerade på vadd som skulle se ut som snö. Själva
paketen \ar kanske inte så spännande. men hela skyltskapet
var inklätt med grane och det lag röda kulor pä hyllorna. Det
var mycket \·acl-.en. I Bagar Karlssons skyltfönster lug vattengrisar, , ita pepparkakor som han hade dekorerat med gröntoch rödfärgat socker.
Carl '\y~ affär eller '"\ysa" hade llera stora skyltfönster
med mycket leksaker i. Frn-L1sa sparade dessa ull allra sist.
Röda band. kulor. pappersmodeller av änglar och tomtar och
drivor av vadd pryddc fönstren. Runt en gammal gryta satt
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tomtar precis som om de ät av gröten. Det fanns en grotta a,
vadd med tomtar inuti och i ett av fönstren stod en julgran
och spred sitt milda ljus. Det fanns kälkar med ratt och
skndskor. Eller jul brukade det ga att åka skridskor pa Möllc
Mosse och pä Lycke Mosse intill hotell Elr.1erson. Det fanns
manga dockor. vackra dockser. iser och mycket annat att se
på och önska sig. I fönstren för vuxna fanns nyinkommet
husgeråd och keramik. Mannen kunde ocksa överväga all
köpa en snygg rockklänning till hustrun I julklapp.
När hela rundan var genomgången gick Eva Lisa och hennes mor med nybakade lussekatter till fam1or iVilla Africa
och drack choklad. Fannor LiZ7ie hade alltid vit duk pa bordet. Hon tände alltid ljusen på pianot och innan de gick hem
igen spelade hon ibland ··oet var på Capri vi mötte varandra".
Väl hemma igen kom Ella på Capclla och Tora pä besök,
Kransarna av lingonns bands och sä togs alla ljusstumpar
fram som sparats under aret och så slutade den minnesvärda
dagen med ljusstöpnmg. Eva-Lisa hade seu fram emot tanternas besök en hel vecka. När de kommit gick hon och lade
sig på soffan för alt , ila en stund, trött etter en !äng dag.
"fästa morgon insåg hon att hon återigen som alla andra är
missat hela ljusstöpningen.

TEXT: KIRSTEN KNAFVE

"Ah, l'ad jag saknar din j11/skyltni11g, Annie .. heter denna

tavla målad ar /-fjördis Blomberg
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LANT/ IA.VDEL. Alma Ölwsträm 1974 (e{ier el/ kor/ producerar m• Riksj1,rbu11det_för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. RBUJ
"Allt saldes i fös vikl. Bullarna.fick nw11 to med sig i förklädet. Pa disken stod alltid en sockertopp. Kaffekvarnen spred
väld<?fi och hriidet lag pa disken. I raket pa krokar hängde lamphorsta,: sta/lJ-ktor och tofflor. "

Tankar i juletid år 1940
Att Alma Öhrström pi'i äldre dagar hlev
högt uppskattad/ar sina bilder minns och
påminns vi ständigt om_ Hennes make
Axel Öhrström iir emellertid f<ir de flesta
av oss relath't okänd.
Axel Öhrström. 1888-1961, var rektor vid
Bmnnby högre folkskola från 1938 till
pensioneringen. Under andra \'ärldskriget tjänstgjorde han som kapten i landrtonnen. Under manga ar var han ockm
I !elsingborgs Dagblads korrespondent i
Mö/le och skre1· under signafllre11 EGE
kFicka och uppskalfade kaserier:
Ur lwn.v privata diktsamling har vi av den

välkända mölleprqftlen Eva Larsson, hans
dofter /i·å11 forsla äktenskapet. jafl lana
följande dikl. Den i·isar en mörkare sida
och illustrerar ~liimningenfi·ån just julen
I 940 - tänkvärd och akrue/1 efier en höst
som denna. anno 2001.

Mörk och dyster ligger nejden.
månen har gått ner i blod.
Fortgå skall den bittra fejden
mänskan får ej vara god.

Framtid är det lyckans lider?
Är det frihet såsom förr?
Är det rätt att folket lider
bugande vid ledam ·s dörr?

Stärk försvaret! allting redo!
det är just parol'n idag!
Stridom som vi fordom stredo
det är dagens enkla lag.

När en gäng långt fram i tiden
Hävdens blad skall fyllas i,
är da hatets tid förliden
kan den lyckJigare bli?

Men ännu ha vi ej hunmt
in i heta vin elns sus
da och då\ i endast funnit
nygmaskinens dova brus.

Nu jag tror ej mer på freden
aldrig rätt jag trott på den.
Inte fönän jag får se den
tror jag ovän kan bli vän.

Om vart bröd på kort vi köpa
såpa. fläsk och socker. te.
juleljus ,i ändå stöpa
söka in i framtid se.

Ty så länge individer
kunna ryka hop och slåss
tror jag ej på bättre tider
eller lugn och ro för oss.
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Vårt Krapperup är en väldig borg
Krappe111p är självklart något som ingen i !~1,gde11 kan undgå all beröras m: Som den dominerande mak{fåklorn i vår lilfa del av världen har K.rappemp och dess innehavare genom ålta sekel påverkat förhållandena
för de.familjer smn boll och arbetat här n~rcket påtagligare än i dag. Både på gott och ont.
I dag är Krapperup inte bara ett mycket ston och modernt jordbruk utan också något att fascineras eller
imponeras m; nagot all glädjas at ellerjåntisera kring. Och i dag är del uteslutande a1· godo.
Godsets areal en femtedel av kommunen!

Fem i styrelsen bestämmer över Krapperup

Del har sagts att Krapperup en gäng var så stort alt baronen
kunde ta srg till Stockholm på egen mark. I dl!t finns ingen
sanning, mi!n det är möJligt att dd kund1: ske på den sammantagna mark som innehades av släkten Gyllensuemas alla grenar. Sant är I alla fall alt Krappcrup ägde tiskelägcna I Kullabygdcn, så även Mö lie och hela Kullaberg. Fastigheterna i Mö lie
friköptes från början av 1920-talet efter uppslitande förhandlingar. Av Kullaberg äger man r dag "bara.. den östra delen.
Egendomen Krapperup omfattar nu totalt 2750 ha åker- och
betesmark. skog och arrcndegardar. Härav utgör det egna jordbmket ca 750 ha med odlmg av framför allt spannmäl. potatis.
oljeväxter, sockerbetor och kontrak:tsodling a\ grönsaker. Mekaniseringen gör alt bara fyra man (!) under inspektorn Mikael Olofssons loonmg klarar hela denna areal.
Den totala arealen motsvarar 20% av hela Höganäs kommun! Den egna drift.en omfattar även gårdarna Kockenhus och
Höghult (vid Svedberga kulle) medan de tre större enheterna
Louisefrcd. Sven-ningtorp och Nymp ägs av Krapperup men
drivs som självständiga arrendegårdar.
Numera finns ingen djurhållning kvar på godset. Fram till
1967 fanns fortfaran-de rnjölkproduktion och ännu senare
smågrisuppfödningen kvar. Ännu längre tillbaka hade man
produktion av starkare drycker på gården. I stenlängan längs
vägen. som ligger söder om infarten till borgen. fanns i början
av 1800-talet både bryggeri och brännen. Detta användes inte
enbart för att producera det egna behovet utan man hade då
utskänknings-rättigheterna för hela bygden.

I dag drivs Krapperup av Gyllenstiemska Krapperupsstiftelsen.
som bildades I967 för att värna om egendomens kulturvärden
inom alla omraden. Stiftelsen verkar. liksom alla stiftelser, under överinseende av länsstyrelsen. Styrelsen bestar av fyra !edamöter, där de större jordägama i Skane och Fysiologiska sällskapet i Lund utser en vardera. Dessutom skall i styrelsen finnas en bankjurist från SE-banken samt en reprcseniant för den
Gyllcnstiemska huvudätten. Ordförandeskapet alternerar inom
styrelsen. Ulf Stiernstedt pa Kockenhus hade ocksä en plats i
styrelsen. en plats som nu övertagits av sonen Tomas. som nu
ocksa bebor Kockenhus.
I stiftelsens stadgar regleras att 80% av det årliga överskottet
skall delas ut till forskningsprojekt av vetenskaplig natur medan
resterande 20% skall läggas till kapitalet. Forskningsprojekten
skall i synnerhet beröra Krapperup och Kullabygdcn. Som ett
led I denna verksamhet anordnas också tvärvetenskapliga symposier kring aktuella ämnen. För närvarande mår Krapperup
väl, vilket 111nebär al1 ca 2 mkr årligen ka11 delas ul för avsedda
ändamål.
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Parken, museet och konserterna
Kulturbyggnaderna användes - liksom alltid - för samlingarna
men numera ocksa för de sköna konsterna. Denna användning
pabörjades under Wanda GyUensticrnas tid men tiUskyndades efter hennes bortgång alldeles speciellt av hennes nästkusm Ulf Stiemstedt, som då bodde. pa Kockenhus. l detta sammanhang har Kullens Konstförening, som driver konsthallen,
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Släkterna på Krapperup
Danska tiden
och Kullabygdens MusikfrämJande. som
Bö~on av 1300-talet
Krognos
varJe ar arrangerar högklassiga konserMitlenov 1500-talet
Podebusk
ter inom alla mus1komraden. varit leBörjan av 16CX}.talet
Gyldenstieme
dande samarbetspartners. Andra fören/Rantzow
Svenska liden
ingar. som KUSK (Kullasällskapet för
1667
De la Gardie
körning) och Hem-värnel har under lång
1702 Hildebrond
tid funnit henl\ist på Krappcrup. På se1734 von Kochen
1787
Gytlenstiemo
nare tid har också olika teatergruppe1967 Gyllensliemska
ringar använt borgomradet och parken för
Kropperupsstiftelsen
uppskattade föreställningar.
Ulf Stiernstedt tog initiativet till St1emÖvergangen till stiftelserormen
innebär att släkten Gyllenstierna
stedt Kockenhus Kulturförening. Denna
lämnat beslutanderätten över
delar arligen ut stipendier för ändamål
godse1. Wanda Gyllenst1ema, som
som inte kan omfattas a, de striktare kragick bort 1982. var den sista i
ven för medel rrån Gyllenstiernska
Kropperupsgrenen.
Krappcrupssti ftdscn.
Den omgivande parken med sin rhododendrongång, sina
rosenodlingar och perennrahatter är en stor del a\ Krapperups
kulturgava till oss närboende framför allt. Parkanläggnmgama
gär tillbaka ända till andra hälften a, 1600-talel och har utvecklats av många intresserade I den Gyllenstiernska släkten.
Föm1an för parken är Karin Andersson. :,om har lika många
tjänster till sitt förfogande som hela Jordbn1kel. Parken halls i
sin imponerande kondition enbart "till lyst'". Till parken har
allmänheten kostnadsfritt tillträde. utom till en liten del alldeles väster om borgen. som fortfarande hålls "privat".
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Margareta Ramsa_r l'id porträ//et av
Gustaf Gyl/enstierna.

Den sju-uddiga stjärnan
Släkten Gyldensllernas vapen finns i borgfasaden al väster så
länge borgen står kvar Den siste baronen på Krappel1lp \ar
Gustaf Gyllenstiema som dog barnlös 1976. 85 är gammal.
Brorsdottern Wanda blev sedan "'slottsfru" fram till sm alltför
tidiga bongang 1982.
Sedan 1982 fums det ingen som har sin fasta bostad pa själ\'a
borgen. Däremot bebos gästnimmcn frekvent a, forskare och
andra med anknytnmg till verksamheten. för detta ändamål
amänds den södra Oygeln. B_orgens huvudbyggnad från 1500talet används i dag enbart till representation och tillställningar
i anslutning till stillclscm, verksamhet. Margareta Ramsay
{bilden), som är den kulturellt ansvariga och "slottsfru" sedan
snan 20 ar, är emellertid män om an bevara miljön sä som den
varit på Gyllensliemornas tid. Visning av borgen med dess samlingar sker i begränsad omfattning och bara \issa Lider pa aret.
Passa pa att bese borgcns smakfulla och mycket väl bevarade
interiör. dess samlingar och porträttgalleri. Vid något Lillfälle.
senast vid allhdgonatid i är. visas ocksa de sällsynt \ ackra
gäslrummen och berättas spökhistorier Missa inte nästa sådan
chans!
Det lilla slottet Kockenhus tillkom sa sent som 1882 da dåvarande fideikommissanen pa Krapperup byggde det till sin syster. Hon var gift med kammarherren August Sticmstedt, farfars
far till Tomas Stiernstcdt. som nu är hem: pa Kockenhus.
TEXT: HAKAN LIND
,Her 0111 Krapperup /i1111s all läsa i en i11for111aril' broschyr
som fi1111s all köpa pä Slo11shode11. Ur den iir ochå pvgbilde11
i demw artikel hämtad. liksom den Ji-?111 salonge11.

FOTO: LOTTA BIGNERT
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MÖLLE kurirens
julnötter

i.
GATUNAMN i MÖLLE berättar
Det öppna omradc som omgärda:. av
SCA:s semcsterslugor har a, de gamla
möllcborna alltid kallats "'sergeantens
åker" - eller räll och slält ..sjantan".
Där ordnade JO-talets möllepojkar
idrottsplats med både löparbanor och
hoppgrop.
En a, de gator som i dag a\.gränsar
"'sjantan'" har getts namnet Ser~cantens väg. Bakgnmden 1i!l namnet "ar

kust:.ergeanl i byn. d\S tullare. och
hette Lmdb!a<l. Al!<ldcs i början

pa

förra seklet bodde han där Inga
Ribbing bor I dag pa Barakulls\ägen
(t-.!mnet). Akern. som egentligen ,ar
en äng. hyrde han a, Krapperup for
att utfodra sina hästar Där simhallen
nu ligger fanns da en lada. Sernesterbyggnationcn har tillkommit med
bö1jan under krigsåren på 40-talet.

En fiskare hade lovat att
komma med torsk till tre hus på
väg från hamnen. Därför tog
han tre fina torskar a"V fängsten
i en spann och gick förbi de tre
husen för att lämna torskarna.
När han hade lämnat pa alla tre
ställena fanns det fortfarande
en torsk kvar i spannen.
Hur kunde det ga tiJl?

2.

Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt
handgjort & handmatat
stengods
Garngränd 6, 260 42 MÖLLE
Tel 042 - 34 76 62, Fax 042 - 34 79 11

Tre tanter träffades ö, er en
kopp kaffe. Där ,ru· fru Olsson
som kallades tant Brun. fru
Nilsson ~om kallades tant Gra
och fru Jonsson som kallades
tant Röd. Den ena sade: ",Jag
har grått har och ni har brunt
och rött hår, men ingens
hårfärg motsvarar vad ,i
kallas." - "Det har du riitt i",
svarade tant Brun. Vilken
barfärg hade fru Jonsson?
Se

de riilfa s1•are11 pa rnlan 19

Vinnande värme från IVT
Hos oss kan du köpa din värmepump från IVT
Boka gärna tid för ett besök på vårt IVT-center i Viken där du kan se värmepumpar i drift
Installatör
Behrens Alternativ Energi AB
Auktoriserad IVT återförsäljare
Tel 042-23 85 82

Vi utför service på IVT-värmepumpar m m
Termo Kyl AB i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona
Ackrediterat serviceföretag
Tel 042-1514 50, 0431-130 30, 0418-43 6110

Tillsammans ger vi dig den bästa installation och service
14
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Från Kullabygdens
By aråds sammanträde:

MiM

2 7 sep1ember s1od \1ölle By(öre11ing som rärdfor
höstens sammanträde med Kullahygdens Bvaråd,

Marita i Mölle

den sa111ma11s/111ning som bildats for all b_1föreningarnas

~

gemensamma agerande skall ge hällre möjligheter all
på,·erka tex politike,: kommun eller myndighe1e1:
15 byföreningar deltog i mötet i Mö/le stationslws. Fra11
Höganäs kommun kom Dagmar Fonsbe,g, {;}/" Mo/in

Brudktinmng,H, k,rbfä,ur, hi>g1id,dr,iktcr.
Jag ritar nd1 ,yr upp d1t'r Di11J iin\kcm:11.
h'.l:illcr till 1.1nbg orh b1

och Claes Pettersson samt bygdesamordnare Hans
'!\/ilsson.
För Mö/les del upptogs de 11i/..t(,:11
frågom a om bevaramlet m• ,;tationsltuset somjöreni11g.\- och aktfritets/okal och lta11mens framtitla 11tformni11g metl planerat ny tt 1•agskytltl.
Kra,l!t pä en hastighetsbl!grän,ning
till 30 km/tim i hela b) n har under
manga ar framförts fran Möllc Byf<ircning. Nu tas det åter upp när Möllc 1illsamrnans med bl a Brunnby och Lerberg1::t ti I(skri\ er b~ ggnadsnärnndcn i
Höganäs, som är beslutande instans i
denna fraga.

J \l :s b)ggnation p:I stationsomradet diskuterades ocksa. De hyreskostnader som Ilöganäshcm har beräknat för hyrcsriiltcrna ses a\ Möllcboma
som helt orimliga och kan komma att

innebära att det inte hlir tillräckligt
många som är intresserade a, dessa lägenheter. Att det blivit sa dyrt beror på
hur alfåren genomförts med JM, ansag
Claes Pettersson. I Ian Jämförde med
Lerhergct, där det byggt:- lägenheter på
kommunal mark till mycket rimligare
hyror. Clf ~1olin tyckte all de senast presemeradc h)rcsni\'aema är allt för höga
och ifragasätler ä,en de· säll pa vilket
Höganäshem marknadslclrt hyreslägenheterna. Byföreningens ordförande Per
Steholt beklagadt: att mrcningens klart
uttalade mål om en byggna1ion a, lämp1iga bostäder för byns äldre ej \'Unnil
gehör. Dct1a förstärks ytterligare om

Marita Jansson
Telefon/Fax. 042-34 77 26

Krogen på berget

hyresni\'ån blir orimligt hög.

JULKLAPP - SAI\ILAROBJEKT

telefon 042~34 74 20

Nästa ars Möllc-kalcndcr finns till försäljning
på näringsstäl lcn i byn samt hos
Anne-Marie Lind 34 75 53. Solveig Johansson 34 74 64,
Britt-Marie Petcrsson 34 71 20 Lise Hakansson 34 70 28

Tel 042-34 61 88

?dÖLLP, 2002
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LÄNSBERGS
Vi ombesörjer en diskret förmedling
med rätt fårsäljningspris som slutre5ultat

®
CJ

□

MXKIARHUSET
-

- - Länsbergs - -

Rickard Länsberg
Storgatan 64
Box 7
263 21 Höganäs
Tele: 042 33 08 09, 042 33 08 04
Fax: 042- 33 21 08
Mobillele: 070 528 08 09
e-post:
rickard. lansberg~maklarhuset.se
www.maklarhuset.sc

16
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MÖLLEkuriren
frågar.....
Vad önskar du dej i j ulklapp?

Bella Vista

Ro11ny Kln11g:
- En skön jul ihop medfam1(ie11.

en bostadsanläggning
som verkligen gör skäl för
sitt namn
Den 13 augusti 1953 brann dåvarande
Hotell Elfversson ned till grunden. Det
\ar en ordentlig brasa som med, mdens
hjälp fick ett dramatiskt förlopp. Brännskadade matsedlar från hotellet kunde
hittas längt upp emot Kullagarden .
Annexet räddades undan branden och var
sedan under !äng tid vårdhem med olika
namn som Erstahus och Bokelill.
I slutet av 1980-talet byggde Göran
Knabc:: och KaJ Andersson om och till det
gamla annexet. som blev huvudfastighet
1 Bella Vista. 1991 stod hela komplexet
färdigt i sin nuvarande fom1 med +i lägenheter, inklus1,e marklägenheterna.
Till en början hade Bella Vista enbart
hyresrätter. men efter en konkurs bildades bl)Stadsrättsföre111ngen 1994. Föreningen är i dag välmående med en god
ekonomi.
Vilka är det da som bor här? Jo. förmodligen samma blandning a, aktiva och
pensionärer som I Mölle i övrigt. Däremot är byns urinnevånare a, någon anledning dåligt representerade. Här bor
··bara" inflyttade möllebor, men ä andra
sidan räknas man som inflyttad änm om
man kom hit pa 50-talet.
Den senaste försäljningen a, en bostadsrätt här \ isar att man får betala över
600 000 kronor för den. Mänadsavgi ftcn
till bostadsrättsföreningen är f.n. 6.900
kronor för I 15 kvm marklägenhet. Och
då ingår utsikten med obruten horisont
från Helsmgör till langt ut I Kattcgan.
Grand Hotel i all ära, men Bclla Vista
är det komplex som drar än mer uppmärksamhet till sig där det breder ut sig
över Möllc. Den här årstiden är dc::t speciellt imponerande pä det sätt det lyser
upp det i övrigt mörka berget.

Birgitta Norrt/,011:
-E11 mobilrelefo11. biicke1: Det är golt
all fi, delikatesse,: t ex gasle,·e,:

FOIO: f-tÅKAN LIND

Ön;,rsJ• Bertil Skäld ä1; 111/sammam
med Gösta Carfberg. den drinmde
krqfien i bnstad~rä11,(<ireni11gens
s/l'relse.01•w1: Poolen är mte särskilt
stor men .fijrsC'dd med 1·irvelströmning
så all man kan s1111ma i del 25gradiga vallnet oavbrutet hur länge
111,111 vill.

Förutom de 44 lägenheterna finns gemcnsamhetsutrymmen I hmudfastighetens bottenplan. Här finn~ tva matsalar
med bar och ett poolrum. i direkt anslutning ull en magmfik terrass. Bastubadet
halls igang under hela aret.
De gemensamma lokalerna utnyttjas
- förutom ull pri\'ata !ester - av byns
bridgeklubbar. med spel varje måndag
och vatJe tisdag.
I bottenvåningen finns ocksa en kontorslokal som hysercu spännande utvecklingsföretag där man arbetar med nya
badkarsideer. patenterade över världen.

Marcus Ofofsson:
- Jag skulle 1•ilia se (/sama Bin
Lade11 a, rätlad.

FOTVÅRDS-

KLINIKEN
MÖLLE
Solveig Johansson

042-34 74 64
TEXT: HÅKAN LIND
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~ MÖLLE HAMN EKFil
Nu. en bra bit in i november. kan vi nästan göra en slutgiltig avriikning angående
besökande giistbatar. Trots en dalig försäsong (pask. pingst och midsommar regnade och blåste bort) har 1830 gästande
farkoster räknats in.
Ett bra resultat som. om ,ädrets makter inte vari1 så ogina i maJ juni. kanske hade kunnat konkum:ra med rekordet (strax över 2 000). År 2000. med 6vervägande dåligt batväder. var motsvarande
siffra 13 70 gästande balar.
Inför sfö;ongcn 200 I gjorde hamnföreningen en av sina största satsningar
på flera ar: en hamnkapten engagerades
på heltid. Lennart Svensson lick. \'ia eget
bolag, uppdraget och a\.takt löper pa 3
år. Synpunkterna pa sköe.cln och servicen har varit mycket positiva bade frun
mcdh::mmar. möllehor. båtgäster och hyresgäster. Styrelsen for Mölle Hamn Ekonomisk Förening är hittills mycket nöjd
med utfallet av den här satsningen.
under försäsongen tYänades samtliga
kajer med hjälp av en högtryckstvätt.
Vinschen \ id stora slipen har renoverats.
bl a har stora delar a, elsystemet ersatt~.

Installation av ytterligare en tank för
d1cselbränsk pågar. Befintlig tank pil 3
kbm kompletteras med en pa 2 kbm.
Otillräckligt med vaimvatten. krånglande duschar och ofräscha toaletter har
under de senaste aren varit några a, de
stora problemen. Under säsongen har vi
investerat i yuerligare en varmvattenberedare samt nya duschar både pa damoch hc1Tavdelningen. Cnder säsong städas toakltema tidigt varJe morgon och
vid behov även under dagen.
Pä 111itiativ frän OA (Lars-Olof Pettersson) genomfördes under hösten en
brandsyn med hjälp av Somi I lru1ikainen
fran I löganäs Brandförsvar. Utan kostnad för föreningen har \ 1 nu fätt en skumsläckare och en pulw~läckare. som bilda
forvaras i Hamnkontoret. samt en mindre släckare med placering i verkstaden.
Ett vä'l.andc problem är soporna. Befintliga sopcontainrar är till för båtgäster
och hyresgäster. A, fallstunnor och papperskorgar är avsedda för avfall som uppkommer under , istclsen i hamnomradet.
Prh ata sopor skall inte slängas i hamnens containrar.

I samband med jira11det a1 den
I 000:e gästbåten vill l'i rikta ett stort
tack till
1

... Lisa \Vohlfart för muggarna med

baddräktsmotiv
... Ulf af Ekenstam för bilfärden i Rolls
Royce till Kullens Fyr
... Kullabergsguiderna som "öppnade Fyren".
MÖLLE HAMN EK FÖR

Privat trädgårdsa, •fall skall inte
lämnas på hamnens ut~\ llnad. Eu cips:

hyr en tunna for lr'Jdgårdsav fal I a, Höganäs kommun. tömning var 14:e dag nästan aret runt. Då slipper ni 0111ake1 att
bära ned avfallet till hamnomrl1det.
lntor batsäsongen kontrollerades och
atgärdades samtliga aktcrförtöJningar.
Innan vintern slår till på allvar uppmanar vi alla med hamnplatser att se Ö\'er
sina akterförtöjningar. Se till att ni har
hallbara följelinor mellan kajen och
aktcrförtöj-nmgen samt att dessa inte llytcr utan sjunker till boucn för\'ara
föt1öJningsanordnmgar. rostiga kättingar
111111 hemma. lat dem inte ligga kvar pa
kajkanlen.
Förntom skötsel och ans\'ar för själ\ a
hamnomradct har ocksa a\.t.al träffats med
Höganäs kommun om underhåll a, "issa
grönornraden. I stället för skötsel a, fd
fotbollsplanen. som haller pa att bebyggas. ansvarar , i numera för i:,rräsklippningcn , id Fagel\ ikcn. Med hJälp från
Höganäs kommun har området, id Fagel' ik.cn fall Il) sandlåda och fyra nya bänk.ar.

Uppsnappat i ruffen
en blåsig och kulen söndagsmorgon 2001.
Dör berättades det om fiskaren Johan Berggrer, som old
ng lär na blivit svaret skyldig. Johan uppehöll sig runt Ruften
en varm sommardag. kanske n6gon av de varma somrarna på 1940-talet. Två sommarboende. som kände Johan väl stod och tittade på termometern pustade,
stånkade och ojade sig över den förskräckliga värmen .
"lilla del är 28 grader varmt i skuggan" utbrosl den ene.
"Jo. vad 1-n skall ni då i skuggan ocI1 göra" kontrade
Johan.
Johan Berggren föddes 1875 och dog 1966. Hon fiskade
tills hon var 85 år.

Ahlquist, B Maskin AB
Stenarbeten. Sprängnings uppdrag.
Mark. Byggnade~
Box 2026, 281 02 HÅ.SSLEHOLM
tel 0451 - 77 00 18, 070 - 650 76 50
18
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Ny kommunplan förbigår Mölle?
25 oktober anordnade kommunens
stadsbyggnadskontor ett. tyvärr av allt för
få Möllcbor uppmär"-sammat, samrådsmöte pa Grand Hotcl där det pågacnde

planarbetet prcseorerndcs med Program
till öwr~iktsplan för Höganäs kommun
(ÖP 2002). Programmet utgör det första
steget , arbetet pa en ny översiktsplan och
godkändes i början U\. oktober av
kommunstyrelsen. Förutom \ id mötet pa
Grand har det under samradstidcn oktober till november även , isats pa Höganii~
Direkt, pa stadsbyggnadskontoret t,ch på
Höganäs bihliotek.
Um!.:r 2001 - 2002 skall alltså ny
ö, ersikhplan för Höganäs kommun
utarbetas för au ersälla nu gällande pl:111
fran 1993 Samrnd om förslagen till ny
pi.in samt utställandet a, slutligt förslag
beräknas leda till planens antagande i
kommunliillmiiktigc i september 2002
Arbdct mt.'d en förd_jupud ö,er~ikhplan för ~lölle. som !'>tadshy ggnadskonton..·ts planavdelning under senare :ir
arbl'tat med, har nu helt sonika tall ge
plats !(1r en översiktsplan gällande hela
I Iöga näs kommun. f-ördjupade ö, ersiktsplaner har under 90-talet utarbetats lor
\ljöhult. lngelsträde. Arild, Skäret och
Brunnby. under ir 2000 för .lonstorp. Det
är olyckligt och märkligt att arb..:tet med
en sadan fördjupad plan tor ~töllc nu CJ
fullföljs. När det gäller bl a Arild talas i
planen om el! ..föres laget sky<ld för l'>t:-

byggelsc och landskap med värdefulla
egcnskapd'. Ett sådant skydd maste vara
av allra största, ikt fur Mö lie med sm synnerligen speciella och bcvarandevärda
kulturmiljö. Det är alltsa nödvändigt an
de intentioner som togs fram i det nu avbrutna arbdet med den fördJupade övcrsiktsplanl'n för Mölle (i , ilken det under
1999 gjorda bevarandeprogrammet för
byn ingar\ inte föm inner. äts upp i den
för ftela kommunen gällande plan som
nu görs. Vi l\löllebor maste vid de plan:-.amrad som under det kommande året
anordnas be,aka \'31' b)s intresse1
Öwn.ik'tsplanen utgör en styrning för
de detaljplaner som skall upprättas för
Möllc. Nu gällande detal.Jplancr är I llertalct fall ö\.er 50 ar gamla Det är pa tiden att de ersätts a,· nya, som bättre anpas,.as till dl.' kra, som :-.tälls i dag.
rrots au den nya Ö\ers1ktsplanens
antagande ligger cirka ett är Immat i tiden !ir arbet1.:t lfä,-d en ny detaljplan speciellt för l\lölle hamn igangsau. Under
, mtern kommer samradsmöten också om
denna plan att ske. En konsehensanalys. där det planenide nya \"ägskyddcls
im erkan på natur. , attcnströmningar o
dyl undersöks. tas fram för att lillsammans med detaljplan lämnas in till Miljödomstolen för , attendom och godkännande. Plankontoret beräknar au det tar
ungefär ett ar att arbeta fram den nya
detaljplanen.
I le111·1k Har:l'r
sekreterare 1 \-161/e Bi'f1,n•11i11g

BRUNNBY FÖRSAMLINGS AKTIVITETER I \JÖLLE
GllDSTJJ\.NSTER I :\-1ÖLLE KAPELL
21I2 kl 18.00
Adventsgudstjänst , id ljus. Brunnh) kvrkokör.
24' 12 kl 11.00
"Nu tändas rusen juleljus" Gudstjänst vid krnhban.
Paxkören. Amicitia
24 '12 kl 15.00
Julbön.

Ar 2002
13 I
10 12

kl
kl

18.00
l&.00

Taizegudstjänst.
Söndagsgudstjänst.

KYRKLl'NCHER I STATIONSIICSET
l l/12 kl 12.00
Efter kaffer, isar Anki Cronberg fran Blomsterstallcl
blommor till jul.
22/ 1 kl 12.00 Efter katTet informerar Ingrid Ohlsson från oiblioteket
i Högan!is om talböcker.
I9.2 kl 12.00 Efter katTct berättar kyrkoherde Akc Svens~on om
sitt liv Tran polis till präst".

SLA KATTEN
UR TUNNAN
2002 ars upplaga a\.
denna traditionsenliga
begi\ enhet äger rum pä
hamnplancn , id
Rullen söndagen den
3 mars 2002 kl 14.00.
Eller krönmg av
kattadrottning eller
kung bjuder ,i i
stationshuset pa kanske för
årstiden behö, hg upptining i form
a\ vam, dryck och bulle.

VÄLKOMNA!
\1öllc B) förening

VÄLKOMMEN TILL

rRof/ fj{,ersös
Q)a,n.. & flCerrsal,mg
Kullabergsvägen, Mölle (vid kapellet)

lidsbestöllning på tel. 042-34 73 71

De rätta svaren pa Möl/ekurirem· ju/nötter iir:
·aossuor nJJ s\p 'P!nl 1mn e.1eA
PP .>1Si;lu 11si11e ·1;ipu;,e1sed lllSJQ.J p.-iw JJUI
-IUO)j tuOS llnJij llrel J::l! p IW) ltll!l ;"ljUI J\; J;"lll
·Jl.!ll U~Jii Jtl!J aossuor n.1::1 :z 19u1nf m1 JP.AS
'JE? \)j 'jSJOl

ua suuc.1 JPJJ!!P ·uauueds UJA!l u:>.ICljS!J :ipnu
·W!ll l<l))!llS c1s1s 1ap lld : I 1Ql'll1f 11!1 JC.\S

Motionera
i Mölle
sommar som vinter
Agneta Jetzen, 347 532

l\lÖLLE KAPELLSYFÖRE1'1NG TRÄFFAS TORSDAGAR
KL 1-U0 I STATIONSIIUSET: 10/ 1, 24/1, 7/2, 21 /2.
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MÖLLEkuriren
frågar.....
Vad önskar du dej
i julklapp?

M;iklarfirman l :1r af Ekcn,ta111

.ekenstam.se
~042-123330

Per Toremo:
- En resa till 1·iinne11.

Britt-Marie K11Uberg:
- Böcke,: 1ag läser
mycket böcke1:

••

________ ST~D
Katrina Länsberg:
- En CD-spelare.

kraft AB

Garn,sonsgatan 5 254 66 Helsingborg · Tel : 042-15 51 60 • mån-lre 07 00--16.00
Mob. 0708 49 67 44 • b1loutsen@sw1pnet.se www.tefcar.se
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