Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

Havet, hamnen och de många olika
badplatserna har i alla tider tjusat oss
Möllebor och lockat hit mängder av
turister. Och gör så fortfarande...
De skinande verksamheterna i hamnhusen presenteras i detta nummer av
Möllekuriren.
Men här finns också avskildhet och ro,
kanske på en bänk vid Mölle mosse.
dör näckrosorna sommartid blommar i

nr2 2002

överflöd. Eller varför inte ta en fotvandring på Kullaberg? Kanske till någon av
grottorna. Vi ger några tips.
Så här i inledningen till sommaren. när
vår bästa tid är nu, önskar vi alla att
inte minst vädret ska göra det möjligt
för oss att infria alla de förväntningar vi
samlat på oss under resten av året. Låt
oss hoppas sommaren blir lång och full
ov njutning!

13rev från T{{en 13ager ti{{ sin mor Maria Jfebbe
Mölle 13 juni 1902
_A{sli..,cufe ~amma!
Dessa sista dagar har endast tiden räckt till att ett pa.rminuter ägna
min lJla Mamma en tanke. Vi har halt så jämt all göra med vår
1l1JHning hit mm så alt jag glömt allt annat.Alla brev har jag med
miå hit lör att sedan i lugn och ro lA. läsa dem.Tack lör Mammas
s.ista.-Ja.. nog är vi här, men ej ha vi hunnit njuta nÅgot av att kommit på landet i ett boningshus, där kikelugnar saknas och väggar
och fönster just ej äro !ill för att utestänga ,alli drag och regn.
M=a skall få höra: tisdag morgon kl halv 11 reste vi 12 personer
+ farmor med jungfru i ganska lovande väder hån Malmö. När vi
närmade oss Höganäs 5åaovi med icke just glada sinnen hotande
moln uppstiga vilka inom kort medförde åska och hällregn. I liöganäs voro vi klockan 4 och som väl var höll det clå upp så alt vi i lugn
och ro fingo stuva in oss alla. filtar hade vi i massor i en av
klädkorgama och kappor hade vi med oss i bärrem. Täckta vagnar
lörekommerj\1 här IJ tterstsällan i stället hade vi en stor char abane
samt en liten öppen droska (utan kur) i vilken Farmor och jag samt
lnez med Märta voro. Nru vi hunnit en god bit på väg började det
hagla och blå.sa av alla krafter. Jag har aldrig varit ute i vätre väder och var mest rädd för att vi skulle bl~ omkull. i synnerhet vt.rt
llera meter höga paddass som var strax bakom oss. Allt gick emellertid llJdcLåt och hur tacksam kände jag mig ej att lilla Märta.
som strax innan vi satte oss i vagnen iått mat, hela tiden sov så gott
på lnei arm och väl ombonad som hon var med tjock kappa, en av
HenntJS qlleklänningarsamt lilt och en schal över huvudet ej hade
det minsta ont av resan, hon satt baklänees och I Iullkomligt lä.
Mamma lörståt: lnei ville så r1Jsligt gärna ha henne, men då satte
jag som villkor aH jag åtminstone skulle åka i samma. vagn. lnet
skötte h<.>nne mönstergillt. - Här fingo vi gena.st varmt kalle av fru
Lndström och det smakade! På natten IA.go vi alla i vfu-a underkläder, men svettades just inte ändå. Märta.som innan avresan {ålt
snuva till följd av aH hon under packdagarna slängdes från den
ena till deu andra. och från det ena rummet till det andra, var lörsta
natten litet orolig. Vi ha. i dag halt dagSTegn och i går gräslig blåst
Hllika med tegn då och dt.. Vi voro i går ute lite! mellan skurarna
och gingo förstås till vårt älskade hav, som var i sitt mest storartade

tillstA.nd. Johanna och Mimmi lingo följa med oss ut på eHermiddagen och den senare stortjöt i 1örljusning, när hon fick se de skyhöga vågorna slå mot bergen. Det var t1Jsligt roligt höra hur förtjusta jungfrurna voro. Stackars Farmor, för en 75-t.rlng kan det
knoppruit se annat än d11stert ut att vara på sonunarnöje i d11li.kt
väder. lion saknar ju också så mlmga bekvämligheter och1n1serså,
ty hon kan ju ej a.lls gli omkring i detta väder. Med lörtjusning ser
jag nu att det klarnar vid horisonten.Ack om vi fingove.ckert väder Nej, nu slut på Möllebomas lörnämsta samtal.sä.utne - vädret!
(Jag tänker så ofta på Emma. som var med oss hä.r i somras).
Harald har rest i e!tenniddag och kommer väl igen om en vecka.
Den nlJa städerskan Emma artar sig mycket bra. är ovanligt villig
och snäll, passar upp mycket bra och ej sli. lA.ngsa.m som jag trott. Mimm; visar ålminstone ej att hon är "stött" över vårt beteende,
utan i stället har hon dessa dagar varii vid ett utmärkt humör. $yr
lör närvarande simdräkt åt sig. Det måste a.lla ha här. Icke ett ord
har vi talat om hennes fl11Hning sedan hon lli.tt höra av Harald hur
hon tick lov att lugna. sig. Jag har ej a.lls sagt att Mamma talat med
hennes far eller sA. Det är bästa It ej väcka detta på tal igen så länge
hon Örl1Jsl Om hon läuere !ram talar om att {IlJlta får hon det gärna
tq jag kan {å en präktig människa genom Farmors Marie. - lnga får
nog ej glada dagar, hennes blivande man lär svira duktigt och ej
höra till de bästa. Hon bad mig så varmt om iörlli.telse. - Hon stannade till vi reste och det var bäst för mig.
Nu har vi varit uppe och skrattat hos Farmor. Hon satt i en stor
kappa, schal. filtda.masker och likväl önskade hon att eu mu.Il funnits! Vi kunde ej annat än skratta åi eländet. Hon värmde sig med
att berätta i brev hur hon !rös.
Innerliga hälsningar till f.der alla. Ingen är lörkyld.

!Mammas (Efle!l

För /z1111dra ar sedan reste man cill
\Iölle med hiisl och vagn i de((a
.fall jjorton personer och ett 'jlera
meter högt jlyltlass ··
På bilden nedan fran /903 ses bl a
Ellen med lilla .Värta
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Vi kommer tillbaka...
for tjugosjätte året i rad!
Christer Wallentin

fri.zn Täby utanför

Sommarboende i Mö/le
~ förr och nu ►
1902 och 2002
Det bö~ade för tjugofem år sen, våra somrar i Mölle. Morfar tipsade
oss pä en ledig SCA-stuga. Det var en varm augusti och invasion av
nyckelpigor. Året därpå hyrde vi två rum hos Ulla i Sunnanvik
stra.\. intill tennisen - och vi var fast.
Under många år tog vi nattåget från Stockholm, gick ocb lade
oss i Katrineholm och vaknade i I lässleholmstraJ...1en. Tåget mllade
in på Helsingborg F redan rure sju. Där plockade vi ut våra
polletterade cyklar och startade sista etappen. Vårt bagage tog mormor och morfar hand om; de kom i bil frän Mölle.
Vi cyklade via Domsten, Viken och Höganäs. Frän början satt
barnen bakpå men när de blev större cyklade de själva. Den enda
svåra biten som jag kan minnas är den långa uppförsbacken fore
Sofiero: resten kändes som en enda utförslöpa.
Numera anländer vi med bil. Fram till Ängelholm är det raka
spåret. Men där blir det alltid disk.1.tssion om vilken väg vi ska ta
Jag har alltid pläderat för den vackra.<;te vägen. men alltl"br ofta har
lägret som håller pä den snabbaste vägen vunnit. Pa senare år har
jag en känsla av att mitt vägval har blivit populärare: kanske en
följd av ökad mognad.
När Jag berättar tör vänner och arbetskamrater alt vi ska till
Mölle på semestern brukar de &äga om \ i har hus där. När jag
svarar att vi bara h)-T tittar de förvånat på mig. I Stockholmstrakten
är det vanligt att ha en egen stuga i skärgården eller inåt landet. Det
är inte lätt att förklara att det är annorlunda i Mölle. att husen kostar
lika mycket som pä Lidingö och att det sedan hundra år är tradition
att hysa sommargäster.
Men det har blivit mindre vanligt an hyra lll i Mölle. Vi förstår
att vi har haft tur som har kunnat komma tillbaka år efter år. I lusen
har växlat, men fem sex år i samma har det kunnat bli. Några
gånger har vi tagit till reservaltemativet: att hyra en klubbstuga vid
vakten. Och en sommar fick vi göra halt i Nyhamnsläge: en fördel
med det var att vi upptäckte idyllen runt hamnen.
Även när man h)T ett hus med möbler och husgeråd brukar det
vara en del som behöver kompletteras. lkea i Helsingborg i all ära
men ingen slår Billige frasse. Där vill 111om1or göra en besök helst
en gång i veckan. Hon pratar gärna med chefen och frågar allt
mellan himmel och jord. "Varifrån kommer alla dom här grejerna?", var en sådan typisk mom1or-fi'åga. Billige Fras.c;es svar kom
direb.1: "Jo, det är sä att folk dör här i trakten".
Jag och Ragna har gått in i en ny fas. Vi har blivit furföräldrar:
det första barnbarnet kom i januari, det andra i maj torra äret De
två smäbamsfamiljema bodde med oss under tvä veckor - en intressant tid. Båda medförde glänsande nya barnvagnar med alla
möjliga finesser. Det som förvånade mig var att bäbisarna aldrig
låg i dem. Moderna föräldrar här omkring sina barn. Antingen

Stockholm bor med
familjen i Mölle på
somrarna. Han är
gymnasielärare, har
varit inblandad ;
utredningar inom
skolans värld, ger ut
läroböcker och har
ett förflutet som
politiskt sakkunnig.

V}"!>Sjar och gungar de dem i famnen, eller så knyter de fast dem i en
"Baby-Björn·· på magen. EmmaUungan används mest som forvaringsplats.
Morgondopp ingår i familjens rutiner. Nwnera tar vi bilen, men
inte utan att skämmas Lite grann; en cykeltur eUer promenad skulle
kännas mer rätt. Vi rättfärdigar oss med att vi bor på berget och
(framför allt) att monnor aldrig skulle följa med om vi inte lovade
henne skjuts.
En morgon mötte vi en brunbränd man i Fågelviken. Han var på
~äg därifrån och vi dit. När vi möttes - och sa god morgon som alla
gör - märk1e jag att han var sprickfiirdig för att fil berätta någonting. Jag såg art han hade en termometer i handen, och kom på att
fråga honom om temperaturen. "Tjugoen grader". sade han och
I~ ste av belåtenhet, som om han hade åstadkommit detta fantastiska resultat på egen hand.
TIii badturen hör en sväng förbi Söderbergs. Större kanelbullar
har jag aldrig sett. En morgon sattjag och Björn (mellansonen) och
väntade i bilen när Ragna var inne och handlade. Då kommer en
pojke ut med en påse i handen. Han mumsar på en bulle och man
ser an han njuter. Björn har alltid varit en retsticka, så han lutar sig
ut genom bilfönstret och säger strängt: ··smörgås fbrst".
Ett viktigt inslag i vår sommarvistelse är städningen påslutet. Ragna
barnen och mormor är avvaktande. Men de kommer igång när jag
skrämmer upp dem och säger att vi aldrig får återvända till Mölle UL~kän1da som vi kommer att bli. Nej, det är jag som får vara både
arbetsledare och städexpen. Jag ser till att vi kan lämna över huset
med hedern i behåU, och med några pluspoäng till nästa säsong.
för en städentusiast är vårt nuvarande sommarhus idealiskt. Det
l)mmer tre toaletter med bad och dusch: alla vet vilka utmaningar
del i1mebär. Dessutom är huset tillbyggt på ett kreativt vis med
många skl)ITTISlen; där samlas det mycket skräp som det är ett nöje
att fil. suga upp med Voltan.
I år avrundade jag vistelsen i Mölie med en räd på Brännborns,
avdelningen för städ- och rengöringsartiklar. Jag fick bland annat
rng på exakt rätt damrnsugspåse. Det kändes fint art sätta punkt för
Oyttslädningen med att sätta in en ny, fräsch påse i dammsugaren.
En detalj som jag hoppas vår Värd förstår att uppskatta.
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Trygves
brokiga blandning
Pa Trappstige11.fi1111s, savifl jag vet, en av de största skivsamlingarna i i\dölle
med runt 7 000 stycken skivor. Ägaren till alla dessa plallor si/Ler omgiven av
skivhvllor; Tryg11e Ekdahl-Bö1jesson heter han. Förutom musik m• mer vanligt
snill kcm han om han vill. ~rssna pa udda im.pe/ni11gar Cl\' I.ex. olika amerikanska grodors häka11de, valars vinande och knäppande stmg. eller en regndans
inspelad hos indianer redan vidsekelskifiet. Han kan ocksa lyssna pa religiösa sa11ger ,y1111g11a m· Stal:fa,far eller harpmusik ar hrodem Harpa Man:.
Eller varjvr inte Sophia Loren när hon sjunger ur 1\da1111e11.fra11 la Mcmclw,
tillsammans med Peter O'Toole?

TEXT: KIRSTEN KNAFVE
Trygve med l11mde11 l)t'.tie.

Kommunens servicecenter

Högar,ä~

uireKt

• Kommuninformation

• Energirådgivning

• Konsumentfrågor
• Bostadsinformation

• Lokalbokning
• Samåkning/lokaltrafik

...och mycket mera!
Ring oss! Eller besök oss!

Välkommen!

Tel 042-33 77 73
Adress Stadshuset, Höganäs Fax 042-33 77 62
E-post direkt@hoganas.se Internet www.hoganas.se

J

mölleträdgår'n
kök I cafe I bar

Sommaren är här!
Välkommen
Tel. 042-347252
4
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Nuförtiden är det jaz.z från W- 30- och -tOtalen som är Tl)gves favoritmusik och då
helst Billie Holiday. Sarah Vaughan, Duke
Ellington, Ella Fitzgerald och Count Basie.
Men han inskränker sig inte enban ti 11 dessa
utan tycker om de flesta sorters musik. och
låter humöret styra valet. Ofta blir det Diana
Ross, Aretha Franklin, Dionne Warwick,
Wilson PicketellerOtis Rcdding. Eller Donovan. Bob Dylan och Joan Baez. Eller svenskarna Evert Taube och Monica Zetterlund.
När det gäller klassiskt står operor av Puccini
och Verdi högt i kurs. De starka känslorna
hos romantikerna l]ajkovskij och Chopin
passar också Trygve fint och naturligtvis
även Mozart. men allra helst Beethoven.
Wagner är däremot nännast porttorbjuden
på Trappstigen, den är tråkigare än Bach
t o m anser han. som trots att han är utbildad kantor och själ, unden.'isat i orgelspel
inte är speciellt förtjust i orgelmusik.

Louis, Billie, Frankie mjl
För att vara en skivsamling värd namnet
MÅSTE den innehålla musik av Louis
Annstrong. Billie Holiday. Frank Sinarra.
Elvis Presley, Beatles och Barbara Sb-eisand.
Dessa personer är de som bety1t mest för
dagens populämmsik, anser han. På vilket
sätt har de då haft betydelse? Louis Am1strong! Han blåste på ett nytt Sätt och hade
så stor kapacitet att han ofta fick stå ute i
korridoren och ruta vid skivinspelningar för
att inte överrösta de andra! Billie Holiday!
Hon tänkte mycket på te;\ten och lade ner
stor känsla i sina sånger och "Strange Fruir·,
för övrigt den första kända protestsången,
är specialskriven just för henne. Vid varje
konser1 var hon tvungen att gå ut for att hon
mådde illa efter att ha framfört just den.
Frank Sinatra! Han började frasera på ett
helt unikt sätt och är den som ovillkorligen
betytt mest av alla för dagens sångares sätt
att ~junga Elvis Presley införde mycket av
den svarta musiken i den annars mera
traditionstyngda vita musiken och därför

anses han ha betytt mycket. av vita alltså.
Beatles visade världen att inte bara framforandet, utan även kompositionerna var väl
så viktiga och att även långhåriga popband
kunde skriva känslig. komplicerad musik.
Barbara Streisand var fön;t med att hela tiden anpassa rösten till texterna och dessutom dra ner tempot på de flesta sånger och
har betytt oerhört mycket för de kvinnliga
artister som ger sig i kast med framförandet
av melodier idag. Allt enligt Trygve.
T1ygve har också en stor samling med
Motov.nmusik: Diana Ross framför allt.
Supremes. Temptations och Four Tops.
Skivbolaget Moto,v11S musik lät alltid på ett
speciell! säll Det var alltid samma musiker
och kompositörer som användes, harmonier
från den klassiska musiken och en nägot
förhöjd diskant som skulle läta bra i 60-talets transistorapparater. Det var det stön;ta
skivbolaget som ägdes och drevs av svarta
människor berättar Trygve. Det finns förresten änntL men har säke11 köpts upp av
ett ännu större bolag, vilket är det vanliga.
Yngre musik avfardar Trygve inte alls.
Tväitom lyssnar han mycket gärna på sina
plattormcdtex. MacyGray, Backstret:t Boys
och Vv'estlife. men även pä dem med punk.
som Sex Pistols. Cure och Nina I lagen.

Musikaliska meriter
Själv bö~jade Trygve spela piano som 6åring och efter gym11asiet 1 Helsingborg undervisade han i både orgel och piano i olika
skolor i staden och på ABF och TBV. Han
utbildade sig sedan till kantor och gick också
två är på Calie Flygares teaterskola i Stockhohn och på fö!"'<k.oleseminarium. Innan han
blev möllebo p.'l 1980-talt:t bodde han och
arbetade i Stockholm Men anknytning till
Mölle hade han redan från barndomen genom f<>räldrama som tillhörde Mölles trogna
sommargäSter ända sedan 1930-talet De
hyrde in sig var sommar i Mölle och som
liten sommarbodde Trygve på Berghäll,
Eskilhem, Godthem och Furuklint och s~
dan i det egna huset på Asvägen som föräldrarna byggde 1955 och använde som fritidshus innan de blev rik.1iga Möllebor på
1970-talet I släk1en Börjesson fanns flera
skeppsredare och grundare av de stora rederierna i Helsingborg; Gorthons. Wmcks
och Lundgren och Börjessons. Alt bo med
utsikt över havet far därför kanske en extra
dimension för Trygve som räknar släktskap
ända ner till kaparkaptenen Lasse i Gatan
på I700-talet. Efter flytten till vär kommun
fortsatte Trygve med musiken och sjöng flera
är i Höganäs kyrkokör och på bröllop och

begravningar Problem med hälsan och en
hjärtoperation gör att han numera hellre
gläds ät andras musik och sin stora musiksamling än själv visar prov på sin musikalitet. På "äldre" dagar, han är 5 Iår. betyder
tystnaden också nägot annat äi1 förr. När
han kom hem från arbetet under tiden i
Stockholm. berättar han. gick han först in
och satte på en skiva och först därefter
hängde han av sig ytterklädema. Musiken
betyder fortfarande mycket. men riktigt sa
stor musiklyssnare är han kanske inte idag.

Välkommen kontakta

Gunilla Bergdahl
certifierad massör

NYHAMNSLÄGE
042-34 48 76
0708-32 08 93

· STUGOR· CAMPING ·BUTIK· KONFERENS ·

222 st CAMPING TOMTER
220 st BÄDDAR I STUGA

www.mollehassle.com
NY BUTIK ÖPPET ALLA DAGAR 08.00- 20.00

TEL. 042-3473 84
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Arbetsplats Mölle 7:
TEXT OCH BILD: INGRID ERIKSSON

Hamnhus en

Mö/le hamn = lvföl/es hjärta.
llärföddes Mölle. Det är här
livet pulserar som mest, i alla
fall sommartid, dygnet runt så
gott som. Hamnen är turisternas
'',rwste ··, här stannar man till.
drar in dojien av hO\~ sitter en
stund pa en bänk och titlar på
bata,: pa folk. l-/elsl gtlr man
ocksa en sväng på piren. tar in
vyn med Kullaberg i fonden.
Hamnhusen är en för Mölleförhållanden stor arbetsplats,
med ca ./0-talet anställda på
hel- och deltid under sommarsäsongen. Byggnaderna - lilla
Sjöboden, Mölle Museum för
Sjöfart uch Teknik och Restaurang Rödspättan undantagna ägs av Höganäs kommun.
I-/amn.föreningen arrenderar
byggnaderna och hyr i sin lur ut
dem till de respektive foretagarna Jföllekuriren gick pa
besök sommaren 2001 och i
april 2002.

Special Sport School AB
rörst ut pä plan är Joachim Persson, innehavare av Speci11t Sport Sdwol A B. Joachim är bosatt i Mölle sedan 11 år,
Special Sport School AB arrangerar
friluflsaktiviteter för företag som satsar
på personalutveckling, team bildning och
friskvård. Ca 20 % av kunderna kommer
från Danmark. Företaget har 2-3 helårsanställda och )tterligare fem personer
som jobbar under högsäsongen. I år har
man expanderat i och med att en kont0rslokal byggts ute på utlyllnaden vid
hamnen.
Vi har funnits sedan 1985. och saL,;ade
i början på samma sak för privatpersoner
men de senaste IOaren har vi koncentrerat oss på företag. Det bästa med jobbet
är au man har med människor att göra,
att det är omväxlande och att man fär vara
ute. Det sämsta är an det är alltför
säsongsbetonat. säger Joachim.

6

BokRea
Innehavare av BokRea är Rune Länsberg.
som bott i Mölle sedan i 956. Han försvann till Stockholm och jobb på Operakällaren under några ar innan han blev,
som han ~jälv uttrycker det: "Bok.knalle'·.
Böckerna kommer rrän alla förlag i
Sverige. De köps in tillsammans med företaget "BokOlle" i Ullared. vilket gör au
priserna kan hållas nere.
På BokRea sommarjobbar Kim
Ydhage för andra säsongen och för Andre Rehnström är det första sommaren i
bokbranschen. Ytterligare två personer

--------

MÖLLE kuriren nr 2 2002

jobbar i butiken. som håller öppet mellan 9-2 1 varje dag. I sortimentet som
omfattar ca 500 titlar - finns mest deckare, romaner. barnböcker. böcker om
Kullabygden och serier. men även kokböcker och pysselböckcr.
- Det är trevligt att få träffa människor.
Det är många trevliga, pratsamma människor som kommer in för au titta lite. Vi
får in nya titlar hela tiden och priserna
ligger lite under de vanliga bokpriserna i
handeln. berättar Andre.

Mö/le Hamnkiosk och Kök
I nästa lokal i Hamnhuset hm;erar Pernilla
Holmbeck-Olofsson. innehavare av Mölle
H,mmliio.\k och Köl.. Pernilla är uppvuxen
på Turisthotellet och lbtid direkt in i restaurangnäringen. Pemilla mg över Hamnkiosken 1999. Det var maken Thomas furmor Gussi som började med korvkiosk då
Hamnhuset byggdes på 1960-talet.
- Del är familjen. mamma och jag själv som
jobbar i företaget. Under sommaren arbetar
ocksä några skolflickor i kiosken. och
ibland rycker släkt och vänner in. Det är ett
Sätt att träffa dem. annars hinns det ince med
sommartid säger Pernilla.
Verksamheten är till 100 % väderberoende. I år har paret Olofsson renoverat
terrassen vid ''}ttre.. uteserveringen och taket över serveringen invid kiosken. Gä<;tcma
kan nu torrskodda avr~juta kafle. gl~ eller
vartbr inte ett glas vin med en god spätta,
om vädrets makter skulle trilskas.
Både Pernilla och l11omas vill ge en
eloge till hamnmästaren Lennan Svens.wn.
som betyder mycket för ordningen och trivseln i hamnen.
- Han hjälper alltid till och med gon hwnör
därtill!

Rune Länsherg

'

Knafves Ca/eoclt Diverse
I högra delen av Hamnhuset hittar vi Kirsten
Knafve som driver K11ufi·es Cafe oclt Diver.;e. företaget startade som Mölle Turistoch Resebyrå, som drevs av Bert Knafve tillsammans med en kompanjon. Kirsten själv
kom till Björkeröd på 1960-talet, träffade
Ben och ljuv musik uppstod. En tid drevs
företaget av Ingvar Blomqvist känd
Mölleprofil. innan han pensionerades och
Bert och Kirsten tog över.
Företagets namn täcker in det mesta Det
lekamliga. dvs cafo- och restaurangdelen,
stär Ki~tens äldsta dotter Unn för. i år llirstärl-.1 med ett annat matproffs. Rolf Järnmarker. Här serveras mest smårätter, gärna
med en glas \in därtill. eller en kopp kaffe
med dopp.
Under '"diverse" dö!jer sig så pass skilda
saker som guidade vandringar på berget.
eller byavandringar på Björkeröd, i Mölle
eller Arild. Kirsten åtar sig även guidade
bussturer R>r ffiretag och skolor. I diversesortimentet finns ocksä vykort. kartor.
presentartiklar m m ~amt en miniskeppshandel med fiskedrag. tågvirke. tjära.
linolja. m m.
Pä sommaren jobbar här en 20-taJ deltidsanställda. och som Kirsten gärna vill
framhäva:
- Det är så trevIiga w,gdomar som vill jobba
här. och jag är glad över att flera av dem
återkommer år från är.

Ar1ikeln 0111 humnhusen.fi1rl~äller pa sid I0

KORV
HAMBURGARE
BAGUETTER
SMÅRÄTTER
KAFFE & BULLAR
GLASS

KNAFVES
CAFE & DIVERSE
Även med rejäla saker som
sydvästar, regnställ, träskor,
tågvirke, tjära, linolja, balsam-

terpentin och byrundvandringar.
Joachim Persson

GODIS
FULLSTÄNDIGA
RÄTTIGHETER
VÄLKOMNA!

Tel. 347316
MÖLLE kuriren nr 2 2002
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CAFE o FYRRESTAURANGEN
Kaffe- Kakor-Glass- Dagens-Middagar
I Fyren även:
. Grottvandrlngar
. Fyrvisning
. Bergsnerfiming

.m.m.
www.kuJlabergsguiderna.nu

042 - 34 70 35 070- 2414842

Öppettider i juni
Måndag-Söndag l 1.00-18.00
Torsdagar även öppet från 18.30-22.00
för bordsbokning
Ett urval av vår meny
Kullens fisksoppa
Klättermackan (Club)
Sillamad
Caesar Sal !ad
Chokladkaka

LEDAMOT
MÄKLARSAMFUNDET

TRYGG
FÖRSÄLJNING
AVER
BOSTAD

95:110:55:79:29:-

Öppettider i juli
Måndag-Söndag 11.00-22.00
Tisadagar och Torsdagar även öppet
från 18.30-22.00 för bordsbokning
Kullabergsguiderna AB Startades av Marcus Petersson på
Möllehässle och Joachim Persson pa Special Sport School
AB 1996 för att ge Kullabergs besökare högre service och
eu ökat mervärde. Våra guidade turer kommer att utgå
från Kullen fyr frän den 24/6-1 l/8.

www.specialsport.se www.mollehassle.com

MÖLLE FISKRÖKERI AB
HÖGANÄS FISKAFFÄR

~41M~

Ring gärna och beställ på tel 33 13 32

FÖNSTERPUTS

Mäklar.firman
Peter Nykvist AB
Tel 042-35 22 40
www.ddg.se

8
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En italienare
kommer till
Mölle i sommar1
Den 14 juni öppnar vi RtSTORANTE

GRAN TURISMO

på Turisthotellet i Mölle.

Välj att låta oss ta hand om er en kväll. Njut av vårt kök och den makalösa utsikten
över Öresund från uteserveringen. Och vi lovar att göra vårt bästa för att ni ska trivas.

till 22.00 varje dag.
Lunchbuffe dagligen fram till kl. 15.00.

Vi har öppet från

12.00

Pris g8 kronor per person .

•••
111
MÖLLE
TURISTHOTELL
ANNO 1872

KULLA81!RGSVÄCEN

32 •

TRL:

042-34 70 84 •

WWW .MOLLETURISTHOTELL.SE
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Feskeboa
Kid Johansson är innehavare av FesAeboa
och Tågaborgs Fisk och Vift Kid har nu
varit igång med fiskforsäljning i Möllc hamn
i nästan ett år. Han sammanfattar den
gångna säsongen så här:
- Jag är lite bes, iken på Mölleboma. som
inte handlat i den utsträckning jag trodde
de skulle göm. De trofasta kunderna har faktiskt varit sommargästerna. där ryktet om
ftSkatfårcn i hamnen spridits tran mun till
mun.
Ofta har man kommit ned och köpt fl:irsk
fisk till lunch och lagat till hemma för att
sedan ta det lite lätt pä kvällen och köpa

tardiglagad fisk. som inmundigaspå plats.
- Till sommaren kommer vi alt utöka
sortimentet på färdiga rätter och också
försöka ha en dagens rän.
Kid - som inte har några anställda
utan tar hjälp från familjen då det behövs - berättar att det var en rolig påsk
i år. I Ian hade bunkrat upp med fisk för
hela helgen. På långfredagen såldes allt
på tre timmar. Han lyckades emellertid
fä fatt i mera fisk till de äterstående helgdagarna.

Galleri Brända J1lror
Under sommaren 200 I dök en ny reklamaffisch upp i Mölle med omgivningar. I sirlig blå te>.t på vit botten stod att läsa: Ga/!l!l'i Brlhu/a H,rnr Möllc hamn.
Brända Varors innehavare heter Bosse
Jansson. som visar sig vara en man med
många 5trängar på sin lyra, eller vad sägs
om import och forsäljning av sanitctsporslin. forsätining a, slipsar på Internet, da1asuppon och keramikförsäljning i Mölle.
Varllir keramikbod i Möllc hamn? Bosse
förklarar:
Detta är keramikbygden nr I i landet och
jag ,ille skapa ett samling-.ställe för lokala
keramiker. I år ska vi även R>rsöka hitta lite
roliga grejor från andra häll i Skåne. Namnet Brända Varor ledt>r ibland tankarna åt
annat håll och det har hänt att föll,.. blivit
sura då det visat sig att vi inte säljer sprit.
Någon trodde att vi brände CD-skivor!

Kid Jolum.fson

'/ I, lnK'•a1· Oh11cl/, som l'isar ett positil·
Ji·ån /970 /)er lwr tidigare stål/ i
Sfo11.ukoge11 i <,otehorg och i111whaller

. Mö/le Museum.för Sjöfart ocl,
Tek11ik
Lite tillbakadraget ligger Mälle 'l-fw.e11111
jörSjiifartoc/1 Te/mil.. Museet inhyses i en
byggnad som utvändigt ser ut som en oansenlig barack. men som inuti visar sig bestä
av den ena kamman:n efter den andra. med
flera tusen föremål samlade på liten )ta.
Museets skapare. Ingvar Ohnell. har ett
förflutet i foto-. radio- och TY-branschen.
Han var bl a med om an starta Expertkedjan.
För 13:e året i rad håller museet nu öppet.
Innan hade Ingvar utställningar på flera ställen i byn. I Lund kom han över den nuvarande utställningslokalen.
Här hittar man bl a fartygsmodeller.
sjöfartsinstrument ängmaskiner. flyg-. tågoch bilmodeller med tillbehör. radioapparater och fonografer. skriv- och räknernaskiner. lantmäteriföreniål, telegrafinstrument telefoner, optikoch urmakeri och dessutom litteratur i flera av dessa äJnnen.

10

2 /0 melodier.

- Intresset är rnedfott. jag harju jobbat i den
tekniska branschen. Gt'nom giftermål hamnade jag i Möl le. Sjöfurten är mitt huvudinu·esse även om all gammal teknik är fascinerande. berättar lngvar. som brukar visa
radiostyrda fartyg i brunnen under Sillens
dag.
Nyheten för sommaren är en modell av
ett holländskt ånglok i !.kala 1: 15 från 192 I.
Modellen är I ½ m lang.
Ingvar hoppas även i år fft personal genom arbetsfönnedlingen till sin hjälp under sommaren. Då kan han hålla öppet lite
längre och kan ta emot ungefär dubbelt så
många besökare (7-8000) som då han ensam visar samlingarna.
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Lässugen?
Välkommen till
hamnhuset i Mölle!
I los oss hittar du bl a
serier- barnböcker - kokböcker
- deckare - romaner m m.
Allt till låga priser.

Hamn kontoret
På lla"mkontoreJ träffar MK hainnkaptenen Lennart Svensson som
berättar an Mölle Hamn el-:onomisk förening som det fullständiga namnet lyder, arrenderar brunnen Iran Höganäs kommun. l arrendet ingår
hela området från kåsoma till stejlegången vid Sundöre.
Lennart 5>ns mest dä han tar betalt av brunnens gäster. Gästema
betalar l 00:- per dygn och för den avgiften har man tillgång till elström.
kan bunkra fårskvatten och har tillgång till toaletter och duschrum. Jag
börjar min arbetsdag kl 05.00 med att städa så att folk fmner toaletten
i sädai1t skicksom de har rätt att förvänta sig, berättar Lennart. "Damtoan
är m~cket värre att göra iordning än herrtoru1. Där ligger ofta massor
av papper och sminkrester kvar i handfatet." l jobbet ingår så vitt skilda
uppgifter som att klippa gräs, luka ogräs, underhåll och reparation av
all! c;om kan gå sönder.
Le1111ar1 Svensson (I
kassor / lf Jansson.

l') Öl'erlä11111ar

Restaurang Rödspättan

Vår lilla Sjöbod

På piren ligger Restaura11g Rödspättan.
Den ägs och drivs av Anta Werner med barnen Katinka Knutsson och Marcus Olofsson. Mor och dotter är utbildade kockar och
Anta har dessutom ett förflutet som lärare
inom kockutbildning i Helsingborg och
Ängelholm. Företaget har varit i fruniljens
ägo sedan 1989. Restaurangen låg då bredvid museet. och man serverade främst bullar. tårtor, kakor och glass i alla fonner. Ett
parår senare fl),ttade man till den nuvamnde
platsen, och Restaurang Rödspättan var ett

- Jag älskar det! Hainnen är byns hjärta och
det är sådan fin stämning. mellan oss som
jobbar därnere. Så säger Christina Lundqvist-Svensson, "Krickan'' till vardags, som
äger lllla Sjöbode11, bakom Hanmhuset.
Krickan var tidigare inrn:havare av Höganäs Duk och Väv men <;edan sommaren
1997 håller hon till i Mölle. närmare bestämt i maken Lennarts sjöbod. I boden hittar man presentartiklar fran en hel del lokala konsthantverkare. linnedukar och så
självahöjdpunkten: Våfflorna. Det är yngsta
dottern K<\_jsa 8 år. som sköter våffelserveringen (när hon inte tjänstgör på Knalves
Cate). Lilla Sjöbodenhåfä:röppet helger frän
I maj, dagligen under sommaren fram till i
mitten av augusti.

faktum.

- Vi har blivit berömda för vår friterade rödspätta med pommes frites och remouladsås.
En annan fuvorit på menyn är vannrökt lax
med potatissallad. lite dyrare men Qi vad god
säger Katinka, som lägger stor vikt vid att
råvarorna är de bästa tänkbara.
- Det är inte vilken spätta som helst som ffir
lov att hamna på våra tallrikar. llirsäkrar
hon, och tilläg_ger: Vi bar vissa gäster som
kommer varje år från Göteborg, Malmö och
Köpenhamn enbart för att äta vår spätta och
sen ta en tur till fyren.

dagskllssan li/1 ha11111fore11ingens

Present- och våjfelcafe
vid hamnen i Mölle.
Öppet helger I o m 1516
därefter dagligen
hela sommaren.
Välkomna!
Tel 0702-24 54 19

~.i,ä/1~
%✓~0/,e
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~
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Kalla kårar i
hängmattan

,; •·•, -•

\LikL11l11111,111

I 'l1 ;il

lll'l\,Lilll

.ekenstam.se
~042-123330
Hdsilfithij,..

Möllekurire11 tackar Per Gunnar
Borg som sänt in ett boktips till
redaktionen.

DET BÖRJADE I NORMANDIE
är titeln på e11 polisroman av Alve

Bra11di11 - och efter dell franska
inledningen handlar det sedan om
ruskigheter i möllemiljö.

Kullagatan 41

M61
Välkommen till oss på berget

En amerikansk polisman kommer till
Nonnandie 40 år efter den stora invasionen. Pa en av de gamla stndsplatsema
hittar han eu nergrävt lil, och uppdagar
därmed en mord- och narkotikaligas
verksamhet. Sparen leder bl a Lill det fridfulla Mölle pa Kullaberg. som brutalt
väcks Lill liv av vald och snabba jakter.

Det började i Nonnand1e

• Denna månad har alla
Möllebor möjlighet att köpa
Lacosta pike för 550:- mot
utbyte av denna annons.
Ordinarie pris i shopen 639:- i ~tan' 699:-

• Golfkurser och mer
information se vår hemsida

gol futrustning.com
eller ring Shopen

042-34 70 12
• Individanpassad utrustning:
Vi har nu införskaffat utrustningen för att mäta ut den
perfekta klubban till var och
en. Alla ser vi olika ut.
• Gäller i en månad efter utgivningsdatum.

Johannas

~Golf.~~
12
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Vårens alla krukor - direkt från ugnen!
Några med blommor I, andra utan.

Sillens dag går i år av stapeln den 27 juli
Gamla baddräkter och nya modeller efterlyses!
Sillens dag har bli, it en tradition. 50m
arrangörerna i Hamnföreningen,
Byförcningen. Kullakrögama. Kullahalvöns Turistförcning. Brunnby
Hernvämsforening, Ku Ilabergsgu idema
och Höganäs kommun är fast beslutna
skall fortsätta. Detta berättar .\,/artin
.lörgemen på Hotel Kullaberg & Mölle
Turishotell.
I år kommer man all återuppta forsäljning av de gamla randiga baddräkterna

och dessutom göra detta i samband
med en kortare simtävling. Eventuellt
kommer man också att arrangera
baddräktsuppvisning av badmodet genom 100 år om man tyckas fä tag på
gamla baddräkter och n)a modeller.
1 övrigt skall krögartälL försäljningsstånd och aktiviteter för barnen folja
tidigare års mönster.

FESKEBOA
Hamnboden närmast hamnhuset i Mölle hrunn

Rökt fisk, färdiglagat, servering
Färsk fisk på beställning, tel 0705-135709,
leverans före kl 12 påföljande dag

Garn,sonsgatan 5 • 254 66 Helsingborg Tel, 042-15 51 60 m~n-rre 07.00-16.00
Mob: 0708-49 67 44 · b1lputsen@sw1pnet.se • www.lefcar.se
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Kulla berg
den oinvigdes första steg

FOTO, LOTTA 81GNER'

Siluetten tn- Kullabng slig formodlige11 likadan 111 när Röde Orm
med ~in w"ki11gaf/otta rundade !ipersen rolig tanke all leka med
under en sommnrl.Talhpromenad pa faladen

Havet, berget,fäladen ochfällen i en sällsynt kombination skänker Mö/le omgivningar som är svårslagna. Framförallt utgör berget en rillgångför bade kropp och själ, för verklighet och fantasi. Del är
förmodligen bergets dragn;ngskraft som fall kända och okända all vallfärda till Mölle sedan hundratals iu:
Berget har en västra och en östra del. olika till karaktären, ocksa administrerat genom olika
ägarkonstellatione1: I dag är västra delen statligt ägd och den östra en del av Krapperups domäner.
Men hade inte framsynta skånska män i bö,jan paforra seklet samlat krafterna i AB Kullabergs Natur
och köpt bergetframför näsan på ryska stenbrollsintressenter hade värt Kullabergförmodligen sa
småningom.förvandlats till tyska motorvägar.
I dag drar berget årligen hundratusentals besökande turister, bergsklättrare, dykare, sportjiskare,
golfare, hängflygare. seglare, orienterare. motionärer och allmänt naturintresserade. Om berget har
det skrivits mycket och den sägenomspunna Kullamannen har dessutom lanat sitt namn till en omtyckt
TV-serie för ungdom. inspelad på berget.
Här ger MölleKuriren och Håkan Lind spridda tips till den som ännu inte hunnit eller kunnat
utforska möjligheterna på annat sätt. Välkomna!

14
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Åttonde utslaget
Nästan alla golfklubbar har Sveriges vackraste golfbana. Men frågan är om det inte är vi som har den i alla fall. T o rn silhuetten av
Höganäs framstår som en skön tavla i fonden när man blickar
tillbaka på tionde hålet Nä.,;tan varje meter på en sex kilometers
golfrunda har sin bild. Den erkänt v-.ickrnste uL,;lagsplatsen är den
åttonde. liggande högt över Ransvik och med hela öresund för sina
fötter. Golfbanan är inte alls bara till för golfare. Det ärt om så att
vandrare har företräde vid passage. Däremot är det inte att rekommendera ett besök på dagtid eftersom de små bollarna är rent livsfarliga Den som inte själv spelar har inte samma kärtsla för var
bollar kan komma. Inte ens golfarna själva vet ibland. Om man hör
en golfare skrika ''FÄAÅÅÅR!!!'" skall man slänga sig på marken
med annarna över huvudet! Det är ett varningsrop. Visserligen finns
det far i ansluming till banan. men det är inte dom som golfarna
visar sådan uppmärksamhet Under sena kvällar är inte trycket på
banan så högt och då kan man ibland ostört promenera omkring
där. Ta bilen till Ransvik inne på reservatet, men glöm inte handbromsen! I övre änden av den övre parkering.c,,platsen går stigen in
i skogen till höger. Fortsätt den en bit upp. delvis halvt klättrande.
så når man åttonde utslaget "utifrån".

Mossarna och Highla11d Cattle
Ingen överdriven respeKl för stora 4iur fär man ha om man skall ta
sig till nästa upplevelse. Kullabcrg har tiotalet mossar som var och
en har sin egen chann. Ona mosse med sin nästan 1rolska stämning
är en speciell favorit. För inte så länge sedan stod granskogen tät
kring stigen mot öster. men den skogen är nu avverkad för att landska~t skall återställas till hur Kullaberg säg ut. Eftersom berget
har sett olika ut vid oHka tidpunkter är det inte lärt att veta till vilken
tidpunkt klockan skall \Tidas tillbaka. De stom djur som finns här
uppe är Highland Cattle. en ras med S)nnerligen skräcki11iagande
horn men ändå fridsamma Förutom mod bör man också vara utrustad med gummistövlar. I tär är oftast upptrampat och lerigt. Från
vakten gär man upp mot vattentornet. Följ vägen förbi olika
avtagsvägar till vänster. När man passerat en skylo1ing till Mölle
mosse tar man nästa väg till värtster och kommer då att gå längs
Mölle mosses nordsida. När den stigen slutar tar man till höger och
håller efter en bra bit till vänster mot Ona mosse. Några hundra
meter efter moswn har man Norra Ljungås på värtster. bergets näst
högsta punkt med sina 175 meter. Svårtillgängligt men tar du dig
dit är du garanterat ensam och har en fantastisk vy.

Översr O,w mosse, 1rolskas1 m• dem alla.
Omn Kullapasse/ från So/viken

nib1an känna hur den snart hundraåriga synden vibrerar i luften.
Det var här som gemensamhetsbaden ägde rum och drog tusentals
danska, tySka och svenska "syndare'' till sig. Samma Väg tillbaka
rekommenderas eftersom vyerna är helt annorlunda då.

Söftinggrottan eller Visitgrotta11

f fåll 1111da11 Jor hornen 1

Ransvik genom Kullapasset
Den nännaste promenaden på berget ftån Mölle är till Ransvik.
Från Solvikens badplats fortsätter man lä11gs strnnden genom Kullapasset på en av klippblock anlagd stig. I-lär och var finns rep till
~jälp. Högklackat rekommenderas inte. lite rött på läpparna pä sin
höjd. Efter en kvarl'> promenad när man Ransvik. Där kan man

Kullaberg5 grottor är inga jättesalar. Det finns desto ner. Flera av
dem har haft boplatser. men längt ifrån alla Alla har dock mer eller
mindre fantasifulla namn. Gustav på Kulla (ftån mitten av 1800talet} och fotogrnfen Peter P Lundh (från 1900-talets början) tillskrivs de flesta namnen. De bäda största är Visitgrottan och
Söftingsgrottan. Den furra når man om man ftån Kullagårdens
parkering går hundratalet meter mot l),ren och viker mot norr. följer stigen. rar till vänSter och fortsätter nedål Man kommer ner till
Blä mal och skall runda kJippan till vänster om inte sjön går för
hög. Söftingsgrottan når man ftån Möllemosse-vägen via vattentornet. Innan man kommit fram till Mölle mosse viker man av till
vänster på Häkullsvägen och följer den stigen tvärs över berget.
Nerfarten är brant men rep finns på svårare passager. Söftingsgrottan är med sina 22 m 4iupast. höjden är 4-5 meter Liksom bredden.
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Ladonien med Nimis
Det är svårt att inte nämna något om Lars Vilks" Ladonien med
konstverken Nimis. Omfulos och Arxx. TIiikomsten är en fantastisk historia för sig, en medveten drift med l11)11dighcter och dess
företrädare. Resultatet är lika fäntastikst och har fascinerat besökare i mer än 20 år. Här gäller det att välja en tid för besöket då det
inte är som mest frekventerat Till berget tar man sig tor avkoppling
och en stund fbr sig själv eller sin sällskap. Men att komma till
Ladonien under "'rusningstid" innebär att man delar sin tid med
åtminstone hundratals andra. Konstnären ~jälv finns oftast på plats.
Till Nimis tar man sig frän Himmelstorpsgården varifrån det finns
en väl upptrampad stig. Stora gula N på stenar och träd visar vägen.
Nimis finns nere vid st1anden men ncrstigningen är underlättad
med många rep.

Gregers backar
Det finns leder runt berget som är utmärlcta (i dubbel bemärkelse).
Risken fur att gå vilse är ganska liten. men den finns. Och störst är
den vid Gregers backar. Föm1odligen är trafiken glesast på denna
del av berget !-3mlidigt som undervegetationen är som mest aggressiv. Det finns allL<;å m~jligheter att tappa bon stigen och höjdskillnader i terrängen gör det ibland lite svårtlavigerat. Går man
och pratar och inte har koncentrationen på stigen kan det hända
Frän 1-låkulls mosses nordvästra spets fuljer man stigen västerut i
stället rnr att följa mossen. Då kommer man till Gregers backar.
Följer man stigen kommer man också därifrån.

vägen och nästan klättrar upp fem-sex meter. När stigen planat ut
tar man en av de upptrampade stigarna upp till vänster. Vilken man
än väljer så far man klättra lite ~rsiktigt några tiotal meter upp. De
högklackade bör man antingen lämna hemma eller ta av sig just
här. Uppe på Barnkullen finns gott om plats för en medhavd picknick. Vid stilla väder kan man inte hitta en bättre plats. Vid blåst
stannar man inte så länge. men utsikten är densamma

Djupadal, Josefinelust eller ett dopp i Paris hamn
Det finns gott om malar an bada vid runt berget. På nordsidan är de
lite met anstrtingande att ta sig till eftersom berget är högre och
brantare där. En av de mest frekventerade är Josefinelust. Ställ bilen till höger i bokskogen efter att ha passerat hjorthagen på höger
hand inne på reservatet. Det finns en väl anlagd trappa ner till
stranden. med rep att hålla sig i. Men det kräver sin man eller
kvinna. Djupadal är närmare om man skall gå från Mölle. Vid

\'edan: .vobergs backe med hästhagen till lto~e1:
Lting.~r ner r \•: Utsikt från Sö_jting.~grouan.
l.angsr ner I h: Bad.från kl,ppoma Yid P,i11podal! lnf!el att
rekommendera kanske. men st.lkert en hisnande upplewlse
/ör den som inte kan lata bli all vå,Ra livet..

Barakullen
Ett av de mest charmerande ställena på berget finns inom allra
nännaste räckhåll från Mölle. Inte ens en kilometers promenad
behövs för att nä toppen varifrån man har en bedövande och S)nnerligen vidsträckt utsikt. Det är visserligen nära men kräver ändå
en viss ansträngning eftersom stigningen är rejäl. Barakullen är
den topp som ligger precis ovanför Solvikens badplaK men från
badplatsen rekommenderas ingen uppstigning. Väli i stället att gå
via "grindarna" dvs vakten där avgiften erl~s ilir bilar att köra in
på berget. Efier att ha passerat husen på höger sida vid den s.k.
tyskebacken. kan man ililia en stig på högra sidan som är trivsammare än vägen. Vid Italienska vägen kan man vila på en bänk
• upphöjd ovan bilama Sen fonsätter man en liten bit till. går över

FOTO:
HANS-OTTO PYK.
hömto, rron hans
Sl;rit•om
g,ottoroop6
~ulloberg.
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grindarna går man rakt fram och fortsätter
tvärs över berget. Tänk på att nordsidan ligger i skugga under en del av dagen. Paris
hamn ligger visserligen på nordsidan men
så långt ut att berget inte skymmer. Frän
parkeringen vid !)Ten går man uppför den
lilla stigningen efter ravinen på höger. följd
av Palnatokes skränt. Man fortsätter rakt
fram i s'tället för att vika av till vänster mot
fyrlyktan. Från klipporna ser man ner mot
själva Kullanäsan och den lilla fyren. Ungefär halwägs tar man till höger mot Paris
hamn. Där finns eu lugnt badställe. men
ofta också m}cket dykare.

OA

TEXT OCH FOTO (där inget annat
anges): HÅKAN LIND

L

BERG

lunch 12-15 dagligen

Captain 's:
torsdagar 18-

Sjöbergs backe och bestigning
avHåku/1
Pi\ berget tinns en del häde fritids- och åretruntboende. I Björkerö<l t o m en by. Ställ
bilen vid Björkeröds parkering och gä österut. Först passeras Friluftsfrämjandets stuga
på vänster och därefter IS Kullens gård på
höger sida Ta till vänster i korsningen därefter. Med en kraftig stigning i Sjöbergs
backe slingrar sig en mycket dålig grusväg
uppåt bergssidan. Frän backarna i hagen till
höger om vägen har man ett utsökt ställe att
äta sin medhavda matsäck. Om man inte är
rädd för hästar vil I säga Sådana finns oftast
i hagen.
För att inte gå samma väg tillbaka kan
man med fördel göm en nmda och passera
Håkull. Med sina 188 meter är det Kullens
högsta topp, oräknat den murpelarc som har
använts llir just höjdmämingar. Efter Tätavägen till höger. vilken passeras. tar man
nästa väg till vänster. Hundra meter in på
denna finns en skyltning till Håkull till höger. Där börjar '"klättringen" som mot slutet blir än bmntare. Uppe på toppen har man
så klait den bästa utsikten som berget kan
erbjuda och det är inte lite. På sluttningen
mot söder kan man pausa. Där finns gon
om läiga ställen om det skulle blåsa,
Nedfiirden mot väster är mindre sluttande
men stigen är stenig. Så småningom kommer man ner och kan sk)mta Håkulls mosse
genom träden till höger. Det finns flera vägar som leder ner mot parkeringen vid
Björkeröd. Ettgon lokalsinne parat med fina
utsiktspunkter gör återfärden lätt

H

fredagar

18-

lördagar 12söndagar 12- 18

Välkomna hit och njut av den goda maten,
den vackra utsikten och den gedigna atmosfären.
Tel 042-362230
Grand H6tel ?vfölle. Bökebolsvägen 11

www.grand-molle.se

MÖLLE's Renovering
Vi utför renovering
av badrum och kök m m
samt hjälper även till med
bl a ideer och planering

Åke Odelbrlng
~genllA
26.0 42 Mölle

mobil tel: 0733 - 70 60 97
e-mail: ake.odelbring@swipnet.se
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-Ingvar Blomqvist minns
vännen Johan Berggren
Ingvar Blomqvist, mangarig innehavare av Mö/le Twistbyrå och tillika
hamnkapten skriver om sin gamle vän. sjömannen och fiskaren Johan
Berggren, som tillhörde de välkända profilerna i Mölle.
Johan Berggren föddes 1875 i det gamla korsvirkeshuset i närheten av hamnen. Hans fader var fiskare och syskonskaran utgjordes
av tolv. En av hans bröder var sl--Täddare Anders Berggren som
bodde i det rutiga huset Villa ltalienborg. Tidigt gick Johan Berggren till sjöss och han befor de stora haven ombord på segeJfarkoster
på vilka han upplevde många strapatsrika äventyr. Många var de
tbrlisningar och haverier han upplevde under de 40 år som var
hans ak1iva sjömanstid. När han återkommit till Mölle ägnade han
sig åt fiske. Hans alltid kärnfriska humör och humor samt goda
berättarfönnäga gjorde att han skaffade sig stor popularitet hos alla
han kom i beröring med.
Barnen i byn följde ofta i Johans kölvatten för att inte missa
något roligt som ofta uppstod i hans närhet. Historier om honom
gick från mun till mun i Mölle. Här är några av dem. ihågkomna av
Ingvar Blomqvist och Eva Larsson. Historierna säger också en del
om tiden då Johan levde. Den fbrsta historien berättas av Alma
Öhrström i hennes trevliga bok Travmalfo,: bonader och längor.
där hon också återger en målning som föreställer Johan Berggren
som sitter och stenar garn framfbr sitt korsvirkeshus med kro'-.11Sar
och påskliijor. hustrun Ebba och katten och ett klädstreck med flundror på tork.

j

En gang hrann det i Johans hm. Det b/e,.· en väldig uppstwulel1e..
Alla sprang om varandra och har ul möbler och skrek. Johan,; son
vur sjöman och hade haft en apa med sig hem som ,·id detta tillfålle1 swdljudrad i kök~spiwm. Apan hlev sit.forskräckl att den slet .wg
och sprang ut med spL~benel i efl snöre runt hal~en. Johan sprang
({/ler den pa krokiga ben ner mot hamnen. Där sa 11agnn till honom: '·men Johan det bränner ju hemma hos e1; ska du inte hem?"
..Jovissr fan hrönner de, men dä1for kan väl inte ahan löha i 1rJ11. "
., tima Öhrström som bodde granne ble,.· ock.va uppmanad all hiim
i-auen. men hon hade inte lid for hon masteflyttafi·am möblema
och sopa undan spindelväven ifå/1 elden skulle sprida sig. "'Johan
rar en alldeles fortjusande man av den gamla stamme,~ .. .~kriver
Alma, "rolig och originell. Vufortiden är mänskor sa ~lats1111k11a '".

Försäljning av
villa eller fritidshus
i Kullabygden
Hög marknadsforingsnivå. sen,icekänsla och personligt
engagemang hos din lokalafastighetsmtiklare.
Mäklarhusets Ansvarsfersäkring mot dolda fel
ingår i tjänsten.

Vid fersäljning kontakta mig
042-11 oB 09

ffJ,1 r
~

=~!:by- MA:K]!!!!,USET
Kullabygdens mäklare
Mäklarhu~et Uinshergs Storgatan 64 (f.d. Sparbankshuset) 263 3 I Höganäs
www.maklarhuset.sc
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titlade ner i mflnet så stod det en torsk dar
nere och lciste HD och mina glusögon hade
hanpasig.'

Niir manjiskw· torsk med krok och lcmgrev
lägger man sand mellan van·en i rraget sa
in1e krokarna ska trmslu sig. .Johan hade
en hel kulting .mm· som hade torkat som
han kom pa iden alf ta i stället for smul
Nästa dag hade han ime en enda torsk. Han
sa: och min shek niirjag titta ner sa stod
det en torskframfor mrenda krok och bara
nös.

-MiM

Marita i Mölle

~
Brudklänningar, festbl§sor. högtidsdr'.ikter.
Jag ritar och syr upp efter Dina önskem~I.
Kläder uti vardag o<.:h feM

Tva badgä5ter skulle köpa en.fisk av Johan
nere pa kajen -Den väger i kilo och 9 hg.
-Hur kan Johan vew der sa säkert?fragade
Je. - Den kom på en v~~. svarade Johan.

.lufrun Berggren

En annan historia med apan: En gang w1r
Johan, hustnm Ehha nch deras son fyudna
pa k.qfle till harji-isörskan pa Kullahergs1·ägen. De kunde inle gå utan apan. så Ehba
weple i11 den i en Jilt och har den öm/ i
famnen. Fru K. kom nerifi·an torget och.fick
.\J11pa sälls·kapet med hyllet. I dagarna hade
en av Johans söner hlirit .fi,r till en liten
dofler 1x:hjr11 K.forsrod all de har pu den
11).ffxida och ville säga nagor winligr. H<m
kikade ner pu den lilla och sa: Ock. rxk,
od,.ju,wor upp i dawm.'

En gang kom Johan till Spritholaget i Hög.ands. Han riidcteji·am sin morhok. fa7>editen
granskade den od, sa: Den lirju död' Död,
sa .Johan. Den levde min .l'hek'närjagfor
hemffi-tm!
Johan kom ner till niffim. Han sag lire lurig
111. De va ,·iildir ,·a de va mörkt i nafl,sa
han .Jam mr del det? .Ja, de \'a su mörkt sa

ja.fick ga upp och tiinda for att se om jag
hade släckt!
F.w·a damer hade klätt sigjint od1 gick ner
till hamnenfor all umgtL5. Johan Berggren
rnr som van/igt Jiir cx:h de sa: Del är.forskriickiigr sa 1•armt det är.' 28grader i skuggan. .Johans,·arade: I'emfanen har sagt a/7
11i ska 1·ara i skuggan Ställ er i solen!
Förr kw1de fiskegamen ti/frerkas ai· papper under duliga tide1: Johan satte f{arn en
kväll och när han höjde sig ö\'er relingen
pa snipan rakade glasögonen ramla av och
dejonmmn i djupet, Gfa5ögon var dyra och
de.t var l'äldigt trakigt. Men nä~ta dagjick
han fi1//I med torsk i garnet och när han
landade den sa han: ... och min shek nin:jag

Johan rodde badgäster till Ransvik och
Djupadal. När han hade roll ell stycke vilade han pa arorna och torkade svellen w·
pannan. -.Ja, och idag jj,1/er man ars, sa
han. -Oj. gratulerar. da 1-ka Johan ha en
cigarr! Nävta dag sa .Johan likadan! och
nästa igen. .for hanfi.·lldi! w· mrenda dag
hela langa sommaren.

Marita Jansson
Telefon/Fax. 042-34 77 26

-

GLAD'SONl.iMARI
~

-

~

- - --

-

-

-

-

- - - -- - - ,

Krogen på berget

Som sjömw1 va,;Jolum odsa pahillig. Han
tyc/cJe mycket om h/åhärs.mppa och kokade
ofta en al sig omhord 'ljwirr 1·ar de andra
ombord tydligen ocksujr'irtiustu i hans blabärssoppa. Da köpte han en polla som han
am·ände till af/ hälla denJtirdiga soppan i.
Sen ders.fick han alltid ha den ifred

Rektorn vid skolan i Bränneslyckan. Axel
Öhrström. skrev om personligheterna i
Mölle. Så här skaldade han om Johan Berggren:
Han vandrar ner till rullen jämL är oftast
rak i ryggen
Tål båd skämt och ofön;kämt. i sanning ej
nån stygg en.
Han kan berätta hur det var. när sill stod
tjock i sundet
Och svära kan han som en karl, så knapp
går upp i sprundet.
När vårsol kastar strålen vann och tak i byn
ska tjäras.
Då tar han i med senig ann och ej av höjd
fhrfiiras.
Och alltid outtröttelig att fiska och berätta
Är båd glad och god som havets friska
spätta.
En hedersman, en möllekarl vi se på
hamnen vandra.
Han är till tre barn lycklig far och bättre
än mång andra.

telefon 042-34 74 20

Tel 042-34 61 88

KIRSTEN KNAFVE
träffade INGVAR BLOMQVIST
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MÖLLE KAPELLSYFÖRENING 100 ÅR
Kapellsyföreningen i Mö/le har.fj,llt 100 å,: Del
högtidlighölls vid en sammankomst på Horell
Kullaberg där den en gang startade. Vid tillfället
höll Greta Yngve ett hyllnings/al, som pa ell
utomordentligt säll berättarföreningens historia
och visar dess betydelse. Därför återger
MölleKuriren talet i dess helhet.
Detta nådens år skrevs nittonhundratvå
Oskar den andre regerade Sverige då
Broström hette vår statsminister
En högem1an var han och nog så bister
Kvinnor fick inte rösta vid val
Kvinnopräster kom inte ens på tal
Då plötsligt vaknar kvinnorna i Mölle
Som på sin bygd så starkt ju hölle
Över hela byn ljuder kraftig apell
Vi vill ha ett kapell. ett eget kapell
Biskopen Billing gav planen sin sanktion
Vid Kyrkoherde Malmbergs installation
Man hildade snahbt en kapellsyförening
Som tog som sitt livs stora mening
Att stödja det tilltänkta stora projektet
Och nu börjar det verkliga jäktet
Vi måste ~beta. tigga. böna och be
Ty utan pengar kan inget byggande ske
Axel Andersson. sjökapten. tog genast initiativet
Han ägnade kapellfrågan resten av livet
Damerna i syföreningen broderade. sydde tvist
Och pengar flöt det in så sant och visst
Konserter. basarer. bössor, auktioner. tiggarlistor
Folk offrade villigt från sina sjömanskistor
För tio öre man kunde sig i hamnen väga
Ett stort kapital vid årets slut man ses äga
Fyratusen - fyrahundra - trettiosex - och åttioett
Mycket pengar med den tids måu mätt
Bland pionjärerna man såg i vår lilla by
Tre fruar Elfversson. Tina Andersson och Amanda Ny
Fru Svensson. fru Jönsson. Augusta Cronberg, Ru1 Leveau
De samlas i hemmen för att en kaffetår fä
Inga gamla S} loreningstanter. nej unga fruar
Höll på kaptensfruvärdigheten, man ej varann duar
Men tigga pengar, sy och försaka kunde många
Och kapitalet växte under åren så långa
När Augusta bönade för kapellet. kunde ingen neka
Hon kunde verkligen den allra snålaste beveka När hemmen och kopparna inte längre räckte till
För syföreningsmöten blev man nästan vill
Dä fick Turis1hotellet till slut ställa opp
Och servera damerna kaffe med dopp
För en- och- femtio - rena rövarpriset
Hur kan man lura små kvinnor på det viset.
Efter många turer. ett världskrig. och dåliga tider
Kommer slutligen kapellbygget igång omsider
Då har damer i två syföreningsgenerationer
Gnidit och sparat ihop en hel del sekiner
Kapitalet 50 000 kronor är svindlande stort
Nu skall då arbetet äntligen bli gjort
År niltonhundratreniofem, biskop Rodhe inviga kan
Ett kapell i Mölle med skånsk trappgavel så grann
Ut över nejden hörs klockorna klinga helt visst
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Och Gunnar Wallentins tavla får godkänt till sist
Då hette damerna Hanna. Berta. Hildur och Lisa
Som med Alma och Gerd i missionshuset kaffetåm spisa
Här hölls varje är en sommarauktion
Einar Annefors är utropare kantorn tar ton
Här säljs grytlappar. förklän. gurkor och kål
Det utropas även en och annan keramikerskäl
Ingeborg håvar in pengar, inget besvär
Hon har ju vana från sin egen affiir
Sen skulle golven skuras. ett farligt slit
Spisen den osade och vatten tick bäras dit
Manliga syföreningstanter hjälper till ibland
Som exempel Carl-Gustaf Cronberg och Gunnar Strand
Sista åren man samlats i Stationshuset for att meditera
Det där med att sy och brodera är ute numera
Nya intresseobjekt man då har att utfundera
Plötsligt börjar orgeln i kapellet ej fungera
Att reparera den hlev plötsligt en ston aber
Det fattas 300 000 mycket schaher
Har man åk"t 14 Vasalopp och har god vilja
Kan ingenting en dam från målet skilja
Birgit och hennes syföreningsflickor klarade allt
Man skaffar sponsorer, som villigt ger tusenfalt
En gång till har i Mölle ett under hänt
En orgelkonsert inviger vårt nyvordna instrument
Cirklen är sluten vi tvåtusentvä har nått
Med tacksamhet minns vi de år som gått
En tredje generation har nu intagit tronen
Grundarens barnbarn sitter säkert på tronen
Kapellsyföreningen med sina hundra år minsann
Visat verkligen -ATT KVJNNOR KAN.
Grela !'ngve
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Ahlquist, B Maskin AB

'"/-

Stenarbeten. Sprängningsuppdrag.
Mark. Byggnader.

I\"'-

Box 2026, 281 02 HÅ.SSLEHOLM
tel 0451 - 77 00 18, 070 - 650 76 50

Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt
handgjort & handmålat
stengods

Byggservice
Utför om- och
tillbyggnader,
reparationer,
inredningar.
Pierre Tingvall

Garngränd 6, 260 42 MÖLLE
Tel 042 - 34 76 62, Fax 042 - 34 79 11

0709916054

MÖLLE
FASTIGHETSTJÄNST

042347692

Vd/kommen tUI din blomsterbutik som har det lilla extra.
Kom och upplev sommarens blommor i vårt växthus.
Stort sortiment av utplanteringsvtixter och perenner.
Buskar, träd, rosor m m tas hem på bestiillning.

Väsbyfåladsväg 273, Strandbaden. Almsberg
telefon 042-34 92 41
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BRUNNBYFÖRSAMLINGS AKTMTEIBR
IMÖLLE

MÖLLE SYFÖRENING

~ juli kl 18.00

Mölle kapellsyf<}renings auktion på Grand Hotel.

Byföreningeos styrelse ar 2002:
Per SteholL ordf
Peter Schölander. v ordf
Alf Rasmusson. kassör
Claes Gudmundson. sekr
Gunvor El lverson.
Mona Helleberg,
Kirsten Knalve,
Cecilia Zettersten. suppl
Katarina Rehnström, suppl
Gunn-Brith Loven-Sundström, suppl

13 jul i kl 20.00

Musikandakt med Dan Almgren," iolin. Lennart
Fredriksson, viola. och Juliane von Halm. violoncell.

MÖLLE VÄGFÖRENING

I

I
I

l 9 juni

kl 18.00

Söndagsmässa.

r3

juni kl 12.30

Folkdansmässan "Träd in i dansen'" vid Himmelstorps
gården på Kullaberg med Brunnby kyrkokör. kyrkoherde
Tommy Svensson. spelemän och Luggudegillets foll,;danslag.

r6

juni kl 20.00

Musikandakt med Thomas Fröger. baryton. och Agneta
Weber-Sjöholm.

I•10 juli

kl 20.00

I

I

Musikandakt med Kirsti Kusk, violin. och Agneta
Weber-Sjöholm. orgel och piano.

114 juli kl 18.00

Söndagsgudstjänst.

17 juli kl 20.00

Sånggudstjäns1 med Damkören Sopranaltos under
ledning av Agneta Weber-Sjöholm.

4 juli kl 20.00

Musikandakt "Psalmer i ja1.zton". Claes Ljungdahls trio.

I juli J.:1 20.00

Musikandakt med Bo lngemarsson. klarinett. och Per
Johansson, orgel.

aug

Musikandakt... , folkvist!ton". Siv Leijon, silng. och
Richard Bråhcd. orgel och piano.

kl 20.00

11 aug kl 18.00
Söndagsgud.s~jänsl.
' - - - - - - -- - - - - - - --

-

-

- - - - - - - - -- -

VÄLKOMMEN TILL

fRol/ fXers;;s
fDani- & [JCerrsal,ng
FÖR INFORMATION
OM TIDER
OCH EVENEMANG

Kullabergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
på tel 042-34 73 71

www.krapperup.nu
tel 042 -344800. 344 190

Välkomna till
MÖLLE KAPELLSYFÖRENINGS

AUKTION
tisdagen den 2 juli kl 18 på Grand Hötel
22
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Vägföreningens styrelse 2002:
Carl-Herman Pettersson. ordinarie
Lennart Svensson, ordinarie
Christer Nilsson. ordinarie
Ulf Jansson. ordinarie
Håkan Göthe, ordinarie
Sonny Svensson. suppl
Pehr Anders Röstad, suppl
Örjan Rinnert, suppl
Christina Svensson. suppl
Cecilia Muntzing, revisor

MÖLLE BOULEKLUBB
Bouleklubbens styrelse 2002:
Charlie Swensson. ordf
Olof Adler. v ordf,
Kjell Larsson, kassör.
Rose Romander. sekr.
Jan Andersson. ledamot.
Inger Bring, suppleant.
Årsavgiften är oförändrad 75 kr för
seniorer och 50 kr för juniorer.
Årets första tävling "Påskägget"
genomfördes I april. Vinnare blev Jan
Andersson. Tränmgsspel sker tisdagar
kl 10.00. onsdagar kl 14.00 och
torsdagar kl 16.00. Tävlingsprogrammet för säsongen finns uppsatt
på klubbens anslagstavla.
Rose Romander. sekr

Motionera
i Mö/le
sommar som vinter

Agneta Jetzen, 347 532

Information från KULLENS SEGELSÄLLSKAP
om program för sommaren 2002

(1b

SEGELKURSER
I. Nybörjarkurs Optimst. Två veckor. start I juli. (måndag-fredag) kl <>-12
2. F'ortsättningskurs Optimist. Två veckor. start 1 juli, (måndag-fredag) kl 13-16
3. Tvåmansjollekurs. Två veckor. start 15 juli. (måndag-fredag) IJ 13-16
4. Nybörjarkurs Optimist Två veckor. stan 15 juli. (måndag-fredag) kl 9-12
5. Fortsättnin~skurs Optimist Två veckor. start 15 juli (måndag-fredag) kl 13-16
6. Vuxenkurs. 2 dagar måndag/tisdag 1.2 eller 8.9 juli kl 13-16
7. Vuxenkurs. 2 dagar. Måndag,tisdag 15.16 eller 22/?..3 juli kl 9-12
Kurserna har begränsat antal deltagare, max 10 st (6 st for tvåmans- och
vuxenkurs). Enbart inbctalningsdatum gäller vid kvotering. Eventuell
ändring a\ schemaläggningen kan ske beroende på antalet deltagare.
Anmälan sker genom insättning av kursavgiften på PG 888079-1.
Ange namn, kurs och telefonnummer. Inbetald kursavgift återbetalas i:,j.
Kursavgiften skall vara inbetald senast I 0 dagar innan kursstan.
Ytterligare information: Johan Rehnström 042-347207
eller Sven-Otto Grahn 0-i:!-347212
Kursa\'gift: 750 kr. 50 kr syskonmbatt. Medlemsa\·gift: 150 kr enskild.
300 kr familj. Medlemskap i klubben är obligatorisk vid deltagande i segelkursema.
På samtliga kurser erfordras sirnkl.lllilig.het 200 m. Minimiålder är 7 år.
Tvåmansjollekurs förutsätter genomgången optimistjollekurs.
TÄVLINGAR Mölle Cup arrangeras 207. Separat infom1ation anslås.
KVÄUSSEGUNGAR Varje onsdag v 27-30 kl 17.30. Samling vid klubbhuset
Instruktör finns på P,lats. OBS! Medlern.c;kap i klubben krävs.
SOMMARFEST FOR BARN OCH VUXNA anordnas 1217 i hamnen.
ö,Tig infum1ation finns på vår hemsida w,,,v.mamut.comkullenss

NOTISER
,

Sökes: Midsommarfixare
Fler entusiaster som vill hjälpa till med
- planering
- diverse inköp
- att ställa iordning själva midsommarstången
servering
lekar
och allL annat som behövs för an vi ska
kunna fira midsommar tillsammans,
sökes. Det behövs många huvuden och
händer för att allt skall fungera.
Hör av dej till Cia Zettersten som är
ansvarig för midsommararrangemangen,
tel 347036, mobil 0709-413834.

Morgongymnastik i Solviken
Sol och salta bad hör sommaren till. Efter
Midsommarhelgen och hela juli månad ut
kan du innan du hoppar i havet mjuka upp
kroppen med lätt morgongympa
Varje måndag och torsdag kl 8.15. Det kostar f Okronor och vid regn och hård blåst är
ro-mpan inställd. Alla Ur 1•lilkom11a!
Agneta Jetzen MÖLLE FRISKVÅRD

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 042-15 14 50, 0431-130 30, 0418-43 61 10

Tillsammans ger vi dig den bästa installation och service
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MÖLLEkuriren frågar.....
Vilken är din älsklingsblomma (i trädgården)?

Lennart Hagström. tradgurd~anldggare som varit i nästan 111/11
tradgardar i Mö/le, tyLker häst om
rosen Nugon Jåvorit':
''Ja, det är nog Ingrid Bergmun. en
n~vcket vacker rbd rus. CJCh Astrid
Lindgren som är hadi! rncker. talig od1
nkanslig fbr sjukdom. "

tycker bäst om \yre11 "/br den doftar ra
goff och rosor för de hr ,;a fina" Olga
Olofsson rycker om woler "(ar de har
.w fin .färg, och röda rosor /or d.:r tir
kärlekens h/o11111w ".

Lennart Håkansson och Buster.
huda kcinda projiler i Mo/le, tycker
bäst om Forsythia.

Familjen Cosmo: Pappa Johan
tycke,· mest om ro.w,: Mamma Eva:,
ahsoluta .farorit ilr lavendel .fi>r den
är ledig. vacker och d,ftar sa gott.
Pc,jkurna O.~kar och Christian är
Dverens om att granbusken är
.fm·oriten - for all den iir sa rolig af/
leka i. Minstingen Cecilia har inte
hestämt ~ig ännu och ber au Ja
hes\'Ora frugan om ef/ par ar.

Lizzie Malmberg: "Det ka11jag
inte s,·ura pa. Alla hetyder liku
mycket jör mej. Den här tiden är
1111derhar med alla lökväxter. Bland
perennerna i 111i11 trädgardjinm,·
riddar.,porrar nch dahlior som är ca
50 ar gamla."
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