Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

~ Vi på MÖLLE kurirens redaktion är stolta och glada över att än en gång få lov att bjuda på

r

CHRISTER ELFVERSON, som denna gång kåserar över ämnet:

Svenska Akademien läser Mölle kuriren.
Med tanke på Akademiens valspråk "Snille och smak" är det förstås inte så anmärkningsvä.Jt, men nu har jag fått bevis för att
åtminstone en av de aderton i Akademien
(egentligen är de väl efter diverse avhopp
bara fjoderton i dagsläget) följer vad som
står att läsa i byföreningens tidning. Efter
mina berättelser i Möllekuriren ("Lövsågning och vinbärspaj" och "Åter till 50talet") har nämligen en av ledamöterna hört
av sig till mig och i förtäckta ordalag ställt
i utsikt ett Nobelpris i litteratur. Men akademiledamöterna vill gärna se något mer
exempel på min berättarkonsts "kompromisslösa utlämnande", innan de bestämmer
sig definitivt. Jag märkte vid Akademiens
kontakt med mig att den redan börjat formulera prismotiveringen.
Efter" Åter ti Il 50-talet" har även en hel del
mer småaktiga personer hört av sig och
anklagat mig för djurplågeri (sniglarna i
glasburken, men jag kan lugna djurvännerna med att det förstås var hål i locket,
för luftväxlingens skull) eller för att vara
ansvarig för mördarsniglarnas framfart i
mölleträdgårdarna under de senaste åren.
Men mitt snigelavelintresse gällde skogssniglar, vilka som alla biologiskt kunniga
människor vet är antingen vita eller svarta.
beroende på om de är honor eller hannar.
Mördarsniglarna är bruna och kom inte till
Sverige förrän sedan vi gått med i EU, då
gränserna slopades för varor, tjänster och
mördarsniglar. Kritik är bra, men den skall
vara saklig. Någon riktigt småskuren person har också, anonymt, anklagat mig för
storhetsvansinne, eftersom jag verkar så
angelägen om att hedras för mina insatser
genom uppsättande av minnesskyltar.

Men åter till de betyd Iigt meromdömesgilla
och storsinta litteraturexpe1terna i Svenska
Akademien. Nu är det större saker på gång
än minnesskyltar. Eftersom Horace Engdahl
och kompani särskilt tycks uppskatta den
"omisskännliga 50-talsstämningen" i mina
berättelser, återvänder jag än en gång till
den tiden. Kanske kan mina samlade
skriverier bli en ny "På spaning efter den
tid som flytt" . Det är ingen hemlighet att
en av mina förebilder som författare är just
Marcel Proust. Den stackaren fick dessvärre aldrig något Nobelpris och därför kan
måhända mitt pris ses som en sentida upprättelse. Under alla omständigheter kommer jag i mitt tacktal att peka på att jag
känner mig som en själsfrände till Marcel
Proust och att jag står i konstnärlig tacksamhetsskuld till honom. Detta trots att jag
av många uppfattas som hans öve1man.
Men till saken: Det var inte bara lövsågning och pajer och teater som gällde för mig
under det sena 50-talets somrar, utan även
mycket hårt arbete, ibland rena slavarbetet.
Sommarjobben var tre olika. Jag var potatisplockare, caddie och springpojke.
Där Gylleröd nu ligger fanns en potatisåker.
Under några veckors skördearbete plockade ungdomar potatis på ackord. 25 öre
för en låda med 25 kilo var lönen. Fast jag
slet som ett djur och blev både smutsig
(jag kan tala om för senare tiders bmtskämda barn att det är jordigt bland
jordpäroma) och utmattad (tempot drevs
upp av övriga plockare som alltid fyllde
sina lådor snabbare än Jag) blev förtjänsten
inte så stor. De rader som föll på min lott
hade alltid de minsta potatisarna. Ibland
kunde jag falla i trans vid betraktandet av

någon märkligt formad potatis som fastnade mellan mina fingrar. Potatisplockning
ä.J· inget för drömmare.
Under Mölleveckan var jag caddie på golfbanan. Inez Johansson var den som där
ordnade caddies åt spelarna. Jag fick aldrig
gå caddie åt en och samma spelare mer än
en gång. Efter några försök med långtslående och viltspelande män blev jag
hänvisad till kvinnor som slog kort och
rakt. Jag hade nämligen väldigt svårt för
att hitta bollarna. "Du måste ta märke på
någon tuva eller sten", kunde jag uppmanas. Eller: "Lär dig uppskatta avståndet
från ruffkanten till bollens nedslagsplats".
Eller: " Är du blind!". Eller: "Vad står du
och drömmer om?" Det var mycket obehagligt att få sådana reprimander. Jag kände mig kränkt, men det var bara att bita
ihop. Jag såg varken tuvor, stenar, ruffkanter eller nedslag i den dimma som jag trodde
ständigt låg över golfbanan. Senare fick
jag veta att mina problem berodde på närsynthet. Det var en estnisk ögonläkare i
Göteborg som hette Surkula (ja, faktiskt),
som konstaterade detta och som på min
fråga om närsyntheten var något som
skulle bli bättre med åren svarade: "Tet plir
tyfärr para färre och färre för farje tak som
kår." Fem kronor fick man för en genomförd
caddierunda och det var dåligt betalt för
så mycket psykiskt lidande som de fyra
timmarna kunde innebära. Här grundlades
mitt agg mot överklassen. Jag fick heller
aldrig extra dricks som en del av mina kamrater. De spelare jag gick caddie för vann
aldrig några priser i tävlingarna. Ibland bröt
de till och med tävlingen och då kunde
mitt arvode minska. En bröt ihop helt och
hållet och änkan begä.J·de skadestånd.
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Sni{{e ocli smak
Som springpojke hos Isaac Svenssons
efterträdare hade man inga andra arbetstagare som man kunde jämföra sina inkomster med. Men även där kunde det vara
mycket tufft ibland. Varorna levererades
hem till en del kunder på en skrinda som
var både tung och svår att dra genom grusbackarna. Endast få gator var asfalterade
på den tiden. Ofta kunde det bli felleveranser. Till en villa vid Sergeantens åker
hade jag en gång dragit ett jättelass med
ost, kaffe, ägg, sill, mjöl, socker, fruktkonserver, läsk, toalettpapper, knäckformar, öl,
spik, tvättmedel, tvål, fotogen, flugfångare
samt råttgift och kattmat. De två ensamma
damerna i huset hade bara beställt några
gram pottaska och blev mycket upprörda.
Hur kunde jag tro att dessa två ensamma
damer skulle kunna ha bruk för så mycket
annat? Pottaskan, däremot, behövdes mitt
i sommaren till ett mycket tidigtjulpepparkaksbak. Jag var inte vatten värd, än mindre
dricks. Den fyllda skrindan skulle istället
till en kund nära fäladen, som blev sur när
jag kom dit en halvtimme senare än väntat.
Ingen chicks där heller! Ytterligare en timme
senare var det dags att leverera pottaskan
till de två damerna, som då inte längre behövde den. De hade lånat av grannen.
Sådana dagar kändes det väldigt trösterikt
att "moster Ellen" (Isaac Svenssons efterträdare, Annies mor) när man kom tillbaka
välkomnade en med Pommac, Premieres
färska franskbröd, riktigt smör och hemlagad apelsinmarmelad.

var liten. Men nu, mer än 40 år senare, är
det alltså en annan lön - Nobelpriset, som
är aktuell för min del. Och de ärade ledamöterna i Akademien kunde här imponeras
av ett litet smakprov på min förmåga som
arbetarförfattare. Möllekurirens redaktion
har bett mig inte skriva för långt och framför
allt inte om t1ista eller brännbara saker, så
det får räcka med det här lilla. Specialintresserade läsare kan höra av sig till mig
och få detaljer om vilka golfspelare som
bankade upp sin caddie med golfklubborna
efter en misslyckad rond.
Mölle har stolta Nobeltraditioner. I våra
dagar har ju medicinpristagaren och värden vid Nobelfesten Bengt Samuelsson
sitt sommarställe i Mölle. Och på självaste
100-årsjubilerande Nobeldagen ville Lars
Vilks spränga sitt verk "Omfalos" i luften
med 100 kg dynamit. Ivar Lo Johansson tillbringade många somrar på Tu1isthotellet,
men han var väl alltför proletär för Akademien (det är därför som jag blir så lagom
proletär i mina arbetarskildringar). En som
också var här vid flera tillfällen var Selma
Lagerlöf. litteraturpristagare 1909. Att hon
inte var någon riktig möllekärmare framgår
kanske av att hon kallar femte kapitlet i Nils
Holgerssons underbara resa genom Sverige för "Den stora trandansen på Kullaberg". Jag tror tyvärr att hon blandar ihop
Onamossen med Hornborgasjön. Men det
är kanske en bagatellartad invändning mot
ett i övrigt relativt övertygande författarskap. Sommaren 1910 bodde SelmaLagerlöf på Kristinegrund hos min faimor och
farfar! En huvudperson i en av hennes kusliga berättelser om ''Troll och människor"
fick därför heta Elfverson. Han var kannibal.

Se där, käre läsare, där fick du en proletärskildring som inte står Ivar Lo Johansson efter i intensitet! Barnarbete var inte
förbjudet i Sverige på den tiden. Och lönen

Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt

handgjort & handmålat

Ändå ser jag det som ett tecken på att något
stort kan vara på gång för en annan Elfverson.
Harry Martinson och Eyvind Johnson fick
dela litteraturpriset 1974. Jag måste dock
tillstå att det inte skulle bli detsamma att
dela priset med någon annan. Man skulle
förstås undra över vad det va.i· i det egna
författarskapet som saknades. Jag är inte
säker på att min kollega Imre Ke1tesz ens
hade besvärat sig med att komma till Stockholm 2002 för att hämta ett halvt pris. Erik
Axel Karlfeldt fick priset först efter sin död
1931. Men inte heller ett postumt pris skulle
för mig kännas lika uppmuntrande som tio
miljoner kronor i levande livet. Eller är det
kanske bara åtta miljoner man får? Jag vet
inte så noga. Det är inte pengarna som är
det viktiga för mig.
Lagerlöf, Karlfeldt, Martinson och Johnson var själva ledamöter i den akademi som
gav dem priset. Att själv bli en av de
aderton skulle jag därför inte tacka nej till.
Det underlättar nog utseendet av pristagai·e. Jag skulle heller inte tacka nej till att
bli mottagare av regeringens nya pris till
Astrid Lindgrens minne. Mitt författarskap
belyser ju särskilt barnens situation. Att
det priset är på bara fem miljoner gör det
endast obetydligt mindre attraktivt än
Nobelpriset. När jag väl fått ett av dessa
båda priser, eller båda, kan jag kanske tycka
att det inte räcker med en minnesplakett
vid någon av de adresser som jag bebott i
Mölle. Då borde väl en hel gata uppkallas
efter mig. Frågan är bara vilken gata som
skall döpas om.

Christer Elfverson

*

MiM

Marita i Mölle

cf

stengods

Garngränd 6, 260 42 MÖLLE

Brudklänningar, festblåso1; högtidsclräkter.
Jag ritar och syr upp efter Dina önskemål.
Kläder till vardag och feM

Marita Jansson
Telefon/Fax. 042-34 77 26
- - - - - -- - - ~ -

--
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MÖLLEkuriren frågar:
Vad får inte saknas på ditt julbord? /Vad kan du vara utan på julbordet?

Eva Ahlfors (tv):
- Vi brukar alltid doppa i grytan,
och så gillar jag skinka, grönkål
och lite god sill.
- Grisfötter kan jag vara utan.
Jag tror aldrig att jag ätit dem
men jag har sett dem och det
ökar inte aptiten.

••
• • •••
• • •

.- ... .. .....- ..... .. .
•• •••

•• •

Gun Dalmo (t h):
- Det måste finnas
hemkokt rödkål, som
serveras med skinka,
det är sådant som
barnen vill ha. Lutfisk,
inlagd sill hör också
till traditionerna
liksom en snaps till
sillen.
- Vi avstår gärna från
allt det feta. Vårt
julbord blir grönare
och grönare. Vi har
gått från fett och
överflöd till mera
sallader och magra
produkter och mår
mycket bättre.

Elisabeth Södergren (t h):
- Sillsalladen och inlagd sill
överhuvudtaget och
griljerad julskinka, som ätes
varm, måste vara med på
julbordet. På lillejulafton
äter jag lutfisk.
- Ål och lax kan jag vara
utan för det får man ju året
om.

KG och Maj-Britt Hansson (nedan):
- Revbensspjäll är ett axiom och sill i alla former
säger KG. - Och Jansson inte att förglömma,
inskjuter Maj-Britt. Mammas köttbullar får inte heller
saknas enligt barnbarnen.
- Lutfisk kan jag vara utan, och ris 6 la Malta, säger
KG och tillägger "och släkten", varpå han lånar ett
citat från en tidigare kollega: "Släktingar och
grisfötter avnjutes bäst kalla."

Lennart Svensson (tv):
- Brunkål och skinka är
ett måste. Det hör ju
ihop. Sen köttbullar
och prinskorv kan man
ju också ha till brunkålen . Risgröt äter vi
på julafton och ris 6 la
Malta på juldagen.
- Lutfisken kan jag
vara utan. Äter vi fisk
så blir det kokt salt
torsk med senapssås
och det äter vi på
juldagen.

TEXT&FOTO:
INGRID ERIKSSON
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I GIB! ~r~~~~~~~~~
Eleshultsvägen 35B,
260 41 Nyhamnsläge

ANNIES,
ATELJE
& BUTIK

Gunilla Bergdahl

NYHAMNSLÄGE
042-34 48 76
0708-32 08 93

Bränneslyckevägen 152
Brunnby
(mellan Mölle och Arild)

Si◄

Agneta Jetzen, 347 532
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MARKESTYGER
SÖMNAD & ANTIKT

B&B öppet hela året

Motionera
i Mölle
sommar som
vinter

~
,

Välkommen kontakta
certifierad massör

•

~=

Butik&Cafe öppet:

NYHAMNSLÄGE

torsdagar - söndagar

042-34 41 26

•

och alla helgdagar

•

12-17

.>fe.

Tel: 042-34 61 41

Besök gärna
byföreningens hemsida:

Välkommen

www.mollebyforening.com

gardin& möbeltyger
gardinstänger
sömnad
& montage

fönster
dörrar
kök
eller
nya luckor
samt
fönsterunderhåll

TYGKOMPANIET
Centralgatan 43, Höganäs
042-332288
Öppet tisdag-fredag 12-18
lördagl~l3

NY ADRESS: Bruksgatan 31, Höganäs
042-34 90 05 mob 0708-34 91 05
Öppet tisdag-torsdag 15-18
lördag 1~13 eller efter överenskommelse
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"De små grytorna,,, på Bella Vista

mölle

filmen kan beställas av
inga lindgren 042-347125
pris 100 kr

Sju-åtta gånger om året samlas de sammansvurna på Be/la vista. De är
alla män och samtliga i den övre medelåldern. De ikläder sig snabbt och
vant sina vita rockar och börjar svinga sina knivar. Deras ofta blodiga
härjningståg sträcker sig emellertid aldrig utanför köksregionerna. Det
är mat- och vinintresset som fört dem samman i Marmiterna och
ingenting annat. Klubben har nu ett femtontal medlemmar och det är
precis så många som det är svårt att härbärgera i ett privat kök. Tänk
dig själv att maken tar med sig fjorton kompisar hem för att laga till femsex tämligen komplicerade rätter en fredagskväll när du själv vill se På
spåret eller Så ska det låta. Man kan förstå att den ursprungliga
traditionen med roterande hemma-hos-arrangemang mer och mer har
fått ge vika för köket på Bella vista.
Gastronomiska Sällskapet Marmitema
är det mer officiella namnet på herrarnas mat- och vinklubb. Les Marmites
är franska och betyder just "de små
grytorna". Marmitema är en företeelse
som startade för nästan fyrtio år sedan
i Södra Sandby. Nu finns 20 klubbar
över landet, men Skåne är dominerande med sina tio klubbar. I Mölle har
man funnits sedan slutet av sjuttiotalet.

Förre Skeppetinnehavaren, Torsten
Nilsson, är klubbens nuvarande ordförande. Förutsättningarna för lyckade anrättningar torde vara goda med professionella krögare som Lars Kjellberg och
Claes Hagman bland medlemmarna och vinimportörer som Kaj Zaar och
"livsmedelsarbetare" som charkuteristen Björn Sahlsten och Torsten
Nilsson själv.

Förgyll vintern!
11-22 DECEMBER
Paul Widell dukar upp HK:s Julbord
Större sällskap kan även boka före den 11:e
23-26 DECEMBER
Fira julen på HK - och låt oss ordna din jul, fri från stress och jäkt
31 JANUARI
Årets sista och trevligaste fest!
30-31 JANUARI
Årets krog med Magnus Ek från Oaxen Skärgårdskrog
Köket öppet lunch och kvällar alla dagar utom söndagskvällar.
Välkommen!

HOTEL:i KULLABERC
WEEKEND - EVENEMANG - KONFERENS
Tel: 042-34 70 00 • www.hotelkullaberg.se • info@hotelkullaberg.se
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Under fast ledning av kvällens värd
tillagar de, dukar, sätter i sig och avslutar
med att bedöma värdens förmåga att
få ut mesta och bästa möjliga av de
medel som var och en får betala för
kvällen. Och det är inga enkla rätter
man ger sig i kast med. Se bara på
novembermötets meny. Ändå betonar
Torsten att Mölleklubben prioriterar den
glada samvaron framför matlagningen.
Förmodligen en sanning med modifikation. Det ena utesluter säkert inte det
andra. En gång om året bjuder man till
middag med damer och då kan det bli
tal om så mycket som tolv rätter på
menyn! Även om det inte är kvantiteten
som räknas är det dumt att chansa.

TEXT OCH FOTO:
HÅKAN LIND

%if ~aMSI ~
Tonjisktartar med lime och ingefärsvinägrett
Saffrans- och vitchokladkryddad musselsoppa med
havskräjtor & vanig
Vildandsbröst i chokladsås medfärskafikon, kokta
sockerärter, skogschampiryoner och sparrispotatis
Bräserade vildands lår med gourmet-sallad ackomparyerad av
vinägrett och brynta pinjenötter
Budapest-rulle med halloncoulis

9/inetv

L_

Sancerre Raimbault-Pineau, Frankrike
Stoneleigh Sauvignon Blanc, New Zeeland
Graham Beck, Shiraz-Cabemet Sauvignon, Sydafrika
Talus Shiraz, Califomia, USA
Zumaya, Crianza Tempranillo, Ribera del Duero, Spanien
Chateau Fayau, Cadillac, Bordeaux, Frankrike

Små grytor har också öron. Varje möte startar med en genomgång där kvällens värd
talar om vad som skall tillagas och hur styrkorna fördelas. Kockarna bakom
novembermenyn är fr v Sven-Göran Blanck, Sune Eriksson, Lars Schölander, Lars
Kjellberg, Torsten Nilsson, Kaj Zaar, Björn Sahlsten, Ludde Persson, Ulf Strandmark,
Rolf Gisel-Ekdahl och Arne Ekman .. .

investerat i knivar och
redskap som inte står
ett restaurangkök
efter. Ingenting får
lämnas åt slumpen .

. . . samt Orjan Rinnert!
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Ruffen - 100 år

Vid jultiden 1902 blåste en så intensiv storm att byborna slängde rep över husen med tunga stenar i
ändarna så att inte taken skulle blåsa bort. Båtarna som låg förtöjda i hamnen slet sig och slogs
sönder mot stranden. Badhusen som låg på stora och lilla pirarna gick i spillror. Själva hamnen stod
inte heller pall för sjöarna, utan reparationer blev nödvändiga. Ruffen slogs också sönder och
"roffagobbarna" blev hemlösa.
Hemmavarande sjöfolk och andra
träffades ju där två gånger om dagen.
Barn fick vara med om de var tysta.
Men om något extra viktigt skulle
avhandlas fick de först gå ut. Kvinnor

var överhuvudtaget inte välkomna.
Nuförtiden träffas man en gång om
dagen och alla är välkomna. Klockan
8 på morgonen infinner man sig och
klockan 9 är det slut. Dagens roffagobbar är ofta ättlingar till de gamla.
Charlie, Carl-Herman, Krister, Sonny,
Bobs, Sven-Gunnar, Hans Christian och
Lennart hör till den inre kretsen.

Stormar, skeppsbrott, tropiska farvatten, kannibaler, palmer, akterseglade, snåla skeppare ordas det
väl inte mycket om i dag. Det får
väggarna tala om, om de kan. Men
hamnens angelägenheter och tillgången
på sill och fisk hör nu som förr till

samtalsämnena. Ingen lär väl heller
längre sitta och spotta tuggtobak på
golvet. Cementgolvet förr var fullt av
bruna fläckar av tuggtobak som äldre
tiders gamla roffagobbar satt och spottade ut. Idag är golvet täckt av klinker.
Förr fanns ingen belysning i ruffen

och på vinterkvällarna satt man i
mörkret och det var inte så lätt att se
vilka andra det var som satt därinne.
Ibland kunde det bli brydsamt om någon
började tala mindre vänligt om någon
som råkade sitta där.
Den första kända ruffen låg lite högre
upp där flaggstången står nu. Den hade
en vacker galjonsfigur på taket som
bärgats från den tyska skonerten
Mathilda som strandade vid jultiden
1867 vid Käringmalen. Galjonsfiguren
var enligt vissa en avbildning av redarens dotter. När en ny ruff byggdes lite

MÖLLE FISKRÖKERI AB
HÖGANÄS FISKAFFÄR
Fira jul och nyår med havets läckerheter

Ring gärna och beställ på tel 33 13 32
Se våra dagsaktuella annonser i HD

längre ner fick galjonsfiguren pryda
också den. Men på den nutida ruffen
som nybyggdes för hundra år sedan
kom den aldrig på plats utan lades in i
hamnskjulet och försvann någon gång
under 1:a världskriget. Tänk om det hos
någon i Mölle finns en familjetradition
kvar om vad som egentligen hände
med den vackra figuren. Såldes den
eller slutade den sina dagar under
någons brygghusgryta?
Johan Persson, byggmästaren som
byggde många av de fina möllehusen,
fick i uppdrag att uppföra den nya
ruffen. De gamla sparrarna av ek till
taket gick att återanvända. De satt ursprungligen i en strandad skuta och det
är därför taket har en lätt böjd form.

Namnbrädan Olympe Kuyper ovanför dörren kommer från en tysk brigg
som strandade 1882 vid Valparna mellan
Kulla lå och Visitgrottan. Skeppsklockan med inskriptionen Benwell härstammar från en engelsk ångare som
också förliste på nordsidan. Det hände
vid Klyftarännan i januaii 1892. Platsen
kallades sen Kolbunkarna efter lasten
som inte gick att bärga.
Johan Perssons bygge har stått stadigt
i hundra års stormar och man får hoppas att det förblir på samma hedersamma sätt så att inte roffagobbarna
åte1igen blir hemlösa.
TEXT: KIRSTEN KNAFVE

8
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, Välkommen på
mingel
1 :a Advent

Mingla!
Annars
är
Mölle Cafe öppet alla helger.
Krukmakeriet öppet dagligen.

100-åringen som den ser ut idag.=

Hotell Möllehus hor öppet julhelgen
för ~r som hor släkt och vänner pd besök.
Ring oss för information om vårt iulerbiudande.

HOTELL

MÖLLEHUSJ
HOTELL· LÄGENHETER· KONFERENS

Ann & Sten Nelson
Tel: 042-34 30 80
Fax: 042-34 30 75
info@hotellmollehus.se
www.hotellmollehus.se

Garrnsonsgatan 5 · 254 66 Helsingborg· Tel: 042-15 51 60 · man-tre 07.00-16.00
Mob: 0708-49 67 44 · b1lputsen@sw1pnet.se · www.tefcar.se
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Vil

HÖGANÄS

Vi har familjespelen
ni vill ha.

VÄLKOMMEN IN
TILL OSS PA INSIDE!
0

HÄR FINNER DU
ETT BRETT SORTIMENT
FÖR BÅDE HONOM & HENNE.
Ta med annonsen så får du

Storgatan 61

042 - 33 10 90

20% rabatt
på hela sortimentet.
Gäller vid ett köptillfälle
och ej nedsatta varor
till och med 31 januari 2004.
A

:d.~

~h;~ODE

Köp bordsgaffel, bordskniv och dessertsked i äkta silver,
förpackat i vacker presentask, så får du en linneservett
och en servettring i äkta silver utan extra kostnad.
Finns i modellerna:

Oanade möjligheter... Vad är din plan?

Svensk
Ch ip pe ndale
Vasa
Ga mmal Fra nsk
~

:,..1lkr

rb

iilMiMiGABj

.~~
.,,/,,•fH'J

{11

Nordea i Höganäs

12:?00'.1

Det trivsamma kontoret med personlig service!
Dufinneross påKöpmansgatan 7B (mittemot
Biblioteket)

tf.!l!ll

"V"

För bästa pris

beställ före 6/12

Nordea Höganäs
Köpmansgatan 7B
Telefon 042-34 07 05

25-44%

'3"''""~"

H~~62

Beställ våra tre julkataloger
på tel 042--340623, fux 340522
eller info@guklshop.com

10

Öppettider:
Mån, tis, ons, fre
Torsdag
Lunchstängt
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10.00-16.00
10.00-17.30
13.00-14.00

•l

Nordea,..

'f

rl

HÖGANÄS

Sportfiskebutiken Dan-Tackel
Erbjudande
ABU Rök stor
Pris 599:- (ord pris 799:-)
Ambassadeur 7000 Pris 1149:- (ord pris 1399:-)
Ambassadeur 6000 Pris 699:- (ord pris 899:-)
Ambassadeur 5000 Pris 649:- (ord pris 659:-)
Havsfiske set från 499:Vi har allt ni behöver för en lyckad fisketur.
Välkommen in.
Öppet mån-tre 10.00-18.00, lär 10.00-13.00 Tel. 042-340601
Besök gärna vår hemsida www.dan-tackel.com

En väldoftande jul hittar du hos

~p~
Måndag-fredag 10.00-18.00
Lördag
10.00-13.00
Tel. 042-33 JO 77
Köpmansgatan 6 Höganäs

Nyheter från bl a
ARMANI, BOSS, DOLCE & GABBANA,
CACHAREL, GIVENCHY m fl
"Alla paket med papper, band och etikett,
hos oss blir din julhandel lätt!"

Välkomna!

~

----------------------·
0iieåcl
C H OCOLAT IER

Hos oss hittar ni ett brett urval av
världens bästa choklad

Bogrens Tobak
Mitt i Höganäs
042-342076
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Arbetsplats Mölle 12

el KUllaberg
TEXT OCH FOTO: INGRID ERIKSSON

Charlotte Pataky ansvarar för
marknadsföring och evenemang
medan nyblivne maken Janos
arbetar med organisationen och
fungerar som "andlig ledare".
Som ett smycke i vitt, grönt och glas ligger Hotel Kullaberg på första parkett vid Mölle Hamn.
Förvandlingen från ett komplex med fasad av vitt mexitegel till dagens skönhet tog ett par år. Det första
som hände var "HK-bygget", med den provisoriska verandan, sommaren 1996. Där slog man sig ned på
ett - som det föreföll ~ provisoriskt möblemang utplacerat på golv av ohyvlade bröder, och avnjöt kall öl
i bleckmuggar. Det var ett nytt inslag i hamnen och gäster strömmade till.
Dagens Hotel Kullaberg figurerar ofta
i presentationer av hotell och restauranger som är värda en omväg eller
som kan bjuda på miljöer utöver det
vanliga. En viss stolthet över att hotellet
lever igen kan anas hos många möllebor
även om åtskilliga ibland står lite
frågande över den turbulens och personalomsättning som man hör talas om.
När hotellet äntligen väckts ur sin
Törnrosasömn vill viju så gärna att det
ska gå bra.
Möllekuriren gick på visit och togs väl
emot av Charlotte Pataky. Tillsammans
med sin man Janos leder hon det dagliga arbetet på Hotel Kullaberg. Paret
har yrkesbakgrund från PR-byrå
(Charlotte) och arbete med organisa-

tionsutveckling inom finansbranschen
(Janos). På Hotel Kullaberg ansvarar
Charlotte för marknadsföring och evenemang medan Janos arbetar med organisationen och fungerar som "andlig
ledare". Båda besjälas av ett starkt intresse för service och gastronomi. Ägare och chef för verksamheten är Bob
Erixon.

Liten italienare gjorde

succe

Hotellets personalstyrka varierar efter
säsong. El va personer är fast anställda,
övrigaca35 är säsongsanställda. Hotellet kan erbjuda 32 individuellt möblerade
rum, tolv i huvudbyggnaden, sex på
Sjöhem och fjorton på Turisthotellet.
Familjer som gästar hotellet kan välja
att bo i rum med angränsande barnkam-

mare försedda med leksaker. IntiJI Sjöhem ligger Sjövillan (det är den glasbyggnad som sticker ut som fören på
en båt). Den används för konferenser
under vinterhalvåret och uppgraderas
till lyxsvit under sommarmånaderna.
Turisthotellet kan ta emot de lite större
konferenserna. Här har samtliga rum
nyligen renoverats.
- Det är ett fantastiskt hotell med fantastiska rum. Det är kul med lite olika
stilar på mat och miljö, säger Charlotte.
Gran Turismo har gjort succe. Avsikten
var att kunna erbjuda ett lite enklare
alternativ till Matsalen och Bistron.
Flytten från Tmisthotellet till huvudbyggnadens källare har fört med sig
logistiska fördelar och inom kort utökar

- -- - -- - - - - - -- - - - - -- - -
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I receptionen träffar gästerna Linda Johansson, som även arbetar i
"servisen". Malin Bengtsson är kock och sörjer för att gästerna går
mätta och belåtna från bordet. Julen närmar sig och husfru Evy
Dyson ser till att det blir julstämning i Bistron.
man med ytterligare ett rum för lite
större sällskap. I Gran Turismo ska det
vara samma kvalitet på mat och viner
som i matsalen, men något billigare.
- Kanske blir det Gran Turismo som
en dag får en stjärna i Guide Rouge,
skojar Janos.

Kvalitetssäkring
Janos arbetar med att säkerställa kvaliteten i rörelsen. Där ingår att fånga upp
vad gästerna vill ha och att vidta
åtgärder för att nå bättre kvalitet. Ibland
kan det handla om att förändra något i
produkten, ibland kan det vara en
personfråga. Arbetet med att organisera verksamheten sker i styrgruppen
där all heltidsanställd personal ingår.
Gruppen arbetar fram förslag, kommer
med ideer, har hand om schemaläggning mm. Viktigt är att alla kan
känna delaktighet och att var och en
tar ansvar för sitt eget arbete. Beslut
som gäller investeringar och funktionella/estetiska förändringar överlåts till
Bob Erixon.
- Det känns som om vi är på rätt väg.
Förutsättningarna är kostnadsmässigt

bättre när vi går in i nästa säsong, säger
Janos och fortsätter: "Vi vill fokusera
på det vi gör bra och ta tag i det som är
fel. Det finns massor som kan göras,
men det ska ske under ordnade former
och i takt med att intäkterna kommer."
- Engagemanget är stort - både från
heltidsanställda och säsongsanställda vilket är en förutsättning för att Hotel
Kullaberg ska gå bra i framtiden, framhåller Charlotte.

Vilka är gästerna?
Ambitionen är att möllebor och andra
ska kunna ha ett trevligt och avslappnat
ställe att gå till och så fungerar det på
vardagskvällar, framför allt under
lågsäsong. Brunchen på söndagarna
avnjuts också gärna av möllebor men
även av helsingborgare och andra som
gör en dagsutflykt.
Hotellgästerna kommer från de mest
skilda håll. Ett ökande intresse från
danska gäster märks.
- Weekendpaketen har gått jättebra
säger Charlotte.
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Planer
Programmet för hösten och vintern
fokuserar på god mat, bra konst, gott
umgänge och skön vila. Auktionsfirman Bukowskis har återigen haft smygpremiär i Mölle och presenterat ett urval intressanta föremål. Hotellets gäster
kommer att kunna gå matlagningskurser hos kökschefen Paul Widell och
kocken Malin Bengtsson. Den som vill
slippa julstress hemma kan checka in
från och med den 23 december och
med varm hand överlåta julbestyren till
Hotell Kullaberg. De sista dagarna i januari kommer kocklandslagets Magnus
Ek på besök och delar med sig av sin
matlagningskonst.
På lite längre sikt är planerna att försöka hålla en hög och jämn kvalitet eller
som Janos uttrycker det "att lägga servicen på en nivå som man alltid klarar
att leverera".
- Då gästen lämnar hotellet ska han/
hon ha med sig en känsla av att ha haft
en fantastisk, lugn och god upplevelse,
något utöver det vanliga. Man ska
kunna komma hit och bara vara, filosoferar Charlotte avslutningsvis.
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Det är nog inte i så många kapell som byborna
kan sitta och titta på representanter för sig
själva under gudstjänsten. Det kan man i
Mölle kapell. Gunnar Valentin som fick
uppdraget att måla altartavlan i det
nybyggda kapellet tyckte att
"Fiskafänget" var ett lämpligt ämne för
vår trakt och till modeller använde
han möllebor. Jesus målades efter
konstnärens syster Maja. Mannen i
rött närmast Jesus i båten lär vara
konstnären själv och nästa man är
fiskaren Nils Rifve i gul klädnad. I
fören i båten bakom sitter Johan
Svensson, alltid kallad Jojje. Bredvid
honom sitter Gamle Wellberg,
mindre känd under namnet Nils.
Personernas dräkter fick Gunnar
Valentin låna från Dramaten.

Välkomna till kapellet i jul I
Selma Lagerlöf hade just varit i Palestina och genom en släkting till henne
fick konstnären se bilder från Genesarets sjö. Bilderna påminde om berg och
hav här hemma och Valentin målade
den bibliska händelsen som om den
tilldragit sig i kullabergsmiljö.
Det är också Valentin som ritat inredningen i kyrkan och gjort alla de fina
sniderierna på bänkar, predikstol och
dopfunt.

. Klockorna klämtar
En annan sak som är speciellt för Mölle,
eller rättare sagt var, var klockringningen. Idag är den elektrifierad, men
tidigare ringdes det för hand. Varje
lördageftermiddag ringdes helgmålsringning några minuter på lilla klockan.
När ljudet klingat ut slogs tre gånger
med kläppen i den stora klockan, sedan
tre gånger i den lilla och slutligen tre
gånger i den stora igen. Det skulle symbolisera Gud, Jesus och Den Heliga Ande. På nyårsnatten ringdes det nya året
in i hela tjugo minuter. Den elektrifierade klockringningen utför inte de
avslutande slagen och hela ringningen
har inte alls samma klang och rytm som
förr när det ringdes för hand, säger
äldre möllebor.
De första ringarna i kapellet och
sam-tidigt kyrkvärdar och vaktmästare

14

var Johan Svensson, som även var byns
brevbärare, och hans hustru Zenta. Under krigsåren var Jojje inkallad och då
hjälpte sonen Sonny till istället.
Förr ringdes det i kyrkklockorna vid
begravningar också. Den döda brukade
ju förr vara i hemmet fram till begravningen. När liktåget skulle lämna Mölle
och passera kapellet på väg till Brunnby
kyrka, stod ett par, tre pojkar på vakt
vid vägen. Den första pojken stod ungefär vid missionshuset. När processionen dök upp gav han tecken till nästa
som brukade stå där Elsa Pettersson
bodde. Denne gav i sin tur tecken att
det var dags att börja ringa till Sonny
som stod med luckorna öppna uppe i
kyrktornet. Först kom likbilen. Efter
den körde kransbilen med Kola-Jim vid
ratten. Hans lastbil gjordes säkert extra
fin, så att det inte syntes att den vanligen
lastades med kol. Efter krans bilen kom
de andra bilarna i processionen. Kyrkklockorna skulle ringa så länge som
tåget syntes borta på Långa Ryd, som
vägen ut från Mölle kallas.

Kyrkliga trotjänare
I kyrkvärds- och vaktmästarjobbet ingick att få fyr i ångpannan med koks
och kol inför gudstjänsterna, vilket inte
var helt lätt. Draget var inte det bästa
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med berget intill och det kunde ryka in
rejält. Ibland small det och dånade om
pannan så att det hördes i hela kyrkan.
Det var mycket mer grus runt kapellet
då som skulle skyfflas och krattas.
Gräset skulle klippas. Mycket löv som
blåste ner från skogen och kastanjerna
i allen skulle samlas upp. Kyrkgolvet
skulle knäskuras då och då, stenen
vaxas och bonas och pannrummet och
allt annat hållas rent och fint. Så skulle
det ringas i klockorna och närvaras
under gudstjänsterna. Lönen var inte
så stor, som mest 125 kr i månaden.

Jojje och Zenta skötte uppdraget i tio
år. Därefter tog Valter Björk vid och
stannade i 14 år. Han skötte annars renhållningen i byn och tömningen av sopoch dasstunnor. Efter Valter Björk var
det svårt att få fatt i någon ny vaktmästare. Ingeborg Höber och Lisa Knafve
åtog sig då uppdraget tillfälligt fram tills
att någon ny kunde hittas. För Lisas
del blev det sjutton år och för Ingeborgs
del tjugosex år! När de slutade visade
det sig att det fanns flera personer från
kapellstiftelsen och syföreningen som
gärna ville dela på sysslan.

Tete-a-tete i tornet?
Även om det var och är mycket och
oavlönat arbete som förväntades av
dem som hjälptes åt med kapellet så
verkar det också som om alla har tyckt
att det har varit mycket roligt. Ibland
har familjemedlemmar också hjälpt till
utan knot. Eva-Lisa Knafve t.ex. Hon
var sjutton, arton år och hade redan
träffat sin framtida make Per. De erbjöd
sig villigt att sköta lördagseftenniddagarnas klockringning. Att lämna byn
för ett tag och gå upp i tornet tillsammans var ingen börda alls ...
Nuförtiden sköts kapellvärdstjänsten av
Birgit Itzigehl, Lennart och Febe Alfredsson och Hans-Eric Andersson.
Aina Svensson rycker också in vid
behov.

Välkomna till kapellet i jul
Nu står julen för dörren med de viktigaste högtiderna i Mölle kapell och
kapellvärdama får fullt upp. Kyrkan
brukar vara fullsatt på gudstjänsterna
första advent och julafton. Efter gudstjänsten första advent bjuder syföreningen på sedvanligt vis på kaffe i
stationshuset. Julafton inleds med barnoch familjegudstjänst klockan elva, med
julkrubba, julspel och kyrkans barntimme. Klockan tre är det julbön. Boende i Arild som inte fått plats i dess lilla
kapell klockan två, brukar också komma hit då. Nästa tillfälle är klockan fyra
iBrunnby.
TEXT: KIRSTEN KNAFVE
FOTO: LOTTA BIGNERT

En sann rolig historia:
En kund kom in i Johnsons affär där Emil Johnson stod och
expedierade. "Har ni någon bild på Shirley Tempel "
"Nej, men vi har på Brunnby kyrka och Mölle kapell", svarade
Emil, som antagligen inte var särskilt intresserad av att gå på
bio, men tyckte om att gå på Turisthotellet tillsammans med
skomakare Bergkvist.

~ÖLLP. 2004
JULKLAPP - SAMLAROBJEKT eller för eget bruk, nästa års Mölle-kalender finns till försäljning hos

Anne-Marie Lind 34 75 53
Solveig Johansson 34 74 64,
Britt-Marie Petersson 34 71 20
Lise Håkansson 34 70 28
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AlternativtilljullxJrd?
Tamaldinaiiinnerti/1,

GmndH6te!Mölle
njuten5riittersmell)li~avjulenstmditiandlasmak!r
lileannarlunda-m;_y:ktlxittre!
i>n,kr495 perperson
Serveras 28 nov -19 dec

~
5riitterssup!maldans
Jangfdrmerinfo
Tel362230

DAHL

16

B
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Ahlquist, B Maskin AB
Stenarbeten. Sprängningsuppdrag. Mark. Byggnader.

Box 2026, 281 02 HÄSSLEHOLM
tel 0451 - 77 00 18, 070 - 650 76 50

VÄLKOMMEN TILL

FÖNSTERPUTS

rRol/ fJCersös
Q)am.- & flCerrsal,n9
Kullabergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71

LEDAMOT
MÄKLARSAMFUNDET

TRYGG
••
FOR••
SALJNING
AVER
BOSTAD
Mäklar.firman
Peter Nykvist AB

God Jul
och Gott Nytt år

****
önskar

••

0

MOLLEMALARNA
Vänd Er med förtroende till oss.
Per-Johan Holmbeck
tel. 347631
mob. 0703347 494

Tel 042-35 22 40
www.nykvist.se
MÖLLE kuriren nr 4 2003
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~ Grattis, Christer Bolin!
Christer utsågs till vinnare bland
dem som lämnat in rätt lösning
på förra numrets spegelvända
bilder. Men han var inte ensam
om att känna igen Postvägen,
Ransviksvägen, Möllevångsvägen, Kåsvägen, Barakullsvägen och Halls väg. Den sista
var kanske lättast eftersom
Christer bor där själv.
Antingen var tävlingen för lätt
eller så kan mölleboma sin by.
Det var många rätta svar, men

Möllekurirens jul·knåp
Bevara husnamnstraditionen!
Sweet Home (Svetåme), Italienborg, Skansen, Ransvik, Minnet,
Miranda, Berit, Dalhem, Ruth, Hörnstugan och Capella. Det är bara ett
urval av alla de fantasieggande eller trygga namn som husen i Mölle
har fått genom åren.
Möllekuriren vill i julknåpets form inte bara slå ett slag för ett
bevarande av den här traditionen (det verkar som om flera har
försvunnit vid ommålningar). Vi vill också höja bildningsnivån i byn
geom att få mölleborna att bilda ord i jul.

första pris går alltså till
Christer Bolin, som nu kan se

"\

fram emot 2004 med stor
tillförsikt. Första priset är
nämligen möjligheten att fyra
gånger under det kommande
året sätta sig till rätta bredvid
brasan, slå upp en liten whisky
och njuta i fulla drag av en
nyutkommen Möllekuriren - och
dessutom riktigt känna att man
gjort sig förtjänt av det.
Kan man ha det bättre?

Julknåpsregler
· Identifiera husen och skriv ner husnamnens begynnelsebokstäver,
en bokstav per hus (om Villa eller Hotell ingår i namnet bortser du
från det).
· Bilda så många ord du kan av dessa begynnelsebokstäver.
Orden får bara vara i obestämd form, oböjda, och får inte vara
egennamn. Svenska Akademiens ordlista används som rättesnöre vid
tveksamheter.
· Varje bokstav som ingår i ett godkänt ord ger ett poäng.
· Flest poäng vinner.

Förslagen vill vi ha senast den 15 januari till MölleKuriren,
Ålgränd 14. Knåpa på i jul!

Försäljning av
villa eller fritidshus
i Kullabygden
Hög marknadsföringsnivå, servicekänsla och personligt
engagemang hos din lokalafastighetsmäklare.
Mäklarhusets Ansvarsförsäkring mot dolda fel
ingår i tjänsten.
Vid försäljning kontakta mig

042-33 0809

"µtv,/

/4,~

r

®

Rickard Länsberg
Kullabygdens mäklare

Cl

□

Läns bergs
-

Mäklarhuset Länsbergs Storgatan 64 (f.d. Sparbankshuset) 263 31 Höganäs
www.maklarhuset.se
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Den som gjort en resa har alltid något a~ berätta
I Mölle finns åtskilliga invånare som har levt spännande liv och kan berätta om 'upplevelser utöver det
vanliga. I Fågelviksbacken bor snart 90-åriga Gerd Killman, och hon är en av dessa färgstarka personer i
vår by. Gerds minnen är ett stycke modern historia. Hon var själv med, hörde och såg och kan beskriva
miljöer och människor som få andra kommit i kontakt med.
Resorna gick till olika länder, men oftast
Rötter i Mölle
Gerd föddes den 6 mars 1914 i Göte- till England eller Tyskland.
borg, som dotter till sjökaptenen John - I Liibeck bodde jag inackorderad hos
Olsson, vars föräldrar bodde på Fågel- Hafenkapitän Murken och stod vid fönviksvägen i Mölle, och Carolina Olsson stret och såg unga pojkar utklädda i unifrån Björkeröd. Mamma utexamine- form marschera gatan fram och sjunga
rades som småskolelärarinna redan "Die Fahne hoch ... " Dessa småungar
som 18-åring och tjänstgjorde i Mölle som inte hade en aning. De upplevde
under ett par år innan giftermålet med detta som något positivt i en i övrigt
dyster tillvaro. Vid stranden fanns skylJohn Olsson.
Farmor och farfar var båda födda i tar med anvisning om var hundar och
Mölle. Farfar var sjökapten och omkom judar fick vistas, minns Gerd.
år 1900 utanför Gävle då en stormvind - Jag fick lektioner i stenografi hos en
välte den lilla båt han och besättningen lärarinna som var judinna. Hon levde i
skulle ta sig in till hamnen med. Pappa ständig fruktan för morgondagen.
gick under med ångfartyget "Hansa"
Yrkeslivet startade på Stockholms Ensom ryssarna sänkte utanför Visby i
skilda Bank, belägen vid Kungsträdgårnovember 1944.
den i Stockholm. Gerd arbetade som
Gerd har alltid kunnat vara i Mölle på korrespondent och sekreterare vilket
somrarna även om hon under större de- bland mycket annat innebar att hon var
len av sitt liv varit bosatt på andra plat- med vid den dagliga postöppningen. Det
ser. Hon minns lyckan över att komma var regel i banken att brev alltid skulle
till Mölle, hur hon och hennes syster besvaras samma dag de kommit, om
rusade genom byn ända bort till Ransvik. så bara med ett besked att brevet tagits
Skola och yrkesliv i
emot. Kuverten slängdes alltid i pappersStockholm
korgen. Efter en stund brukade det
Familjen flyttade till Stockholm där höras "knack, knack'' på dörren. UtanGerd gick på privat flickskola. Då de för stod gossarna Wallenberg (Marc
och Peter) och bockade samt frågade
blev lite äldre reste systrarna Olsson
artigt om de kunde få lov att hämta kuvarje sommar till någon av föräldrarnas
verten. De samlade nämligen på frimärmånga goda vänner som var bosatta
utomlands.
ken. Naturligtvis fick de kuverten, tackade
- Vi hade sådana bra föräldrar. Det och gick bockande ut ur rummet.
Personalen tilltalades med herr resmamma och pappa inte hade fått göra
pektive fröken. Även bankens direksom unga ville de att vi skulle få
törer titulerades herr. Någon.fru fanns
möjlighet att pröva på, säger Gerd.
inte i personalförteckningen eftersom
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • alla damer slutade sin anställning då de
•
• gifte sig. Man avtackades under storstilade fotmer och erhöll en årslön som
•• Mindre hus eller lägenhet ••• tecken
på uppskattning.
• önskas hyra året runt.
•
: Sommartid ej nödvändigt. : Gerd trivdes fantastiskt bra under åren
• Referenser finns
• på banken. Därefter anställdes hon på
:
: Kommerskollegium. Gerds syrliga
• Kontakta Ewa Flycht
• kommentar:
: på telefon 046-211 69 68
: - Där besvarades inget brev det året!!
• eller mobil 0706-47 49 17.
• Skillnaden i behandlingen av ärenden

: Bostad sökes

•• •

•

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Med M/S Drottningholm till
New York
På sin 24-årsdag gifte hon sig med
styrman Robert Killman. Han arbetade
på Svearederiets M/S Freja som bl a
gick på traden New York - Buenos
Aires. Gerd reste över Atlanten med
M/S Drottningholm för att åtminstone
ibland få träffa sin man. Hon fick bo
hos fars kollega Svearederiets generalagent Gerda Eckert i New York men
tyckte inte att hon kunde bo inackorderad hur länge som helst utan måste finna
sig en egen bostad. Det var dyrt i New
York så tanken dök upp hos Gerd att
det kanske vore billigare att bosätta sig
i den andra änden av makens rutt, i
Buenos Aires. Och så blev det.
I Buenos Aires under
brinnande krig
Gerd får glitter i ögonen då hon erinrar
sig de åren.
- Ååh vad jag var imponerad av
Buenos Aires, Gud en sådan stad! Jag
bodde högt upp i ett hus på Charabuco
409, och kunde promenera till den
svenska legationen, där jag fått jobb.
Män som Gerd mötte på sin väg till
jobbet pratade och gestikulerade livligt
då de fick syn på henne (Gerd hade
fått lära sig att inte möta blicken från
en man, det kunde uppfattas som en
invit att följa efter). Hon började på en
kurs i spanska, och förstod så småningom en del av det som sades till henne:
"Åh sefiora, om jag ändå vore blommorna i era händer," och liknande lyriska
utsvävningar.
- Jädrar vad roligt det var, man gick
inte till jobbet, man flög!
Allt fanns i överflöd i Argentina till
oerhö1t låga priser. För oxfilen betalade
man 50 öre kilot. All fin frukt - dit räknades t.ex. druvor, apelsiner, mandariner - kostade 15 öre kilot. Gerds lön
var 300 kr (eller pesos, som stod i
samma kurs) i månaden.

I Europa härjade kriget. På den svenska
legationen som leddes av minister
(legationscheferna titulerades så)
Wilhelm Winther arbetade Gerd som
sekreterare. I hennes minnesanteckningar från den tiden läser man:
"Vi skrev mest på engelska i 7 exemplar
(genomslag). Det var ju under andra
världskriget och posten sändes på olika
vägar till Sverige (dätför de 7 exemplaren). Alltid kom väl något fram?!
I Argentina protesterade man mot att
Sverige lät tyska trupper passera till
Norge, som var intaget av tyskarna
sedan 9 april 1940. Vi försökte svara
på angreppen i pressen, men det fanns
aldrig "plats" för våra svar i "La Prensa"
(den största argentinska tidningen).
tidninoar
en enoJag läste tre da2:li2:a
....., ._,
b
'
b
elsk, en argentinsk och en tysk varje
dag. Det var tre helt olika "sagor". Alla
talade om segrar för de sina (d.v.s. i
Argentina var det inte krig men där höll
man på engelsmännen)."
Gerd tillbringade åren 1940-1942 i
Buenos Aires och reste därefter hem
med M/S Svea Jarl. Då hon lämnade
Buenos Aires var temperaturen 32 ° C
i skuggan. I Göteborg var temperaturen
något lägre vid ankomsten den 25
februari 1942!
- Kriget pågick för fullt och man såg
en del konstiga båtar och hörde talas
om att det hade hänt otäcka saker,
erinrar sig Gerd.

Vid hemkomsten gav Gerd upphov till
stora rubriker i bl.a. Göteborgstidningama och i Stockholmstidningen. Hon
hade rest som ensam kvinna i en i övrigt
manlig besättning!

Konstnärinnan
Gerd har många strängar på sin lyra;
konstnär, korrespondent, sekreterare
och sångerska! Hon framträdde i sångprogram i radio tillsammans med visdiktaren Lille-Bror Söderlund.
Många möllebor förknippar Gerd med
de uppseendeväckande affischerna
som lockade många åskådare till Hattparaden vid den årliga Hamnfesten på
den tiden det begav sig. Men Gerds
konstnärskap sträcker sig betydligt
längre. Hon har en gedigen utbildning i
måleri, batik och grafik. Hennes batik-

bonader i stort format är värda ett eget
kapitel. Hon har haft flera separatutställningar i bl.a. Stockholm. Hon
finns representerad på museerna i Helsingborg, Höganäs och Landskrona
liksom i många offentliga lokaler.
Gerd har drabbats av en del allvarliga
sjukdomar, men trots det behållit sin
positiva inställning till livet och lusten
att ha roligt. Det är ett stort privilegium
att få förmedla några av hennes detaljerade ögonvittnesskildringar, berättade
med en stor portion humor och självironi,
till Möllekurirens läsare.
TEXT OCH FOTO: INGRID ERIKSSON

\.1äklarfmnan LI!' af Lkenstam

.ekenstam.se
~042-123330

I ett barns ögon

Brunnby
församlings
aktiviteter i Mölle
DECEMBER
den 9 kl 12.00
Kyrklunch i Mölle stationshus. Efter
kaffet sjunger Gunilla Bengtsson
visor inför julen och berättar om dess
traditioner.
den 24 kl 11 .00
Gudstjänst vid krubban i Mölle kapell.
Tommy Svensson, Amicitia och
Paxkören.
kl 15.00
Julbön i Mölle kapell. Tommy
Svensson. Solosång Lars Tibell.

JANUARI
den 11 kl 18.00
Söndagsgudstjänst i Mölle kapell.

FEBRUARI
den 4 kl 12.00
Kyrklunch i Mölle stationshus.
den 15 kl 18.00
Söndagsgudstjänst i Mölle kapell.

På väg hem från ett besök på ett barnhem utanför Sao Paulo, Brasilien,
fick jag plötsligt se julens budskap i en enda mening. En lastbil körde om
mig och baktill var målat med sirliga bokstäver:
"Om du förlorat hoppet. sök det i ett barns ögon."
Jag tänkte på barnen i det barnhem jag just hade besökt.
110 föräldralösa i en ålder från några månader upp till 20 år.
Vad skulle det bli av dem? Fanns det någon framtid?
Något att hoppas på?
Den vuxnes och desillusionerades frågor. Frågor från en vars ögon mist
sin glans. Att en och annan råkar ut för det är inte så konstigt. Så som
världen ser ut.
Men - om du förlorat hoppet, sök det i ett barns ögon ..
Lagd på strå, i ett stall. ..
I julevangeliet möter vi kejsar Augustus, hela den dåtida världens
härskare. För honom är människorna undersåtar, till för att befalla över
och utpressa skatt av. Men vem firar vi i jul? Inte kejsar Augustus, men
väl barnet som är lindat och ligger i en krubba, helt utlämnat åt sina
föräldrar, att de bryr sig och vårdar det.
Där - hos det lilla barnet - finns vårt hopp. Där - hos honom - finns
makten att förändra.
Ditt värde som människa, din framtid hänger inte på din förmåga att
rycka upp dig och ta dig i kragen utan på detta enda: Du är älskad.
Vem du än är, var du än är, hur du än har det, så är du sedd,
känd och älskad.
Om du förlorat hoppet, sök det i ett barns ögon

Mitt bland oss bor det här
visar oss vad kärlek är.
Lyss till änglasångens ord:
Gud är kommen till vår jord!
En välsignad julhelg önskar Dig Tommy Präst.

Krogen på berget

KULLAPRAKTIKEN
Doktor

SVEN-GORAN BLANCK
Centralgatan 35, Höganäs
tel 042-33 08 60

telefon 042-34 74 20
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Aktiviteter i
Mölle Byförening

••••••••••••••••••••
NOSTALGISK AFTON

Stor investering i hamnen sprider ljus
Lördagen den 18 oktober bokfördes
årets sista gästbåtsavgift. Slutsumman
för antalet gästbåtar 2003 blir 1.964 st

modell samt det mest synliga och
märkbara - nya lampor.
En investering på över I00.000 kr.

(2001-1.830 och 2002-1.932). En siffra
som Mölle Hamn Ek För är mycket
nöjd med. Vädret under försäsongen
var allt annat än båtvänligt och efter
midsommar var antalet rejält under
fjolårets siffror. Men det blev som vi
alla nu vet en bättring - både gällande
vädret och antalet gästbåtar. Antalet
båtnätter uppgick till 2.341 och antalet
gästnätter uppskattas till ca 6.300.

Nyhet för säsongen som gick - källsortering av avfall från båt- och hyresgäster. Under perioden maj-augusti var
containrar för wellpapp, färgat glas,
ofärgat glas, tidningar, hårdplast och
mjukplast samt en batterilåda utplacerade. Vidare kan nämnas införskaffande av tre nya flaggstänger, nya bänkat
på kaj och pir, nya bänkar ovanför kåsema samt två nya cykelställ.

Årsmötetägderumden22marsiMölle
Stationshus med 19 medlemmar närvarande. En dålig siffra med tanke på
att föreningen har mer än 200 medlemmar och att kallelse skickas ut via
brev. Är inte medlemmarna intresserade av verksamheten i Mölle Hamn,
som betyder så mycket för Mölle?
Trots den dåliga närvaron togs beslut.
Bl.a. godkändes för andra gången ett
förslag till nya stadgar och beslut om
att investera i en ny elinstallation för
stora kajen.

Den 1000:e gästbåten seglade in den
18 juli, Agnes var hennes namn. En 30
fotare från Stralsund i norra Tyskland.
Besättningen, Jörg Dahms och Kerstin
Neumann firades med en knoptavla
som minnessak, lunch på Kullens Fyrrestaurang och som avslut en guidad
tur i Kullens fyr. Vi riktar ett stort tack
till Joakim Persson och Marcus Petersson för lunch och guidning.

Elinstallationen gjordes under våren och
bestod av två nya elkablar längs hela
kajen, 12 boxar med eluttag av europa-

Mölle Hamn Ek För
tackar alla besökare och
hyresgäster för det gångna året
och önskar
God Jul och Gott Nytt År

Fortsättning .....
Onsdagen den 12 november visades
glimtar ur 10 gamla filmer om Mölle
och Kullaberg och dess invånare.
Stationshuset blev välbesökt med
närmre 70 deltagare. Fortsättning
följer. Söndagarna den 18 januari,
den 22 februari och den 21 mars
med start kl 18 00 visar vi en eller
två filmer i sin helhet per gång. Kaffe
med tilltugg kommer också att serveras, så att gamla minnen kan ventileras vänner emellan.
Välkomna, önskar Mölle Syförening

Mölle Kapellsyförening
Börjar vårterminen den 22 januari
kl 14.30 på Stationshuset. Vi träffas
varannan vecka fram till I ap1il. Vi
dricker kaffe och har trivsamt tillsammans. Gamla såväl som nya
medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.
Gunnel Eljversson, ordförande
Kullens Hembygdsförening
blir du medlem i genom att betala årsavgiften 120 kronor till postgirokonto
91625-4. För en extra tia ansluter du
ytterligare familjemedlem. Som medlem får du årsboken Kullabygd och kallelser till trivselträffar och annat i föreningens regi. I vårt närområde driver
hembygdsföreningen såväl Himmelstorpsgården som Bräcke Mölla.

1500 medlemmar kan inte ha fel!
Välkommen.

MÖLLE BOULEKLUBB

MÖLLE
kuriren
vill
ta tillfället
i akt och dela ut fyra
baddräkter till Hamnföreningen för
den nya belysningen som förskönar
vår by. Det glädjer oss alla!

1111
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hade sitt sommarmöte den 16 augusti.
Ca 50 medlemmar deltog i boulespelet
med åtföljande trevligt samkväm.
Den 14 september spelades KM i trippel. Klubbmästare blev Jan Andersson,
Hilde Wellberg och Harry Fruerlund.
Torsdagsärter med tillbehör startade
vi med den 25 september hos Lisa
Wohlfart, Mölle Krukmakeri, och det
blev mycket uppskattat. Detta kommer
vi att upprepa sista torsdagen i varje
månad.
Medlemsantalet ökar och alla ser fram
emot julboulen den 14 december.

=====-------=-==-- ======-- - - - - --~2~3
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VALKOMMENTILL
KERAMIKENS HUS!
JULKLAPPARNA HITTAR DU PÅ
KERAMIKENS HUS!
Det spelar ingen roll om du letar efter en snygg
ljuslykta för under femtiolappen eller verk av Hans
Hedberg för 250 000:-, på Keramikens Hus har vi
båda och allt där emellan.Vi har valt ut det bästa till
dig när det gäller Skandinaviens största utbud av
handgjord keramik, det vackraste glaset från
Glasriket i Småland samt alster från några av
världens bästa formgivare och konstnärer.

INSPIRATION OCH IDEER PÅ
KÖPET
På Keramikens Hus får du inte bara
inspiration och ideer till julklappar och
presenter. Här kan du även få hjälp med
det dukade bordet, utsmyckning till
fritidshuset, trädgården och till företaget.
Letar du efter konstkeramik och glas av
mycket hög klass så är det hos oss du
hittar det!

HÖGANÄSKRUSEN FINNS HÄR
Hos oss finner du också fabriksförsäljningen av
Höganäs Saltglaserat, originalet från 1835. Räkna
med priser som ligger 20-40% under i fackhandeln.
På så sätt räcker dina julklappspengar längre.

FYNDA PÅ KERAMIKENS HUS
På Keramikens Hus har vi alltid otroligt bra
erbjudanden i butiken. Missa inte chansen
att fynda keramik och glas av kända
märken och formgivare .

MINIUTSTÄLLNINGAR
Året om har du möjlighet att se och beundra
fantastiska verk av världsberömda keramiker som
och glaskonstnärer som Hans Hed berg, Tina
Reuterberg, Kjell Engman, Lars Hellsten, Bertil
Vallien m fl.

$
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KERAMIKGATAN 3 (MITTEMOT HÖGANÄS KERAMIK) 263 39 HÖGANÄS
ÖPPETTIDER: MAN-FRE I 0--18, LÖR I 0--16, SÖN I 1-16.
TELEFON: 042-21 65 40

Din mäklare på Kullahalvön
Om du funderar på att köpa eller sälja din bostad,
finns det många skäl att vända sig till den lokala mäklaren.
Stor kännedom om vår natursköna bygd och många nöjda kunder.
Kontakta oss när du vill köpa, sälja eller få värderat din bostad.

FASTIGHETSMÅKLARE
Tel. 042 - 23 86 40, Fax 042 - 35 25 30, Mobil 0704 - 93 11 41
Båtbyggarevägen 8, 260 40 Viken, epost: villakonsult@telia.com www.villakonsult.se

