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SOMMARTURISM I MOLLE FORR ITIDEN
Märta Bager berättar om barndomens somrar i Mö/le
Möllekuriren har träffat en dam
som på nära håll kunnat följa
Mölle genom större delen av
1900-talet och en bit in på 2000talet. Det är Märta Bager, som
genom farfar och farmor kom till
Mölle som sommargäst. Numera
är Märta sedan många år bosatt i
Mölle.
Märtas gracila gestalt sätter sig bekvämt tillrätta i soffan och hon börjar
berätta om livet i den populära badorten Mölle på den tiden då hon var
barn och ung flicka. Hon skildrar en
tid då sommargästerna dröjde sig kvar
hela sommaren, åtminstone mor i huset
och barnen. Fäderna kom efter arbetet,
i allmänhet på lördag eftermiddag eller
kväll, och reste sedan hem med tåg på
söndag kväll eller tidig måndag morgon. Detta var under Mö lies andra turistepok, den som pågick mellan de
båda världskrigen. Under andra världskriget var hamnen stängd och Mölle
nästintill isolerat.

Från 1893 till 1955
- Jag har ju tillbringat åtskilliga somrar
här. Jag kom hit för första gången år
1921. Då tyckte mina föräldrar att jag
var så pass stor att jag kunde klara
Mölle. Åren innan semestrade vi i
Lerhamn, för där fanns sandstrand. År
1893 började min farfar hyra sommarbostad i Mölle på grund av att luften
här ansågs hälsosam för min lungsjuka
farmor. Vi barnbarn bad ofta farfar att
han skulle köpa ett eget hus här i Mölle.
Det kunde till exempel vara en lekstuga i en trädgård som lockade. Men
farfar han sa alltid: "Nej jag vill inte
binda mig." Vår familj hyrde samma
hus från 1911 till 1955, då min far köpte
ett hus, berättar Märta.

Goda kommunikationer
Här var full fart. Det gick passagerarbåtar från Köpenhamn och det kom
tåg flera gånger om dagen. Många
möllebor rodde runt med turisterna i
sina båtar och transporterade besökarna från hamnen till Ransvik. Det fanns

motorbåtar som körde runt hela Kullaberg och angjorde Arild. Dessa användes till sillfiske på vintrarna och försågs
sommartid med sittbänkar där det
kunde finnas plats för 10-15 personer.
- Det fanns så många butiker och två
gånger i veckan var här torghandel.
Det var ganska ovanligt med endagsbesökare. Det var bara de som kom
med Köpenhamnsbåten som besökte
Mölle över dagen. Deras matsäck bestod av sm0rrebr0d som förvarades i
en skokartong, ombunden med snöre,
minns Märta.

Bad i alla väder
Baden och att komma ut på havet eller
ut i naturen var huvudattraktionerna
för sommargästerna i Mölle under
förra seklets första hälft. Bad fanns i
många former. Allt från damernas varma tångbad, som ansågs nyttiga och
lugnande, till att vid regn och storm
hänga i rep vid kallbadhuset i hamnen.
Repen fanns där som en säkerhetsåtgärd, eftersom strömmarna var oerhört starka. Märta minns barndomens
badställen:

T v: På väg till badet bar herrar både hatt, fluga och
kostym. Även damerna var propert klädda och
skorna säkert inte helt lätta att klättra i berg med.
Ovan: Konstnären, konsuln, direktören, översten Einar Bagers fyra svågrar efter ett lyckat fiskafänge.
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- Vi badade från klipporna vid Paris
hamn, Ablahamn, och Käringmalen.
Dit gick vi till fots från Mölle. Efter
badet gick vi samma väg tillbaka och
var lika varma när vi kom hem som
då vi gick upp.
I kiosken vid vägen köpte Märta och
kusinerna syrliga karameller att läska
sig med. Där kunde trötta vandrare
även köpa vandringsstavar, gjorda av
grenar och med "Kullaberg" i glödritad
sklift.
Märta erinrar sig att man badade i alla
väder. Då det regnade och stormade
badade man böljebad vidRansvik. Det
gick till så att man låg på stranden och
lät sig sköljas över av vågorna. Det
var alltför farligt att vistas i vattnet. Om
man trotsat väder och vind, bjöd farfar
på kaffe och wienerbröd på Kullagården. Barnen drack sockerdricka.
Det fanns många hotell i byn och där
spelades levande dansmusik på kvällarna. Då man hade fönstren öppna
så hördes dansmusik från alla håll, det
var en riktig kakafoni. Det dansades
och umgicks under de angenämaste
former. Endast Hotel Kullaberg saknade dansmusik. Kanske var det ett lite
äldre klientel som tog in där.
- Fortfarande är Mölle lika spännande
och intressant. Fortfarande går man
på fäladen och hör fågelsång och ser
på blommor och fortfarande imponeras man av höststormarna. Det finns
alltid något att glädjas åt här i Mölle,
säger Märta
INGRID ERIKSSON

Då som nu var vattnet Mölles stora dragplåster. Bildens böljebaderskor
uppskattade, precis som våra dagars vågsurfare (se sidan 19), när hela
havet stormade.
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Alla talar om det gamla Mölle
Alla talar om det gamla Mölle.
Med förtjusning och berättigad
respekt. Gamla Mölle är värt sin
visa som ett av vårt lands mest
attraktiva smultronställen. Men
det finns nyare sidor av Mölle,
som också är värda att besjungas.
Gylleröd är en sådan.

Nya och nya förresten - i år är det
trettio år sedan Gyllerödsområdet fick
sina första bebyggare. Sna1t alltså ett
trekvarts sekel sedan en gammal
potatismark under hemmanet GyUeröd
styckades upp, bebyggdes och slussa-

des in i GyUeröds samfäUighetsförening.
Marken hade ställts till förfogande av
Krapperups gods, bygget finansierades
till stor del av den dåvarande Sparbanken i Nyhamnsläge och byggnationen utfördes av Skanska. Inga stat(jga lån fick användas men sparbanken
hade ti llsammans med intressenterna
lagt upp en förmånlig lånekonstruktion
och nypriserna var måttliga.

Mölle i stagnation
Redan i början av 1960-talet hade diskussionerna om en rejäl utbyggnad av
ett stagnerande MöUe inletts i dåvarande Brunnby kommun, som byn då ingick i. Bakgrunden var att MöUes goda

år som badort och semesterort efter
andra världskrigets slut tycktes vara
över. Med gränserna åter öppna mot
Europa började allt fler svenskar söka
sig längre söderut i sin jakt på sommarbete. De gamla bado1terna på västkusten och i Skåne tappade konkurrenskraft.
Brunnby kommun träffade ett par
år in på sextiotalet en principöverenskommelse med Krapperups gods om
fö1tursrätt ti Il ett markområde mellan
dåvarande järnvägen och landsvägen
väster om kapellet på Gylleröds gamla
mark. Avsikten var att där försöka
anlägga en betydande nybebyggelse,
som kunde komplettera gamla Mö lie.

FOTO: INGRID ERIKSSON
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även det nya är värt en visa!
Höganäs kommun bromsade
Så kom kommunsammanslagningen i
början av sjuttiotalet - Brunnby blev
en del av Höganäs kommun. I Höganäs ville den nya kommunstyrelsen
satsa på andra delar av kommunen.
Att bygga stort i Mölle föreföll många
onödigt och riskfyllt - eftersom detta
skulle kunna innebära ökade servicekrav på kommunen. Höganäs kommun hade inte tagit upp den planerade
Gylleröds-bebyggelsen i sin regionala
planering.
I Mölle var man bekymrad över
förseningen. Byföreningens dåvarande ordförande Bert Knafve underströk
i en intervju den betydelse som den
nya bebyggelsen skulle få för byn:
-Det skulle bli en vitamininjektion av
stor vikt. Dels skulle en större byggnation i samma stil som det övriga Mölle
vara trevligt, dels skulle det garantera
att den service vi nu har i form av taxi
och butiker består. Tendensen är ju
annars att de sommarboende ökar,
medan by kärnan urholkas.
- Byföreningen tryckte på men avgörande blev nog påtryckningarna
från Skanska, som förvärvat en del av
Gy llerödsområdet, och Krapperup
som gärna ville få projektet till stånd.
Mot socialdemokratisk tveksamhet
togs på hösten 1973 beslutet om att bygga det nya villaområdet. Under 197 476 flyttade de nya mölleinvånama in.
Rusning efter husen
Gyllerödsbyn hade av nån obegriplig
anledning döpts till Fiskarbyn. Anledningen var sannolikt, att den nya byn
skulle likna eller ta upp former från
gamla fiskelägen - individuellt formade
hus kring vingliga gator och torg. Eller
som det står i en artikel från tiden:
- Bostadsområdet anknyter till byggnadstraditionen i Mölle, men naturligtvis ska det inte liknas vid sekelskiftets
byggnadssätt. Gy lleröd är en kombination av gaturum och torgrum. Gatorna
är inte raka, de böjer av här och var
även med avsikten att tvinga fram låga
hastigheter, och mynnar ut i ett torgrum

eller i den öppna ängsmarken. Perspektiven växlar ständigt. De tre hustyperna är släkt med varandra men
ändå olika. Långa smala med kupor
på taken ligger intill något kortare
breda. Varje hus en egen individ.
Bakom husen ligger den egna trädgården, skyddad från insyn och med
en solig vrå invid huset eller gammeldags berså längre ut i trädgården. När
vinden ligger på från havet kan man
alltid hitta en lähörna bakom den
skyddande längan.
Gyllerödskonceptet lockade många.
Kamrer Gert Jellner på Skanska kunde berätta, att man 1974 hade över 400
spekulanter till de 73 husen, som i initialskedet i standardutförande kom att
kosta mellan 211.000 och 275.000
kronor inklusive tomt plus ev. tillval,
som de nya fastighetsägarna kunde
beställa - t. ex. inredning av vind, extra
takkupor, ändrade mellanväggar, tillbyggnad av veranda, särskilda golvmaterial etc.

Studieobjekt
Som pappa för utformningen av projektet namngavs i första hand den
dåvarande stadsplanechefen i Höganäs arkitekten Stefan Romare och
Skanskas arkitekt Bertil Memsten.
Gylleröd kom att visa sig bli ett utomordentligt lyckat boprojekt. Kanske ett
av de förnämsta villaområden, som
Skanska någonsin byggt. Ett bevis för
detta var den mängd av studiedelegationer från in- och utland, som under
främst den första tioårsperioden besökte området för att studera planlösningar och den väl genomförda
individualiseringen av hus och trädgårdar - helt i linje med traditionen i
Mölle men i kontrast mot det
förhärskande hemska stadsbyggnadsideal, som då krävde raka gator, linjalräta tomter och exakt lika hus.
Ett annat bevis för att konceptet har
upplevts som lyckosamt är att så
många av de gyllerödsbor, som flyttade
in i mitten på 70-talet, fortfarande bor
kvar i sina hus och vårdar sina trädMÖLLE kuriren nr 2 2004

gårdar - stela i ryggar och med onda
knän kanske men med en allt djupare
förankring i Mölle.
Gylleröd är idag en väl integrerad del
av Mölle. Om ytterligare 30 år kommer det nyaste Mölle, Vita byn, att vara
en lika självklar del av vårt växande
samhälle.

Åke E Andersson

MÖLLEBILDER
PÅ CD - 150 KRI
Nu finns de gamla
möllebilderna på CD.
Har du en PC kan du ta del av
de första 85 bilderna
från början av förra seklet.
Utbredningen - En tur till
fyren - Hamnen och fisket
Säljs av Byföreningen genom
Anne-Marie Lind, 34 75 53
Per Delshammar, 34 73 43

MÖLLE
D EL I

U T GIVEN A V M ÖLLE SYFÖRE N IN G
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Kullens Segelsällskap
lär byns yngsta att umgås med havet
Trots att hamnen är centralpunkten i Mölle och trots att massor av gästbåtar besöker oss varje år
är inte segling något som var och varannan möllebo ägnar sig åt. Tvärtom är det ganska få
hemma-seglare i hamnen.
Å andra sidan gör exempelvis Henrik Bager vad han kan för alla oss andra. Nästan varje dag ger
han sig ut med hundraåriga Bel, Rose till glädje för dem som kan se henne kryssa ut ur hamnen.
Men för de flesta andra är det mer motor och fiske som gäller än kryssning och segel.
Kullens Segelsällskap - eller KSS försöker successivt lära den uppväxande generationen vad båtar och hav är
för någonting i den mån de inte har
det hemifrån. Att ha roligt och lära sig
hantera en båt är det viktigaste med
KSS verksamhet. I 25 år har föreningen gett unga bybor och sommargäster chansen att komma i kontakt
med båtlivet och umgås med havet.
Varje sommar håller föreningen två
nybörjarkurser för 20 elever i åldern
7-12 år och en fortsättningskurs för
10 elever i 12-16-årsåldem. Kurserna
är alltid fulltecknade, utan annan
marknadsföring än mun-mot-munmetoden. Vilken åttaåring kan vara tyst
med vad han eller hon varit med om
efter sin första kapsejsning eller att ha
kunnat kryssa sig ut ur lilla hamnen
för första gången på egen hand?
De populära segelledarna från i fjol
fortsätter även i år. Sven Nilsson är
sommargäst medan Olga Olofsson och
Ellinor Holmbeck båda är välkända

••

året-runtboende. Förutom segelkurserna håller ledarna i kvällsseglingar varje
onsdag under säsongen. Denna startar
efter midsommar och håller på under
kursveckorna.
För dem som vill tävla finns också
möjligheter på nära håll. För jollar finns
Kullen cup som arrangeras varje
sommar. Tävlingen växer ut och nu
finns deltävlingar i Mölle, Arild, Jonstorp, Lerhamn, Nyhamn, Höganäs,
Lerberget och Viken.
Petter Klang och Mattias Dahlström
- som nyligen varit i Australien och
seglat VM i Yngling tillsammans - har
vuxit upp med KSS där de lärt sig segla
och sedan också varit ledare. Tidigare
har Hans Wallen gjort samma sak.
Namn som är ännu hårdare förknippade med KSS historia är Kristina
Ange I - som lade ner ett stort jobb på
80-talet- och sedan följdes av familjen
Ramsay med mamma Margareta som
leading lady.

Bodarna vid lilla hamnen är föreningens fasta punkt. De tillkom som
ett provisiorium som nu verkar ha permanentats.
Bodarna underhålls helt och hållet på
ideell basis av föreningens medlemmar.
I flottan finns nu 10 optimistjollar och
tre Tvåkronor-en tvåmansjolle. Dessutom har man två följebåtar som används vid kurser, kvällsseglingar och
tävlingar.

Johan Rehnström är föreningens
ordförande sedan sex år tillbaka.
Övriga i styrelsen är Håkan Waerner,
Anne Skotte, Annelie Gabassi, SvenOtto Grahn, Doris Nilsson, Kjell Greback och Manne Löfqvist. I huvudsak
är det familjer som engagerar sig, där
barnen seglar och föräldrarna åtar sig
ledaransvaret.
Klubben har en tillfredsställande
ekonomi tack vare medlemmar och
sponsorer. Knappt hundratalet med-

0

MOLLEMALARNA
Utöver det traditionella måleriet utför vi även:
· fönsterrenovering
· hetvattentvätt med algborttagning
· målning med äkta svensk linoljefärg
• äldre målningsteknik samt dekorationsmåleri
Vi har även försäljning av:
• rostfria och varmgalvade fönster- och dörrgångjärn
· algtvättmedel
· linoljefärg
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Per-Johan Holmbeck
aukt. fönsterunderhållare

Norra Strandvägen 40
260 42 MÖLLE
Tel/fax: +46(0)42-34 76 31
Bil: 070-334 74 94
Medlem i Målaremästarnas
Riksförening

lemmar borgar för det. Medlemsavgiften är 150 kronor för enskild och
300 kronor för hela familjen. Medlemskap krävs för att få gå kurs i föreningens regi. En positiv effekt av att
vara medlem i föreningen för andra
båtägare är att man därigenom kan få
lägre båtförsäkring.
TEXT: HÅKAN LIND
FOTO: JOHAN REHNSTRÖM

Glöm inte att använda
solsKydd i mmar•
Biotherms solspray
går direkt in i huden utan att
kladda och skyddar mot solens
UVA- och UVB-strålar.

~

Sven Nilsson,
Olga Olofsson och
Ellinor Halmbeck

'--~,.u~Luu•

11,'1,'"'0'r,-.,,""

Mäklarfirman LI!' al l·len'>lam

.ekenstam.se
~042-123330
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Strövtåg i Björkeröd -

om några hus och människor

För Mölle har de senaste trettio åren fört med sig stora förändringar då bland annat Gylleröd och Vita byn
knuffat sig in och tagit plats bland den ursprungliga bebyggelsen. "Sommarmöllebor " och regelbundna
besökare har kunnat råka ut för att knappt känna igen sig vid återkomsten och även åretruntboende har
ibland haft svårt att hålla sig a jour med utvecklingen.
Men Björkeröd andas lantlig frid och där kan det kännas som om tiden stått stilla. Kirsten Knafve kan
berätta om folk som levt sina liv här. Dessa människor är borta men husen står kvar, till glädje för dem som
tagit över och för oss som ibland förlägger strövtåget hit.
De flesta husen i Björkeröd är från
1800-talet, men man vet vem som bott
i dem ända sedan byn blev svensk. Då
hette byborna sådant som Jensen,
Nielsen och Pedersen. Allfarvägen har
inte gått utanför stugknutarna, åtminstone inte sedan den tiden gravhögarna, domarringarna, skålgroparna och
stensättningarna i närheten övergavs.
Olika tidsströmningar har inte dragit
fram så våldsamt över Björkeröd, som
över många andra gamla byar. Dessutom har Krapperup under lång tid ägt
nästan hela byn och de flesta torparna
och småbönderna har nog varken haft
anledning eller resurser att förändra så
värst mycket. Gråstensmurarna, täpporna, fägatoma, bebyggelsen, hålvägen, fågel- och skridskomossen, backar, berg och kullar måste vara sig ganska lika sedan 1800-talet.
En tidig vårdag blommar luktvioler vid
stugväggarna som de väl alltid har gjort,
kejsarkronorna står i knopp, sädesärlan
spatserar fram och tillbaka på takåsen
och kajor inspekterar skorstenarna.

8

Gräsänder och morkullor flyger i skym- som vandrade mellan Mölie och Arild
ningen. Vägarna är fortfarande av grus handlade i kiosken. Det är nog sällsynt
och den nattliga stjärnhimlen försvagas med ett hönshus som det står Choklad
inte av några gatlyktor.
och Lemonad på, men det gjorde det
Platsen där vägen går upp på berget · på detta.
vid raden av brevlådor kallas Gadelejet Kurt arbetade mycket, men behövde
och backen intill heter Gadebacken. inte ofta jäkta. Han gick upp tidigt varje
På gården intill bodde syskonen Kurt dag och mjölkade de tre koma. Strax
och Nora Kristiansson tills för några före sju drog han iväg bort till svängen
år sedan. Nora sålde bruna ägg och med mjölkkrukan på en skrinda, eller
var mycket mån om sina leghoms- på en kälke om det var vinter och snö
höns. Ett av hönshusen var en gammal och inväntade Bore från Mölle, som
kiosk, som Nora hade haft på Gade- körde mjölkbilen. Varje dag vilade han
backen en gång i tiden. Det fanns en middag; om det var sommar med en
praktisk ringledning från kiosken in i tidning över ansiktet mot flugorna.
huset, så att hon inte skulle behöva Sedan var det dags att gå ner till Håpassa den hela tiden. Många turister kullsmal och bada. Bara någon enstaka
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gång i intensivaste skördetiden fick
doppet ställas in. Den höga stenmuren
parallellt med boningshuset är en gammal vägg i en riven gråstenslada. Intill
den i hörnan vid hönshuset stod hammocken i skuggan av ett körsbärsträd.
Där serverades saft, lemonad och bullar soliga eftermiddagar.
Koma brukade stå tjudrade nere vid
Backa högar och där mjölkades de
också på sommaren. Kalvarna hade sitt
tillhåll utanför stenmuren. På åkern
framför huset odlade Kurt potatis och
råg. Innan plöjningen på våren gick han
över marken och letade rätt på vipornas bon och märkte ut dem med käppar, så att han inte skulle råka köra
över dem med traktorn. Han lagade
cyklarna åt barnen i byn, visade var
ugglornas träd fanns i skogen och var
lummer och blåsippor växte. De fick
gärna låna hans moped när den åldern
kom och hjälm behövdes inte alls.
Kurts och Noras gård kallades förr i
tiden Källagården. De andra två större
gårdarna längs bygatan hade också
namn som användes ibland. Den västliga kallades Västergården och den
östliga Östergården, logiskt nog.
I stugan bakom Källagården s mur
bodde Rigel och Röe-Hans fram till
1920-talet. Röe-Hans hette egentligen
Hans Petter Jönsson och han var båtskeppare. Rigel kom från gården intill
och hade arbete på Hotell Corfitzson i
Mölle. Båtskepparna gick ofta dit när
de var i Mölle, så det var kanske där
hon träffade Röe-Hans. Röe-Hans
var rödhårig, därav namnet, och hårfärgen nedärvdes kunde konstateras
när hans barnbarn besökte Björkeröd
för en del år sedan. Fotograf Peter
Lundh gjorde några vykort med Hans
Petter på. På ett står han nu i evärderliga tider bredvid sin stuga och blickar
ut mot mossen med Enebacken i bakgrunden eller Jannesa backe som den
hette på den tiden.
Rigel fick ett sorgligt slut. Hon och
Hans bar hem varsin säck mjöl nerifrån
backen vid Kockenhus. Hon bar säcken så som man ofta gjorde på den tiden,
hängande på ryggen i ett band runt
pannan. Det var vinterkväll och de pul-

sade hemåt i snön. Noras far, Kristian
hade ju så innerligt gärna kört hem
säckarna med hästen och vagnen, men
de ville ju inte be, sa Nora. Senare på
kvällen drabbades Rigel av hjärnblödning. Hon bars ut och stoppades
om på det röda sammetssätet för att
köras till doktorn i Höganäs. Hon kom
sig aldrig igen och återvände inte till
Björkeröd och Röe-Hans flyttade till
Höganäs.
Så kom en ung dansk konstnärinna
Agnete Rechendorff och hyrde in sig
hos Kristian och Betty Nilsson, Kurts
och Noras föräldrar. Hon fick ögonen
på torpet och övertog det. En dag kom
konstnären Sigurd Swane för att tillbringa lite tid i Björkeröd hos Agnete.
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Han var en av Danmarks mest välkända konstnärer, en av dem som förde in
den impressionistiska färgen i danskt
måleri strax efter sekelskiftet. Han var
konvalescent efter att ha fått bommen
i huvudet under en segeltur. Det blev
mer än en liten tid han stannade; han
och Agnete gifte sig.
Stugan i Björkeröd behöll de hela livet,
även om ett av deras kännemärken
annars var att de flyttade till den ena
bostaden vackrare än den andra. Så
snart ett hus var nybyggt och fint och
så vackert inrett av Agnete att det
återgavs i veckopressen, blev det ändå
inte just så som Sigurd tänkt sig. För
lågt till tak, ateljen mot norr och så fick
de flytta vidare. Slutligen insåg han att
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Högst upp på sluttningen på Enebacken bodde Janne och Tilla. Det var
förstås därför backen kal Iades J annesa
backe. Tilla var uppvuxen hos sin mormor som bodde i en stuga på andra
sidan Enebacken. Det låg två torp där
med varsin tant, Blåsa-Kjerstina och
Benta Toll och Nora trodde att det var
Benta som var marmorn. Janne var sjöman i ungdomen, men gick och tänkte
på Tilla hela tiden. En gång i Stockholm
fick han nog, mönstrade av och gick
hela vägen hem till henne, dessutom
barfota, till stugan bakom Enebacken
och friade. Som väl var sa hon ja. De
slog sig ner på torpet på backens
framsida. Bentas hus flyttades dit
senare och gjordes om till stall. Tilla
var märkvärdig såtillvida att hon hade
en snusdosa. Den detaljen utelämnades aldrig av den som berättade om
henne. Om Janne berättas att han en
gång stod och vaktade sina två kor i
backen nedanför stugan. En turist
passerade och sa med beklagande röst
"de har inte mycket att beta här!" "Nej,
men de har en jävla grann utsikt!",
svarade Janne. Några år hyrde kompositören Gösta Nyström in sig här och
komponerade Symfonia del Mare.

det rätta för den konstnärliga inspirationen måste vara att inte bara bo nära
naturen utan också att arbeta som
bonde. De byggde en stor bondgård
vid Lammefjorden. Vid det tillfället
hade rivningsvågen inletts på Strandvägen norr om Köpenhamn och de
kunde bara åka och hämta vackra
fönster och dörrar. Trots att gården var
nybyggd såg det ut som om den alltid
legat på platsen. Grannarna var i början
skeptiska till den nya jordbrukaren som
då och då sågs springa i rågen med
penslar och staffli i högsta hugg för att
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försöka samla in sina förrymda grisar
och kalvar. På gamla dagar hittade
Sigurd och Agnete på det optimala. De
byggde ett vackert litet hus på flaket
av en lastbil och kunde resa omkring
hela tiden och måla, oftast i Spanien
och Portugal. Deras barn blev också
konstnärer alla tre och deltog i resandet. Bilen kan numera beses på Egeskovs slotts bilmuseum på Fyn. Idag
bebos stugan av andra medlemmar av
Swanefamiljen, Sören och Lise, Troels
och Lau och unga Lise från Köpenhamn.
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I Caro)jn Ranbys nya fina och intressanta böcker "Krapperup mellan renässans och Skiftesreformer", ifrågasätts om det överhuvudtaget alls legat
två torp bakom Enebacken. Ett torp
har setts på gamla kartor, men detta
kunde likaväl vara en brytestuga, som
användes till linet, skriver hon. Som tur
är vet Mölle-Kuriren bättre. Nora berättade nämligen att hennes far och
Herman Väktare från ett annat av
torpen i närheten en gång, när de var i
slyngelåldern får man förmoda, stoppade en död räv och enris i skorstenen
hos en av tanterna för att skapa rökutveckling i stugan. Hur skulle det ha
gått till om det inte funnits ett torp?,
frågar man sig.
Nedför Västra Gatan sipprar vattnet i
vårsolen och en citronfjäril följer
kanske strömmen. Västra gatan var
en av fägatoma i byn, som ledde djuren upp till bete på backarna. Hur
många hundra år tar det för klövar och
hovar att trampa upp en stig till en

hål väg som denna? Torpet i backen,
som numera kallas Sjöbergs, var en
gång undantag till en gård som låg
alldeles nedanför. Vägen svänger förbi
alldeles utanför stugknuten. Stallets
bakre vägg är utgrävd ur backen och
taket når ända ner till marken och är
täckt av mjuk grön mossa. Jersilds, som
hyr här, har nog tyckt om husens
enkelhet; de har vårdat dem omsorgsfullt. Jörgen Jersild är kompositör. På
somrarna satt han och komponerade i
det lilla uthuset och pianotonerna flöt
ut genom öppna fönster. Det som
senare framfördes i Köpenhamn under högtidliga former på Dronningens
födelsedag eller på Krapperup under
musikveckorna uruppfördes i Björkeröd för kor, höns, tuppar och kringboende. Nu är det barn och barnbarn som
bibehåller traditionerna. Jörgen och
Lotte stannar med ålderns rätt numera
hemma i Köpenhamn. Men bofinken
sjunger i körsbärsträdet.
I hagen nedanför håller en törnrosahäck på att etablera sig, som inga
betande mular rår på. Förr stackade
Kurt hö här vid midsommar. Hur länge
klarar sig en betesmark utan sin bonde?
Hur bibehåller man en historisk miljö
som Björkeröds? Torpen och gårdarna
är inte avsedda för sådana som oss,
som varken håller get eller ko och våra
glyttar hade väl hursomhelst vägrat
valla dem. Numera tran sporteras

korna i lastbil till betet i Björkeröd och
i lagårdar, logar och vagnsportar förvaras på sin höjd en maskäten vagn och
mögliga seldon från svunna tider,
annars mest trädgårdsmöbler, grillar,
bilar, bra att ha saker såvida vi inte inrett
dem till ökade boytor.
De första som kom till Björkeröd och
omgivningar hyrde in sig hos bönderna
och torparna för att de ville uppleva
det enkla lantlivet. De var åskådare
vars närvaro och hyrespengar säkert
gladde de bofasta och inte sällan varde
konstnärer, författare och musiker som
ville hämta inspiration i det bestående,
det enkla lantli vet och landskapet. När
vi numera tar itu med att anpassa de
riksintressanta byggnaderna efter våra
behov och krav på komfort, blir de
gärna mindre riksintressanta.
Vildblommorna verkar också vilja
undvika oss av någon anledning om de
inte helt försvunnit, som backsipporna
i kohagen och orkideerna vid Sykällan.
Fisken har simmat iväg från björkerödtorparnas gamla fiskeplatser utanför Håkullsmal. Verkar det inte som
en ödets ironi, att de som levde före
oss och skapade Björkeröd och antagligen inte strävade efter mycket annat
än livets nödtorft omgavs av en rikedom på natur och kultur medan vi som
lever så rikt verkar bli fattigare i den
bemärkelsen?
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En gång stod Sigurd Swane utanför
sitt torp och avslutade en målning med
Kurt som åskådare. "Vad tycker du
den här är värd?" , frågade Swane.
"Tja, en femtan kronor om det är ram
till", svarade Kurt, som inte imponerades av berömmelse och kanske inte
heller så mycket av impressionismen.
"Den är din!", sa Swane trots att hans
verk vanligen värderades högre. Ibland
byttes det också med tavlor, ägg och
potatis och med tiden hade Kurt och
Nora en hel samling Swanetavlor.
TEXT: KIRSTEN KNAFVE
fOTO: LOTTA BIGNERT
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En titt i Einar Bagers fotografialbum
Märta Bager (som intervjuas på sidorna 2-3) har i sin ägo en fantastisk
samling kulturhistoria från förra seklet. Hennes far Einar Bag er ägnade sig
inte enbart åt måleri utan var också en hängiven fotograf
Eftersom familjen tillbringade somrarna i Mölle finns mycket "mölliana"
dokumenterat och bevarat för eftervärlden i alla de album som intresset
resulterade i. Dessutom är årtalen prydligt inristade i plåtarna, en nog så
viktig detalj. Och bildernas motiv och komposition vittnar om att det stod en
konstnär bakom kameran.
Vi kan inte motstå tillfället att bj uda på några smakprov ur denna skatt.

•

INTERPRESS

Hos oss hittar du internationella dagstidningar och magasin.

Ovan t v Einar Bager ;jälv, denna gång bakom
staffliet och med motivet bland Mö/les klippor
(1910).
Nedan: på stranden i So/viken 1909 och t h
"Nedgången till Silfvergrortan " 1908.
Man kan bara konstatera att bikinin inte slagit
igenom ännu; inte heller joggingställ eller
klätterskor.

KÖP BIUETJER
Till ALLSVENSKAN
Bogrens tobak
Mitt i Höganäs
042-342076

,_
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Cate&

Fyrrestaurangen
Vi serverar kaffe, kakor, glass, våfflor och lunch med fullständiga rättigheter.
Middagar, fester och alla typer av företagsarrangemang
anordnar vi på begäran året om.

ÖPPET DAGLIGEN 11-18
Från 18/6 har vi kvällsöppet
med a la carte meny
Vi hälsar alla varmt välkomna!
Pamela & Fredrik
Tel : 042-34 70 35 Mobil: 0702-14 93 51
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gardin& möbeltyger
gardinstänger
sömnad & montage
frotte & porslin
från Gant Home

Jo, detta är Gyllenstiernas Alle år 1910. Stationshuset skymtar
längst bak på bilden.
Bakom de lekande barnen nedan syns Cafe Premier med
uteservering . Året är 1911.

TYGKOMPANIET
Centralgatan 43, Höganäs
042-332288
Öppet tisdag-fredag 11-18

Fönsterspecialisten

gruppen

VI HAR ALLT INOM FÖNSTER & DÖRRAR
• Hög kvalitet • Stor kunskap • Bra priser •
- Vi sköter allt från mått till montage
- Vi utför också underhåll & renovering
-Fri rådgivning

www.gamlahus.com

JPDCJ;?'Pe,/b> Jhbö/CePb.

Öppet: Tisd-Torsd 15-18, lörd 10--13, övrig tidenlök

Bruksgatan 31, Höganäs, 042-34 90 05

d~

C--LJ

~

Ahlquist, B Maskin AB
Stenarbeten. Sprängningsuppdrag.
Mark. Byggnader.
Box 2026, 281 02 HÄSSLEHOLM
tel 0451 - 77 00 18, 070-650 76 50
MÖLLE kuriren nr 2 2004
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Mölle fälad i juli. . .. sommar och semester
En härlig tid stundar, sommarmånader och semester , ett andrum när ingenting särskilt
förväntas eller krävs av oss. Hemfall åt "långsamhetens lov" och tag en skönt sviktande
promenad på strandängarna längs havet och njut av sommarens ljus och alla dofter.
Den torra ängsmarkens lågväxande flora är särslcilt värd
att skydda. Jorden är näringsfattig och torr och består mest
av mo-mjäla eller sand, kalkfattig eller kalkrik. Är jorden
mycket urlakad på näringsämnen övergår den till att få
karaktären av hedmark.

"Men när blodkorven kom fingo de tårar i ögonen
båda två och det tycktes dem att de aldrig fått ett
ordentligt mål mat alltsedan de seglat ut med Krok:
Den lukten är bäst av allt, sade Orm stilla.
Det är timjan i, svarade Toke med bruten röst.

En av typväxterna på denna fä]adsmark är backtimjan,
Thymus serphyllum. Den har tidigare kalJats "rusört", då
"thee av örten botar hufvudvärk efter rus", hävdade CF
Hoftberg på 1700-talet. Det är en liten låg, krypande ört
med rödlila blommor och stark doft påminnande om
kryddväxten, Thymus vulgaris.
Fornsvenskans tymean kommer av grelciskan och kan
översättas med "rökelse". Växten användes till väldoftande rökelse under antiken. Dagens knep att strö lite torkad
timjan på en ännu varm spisplatta får hela köket att dofta
sommar.
Minns ni Orms och Tokes ordväxling vid Harald Blåtands
julbord? (Röde Orm av F.G. Bengtsson)

Favoritsommardoft nummer två är gulmårans, Galium
ve rum. Så kal lade Linne' växten 1755. Den tillhör de garnJa
ölkryddorna och används också vid osttillverkning eftersom
den innehåller ett enzym som får mjölken att fälla ut
ostämnet. (Galium av grek "gala" = mjölk)
I olika trakter av Sverige är gulmåra mer känd under en
mängd folkliga namn såsom fri Uogräs (den gjorde fruntimmer kärlekskranka) och honungsgräs.
Förr var det tradition att strö gulmåra på golven vid gästabud.
Det fick hela huset att dofta. Gästabud var förenat med
dryckenskap och påföljande slagsmål. Därav kom namn
som ovänsgräs, osämjeört elJer trätogräs.Blommans starka
doft fick skulden för osämjan.

När du bestämt dig för att sälja din bostad
står du inför ett av dina viktigaste beslut.
Att välja rätt fastighetsmäklare.

••

••

••

VALJ RATT MAKLARE
FÖR EN BRA AFFÄRl

D et är viktigt att du väljer en mä klarfirma
med god kunskap om ditt bos t adsom råde.
Helt enkel t en mäklare som vet hur mycket
bostäderna är värda, har ett brett kundregister,
och dessutom vet hur det är att bo och leva
just i Mölle .
Att mäklaren dessutom visar stort engagemang för dig och ditt objekt ser vi som en
självklarhet.
Funderar du på att sälja din bostad? Kontakta
oss för en förutsättningslös d iskussio n hur vi
t illsammans kan skapa en bra affär.

,. ·/>

J, ,,

, ·:

Tel 042 - 23 86 40 Mobil 0704 - 93 11 41
Hamnplan 8 260 40 Viken
www .andersjohansson .se
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Redan genom att se på en bild av gulmåra kan man
frammana dess ljuvliga doft. Dess gula färg, särskilt när
den växer bland blåklockor (som här på Mölle fälad),
kan stå som själva sinnebilden för svensk sommar.

Det mest poetiska namnet av dem alla är "Jungfru Marie
sänghalm", eftersom Maria, enligt kontinental legend, lär
ha bäddat åt Jesusbarnet i krubban med just gulmåra. På
danska kallas växten även "Jomfru Marias sengehalm"
och på engelska Lady 's bedstraw. Traditionsenligt har
således gulmåra lagts i barnaföderskors sängar för att
underlätta förlossningen.
I folkmun heter det att om "blomman doftar starkare än
vanligt" då väntar oväder och dagsregn.
Själv vill jag gärna tro att dessa båda blomsterdofter som
så starkt dominerar våra sommardagar i juli har något att
säga oss: Njut av dagen! Lev i nuet!
TEXT: LENA CRONSTRÖM
KÄLLFÖRTECKNING:

Bonniers: Flora i färg (en fälthandbok), 1995
Stefan Casta: Blommorna är jordens ögon, 2000
Ingvar Svanberg : Gökblomster, ryssgubbe och vandrande
jude,2002

En modern bankpartner
med tradition
Lång erfarenhet och ett gediget kunnande, kombinerat med ett toppmodernt utbud av
bank- och rådgivningstjänster, gör oss till den naturliga bankpartnern för såväl företag som
privatpersoner.
Ring eller besök oss på kontoret så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig.
Välkommen!

SIEIB

SEB Höganäs 042-33 42 00
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Även om världen
•
•
• går under i morgon
planterar jag

mitt äppelträd idag.
Martin Luther King

•••••••••••••••••

MiM

Marita i Mölle

er

Brudklänningar, festblåsor, högtidsdräkter.
Jag ritar och syr upp efter Dina önskemål.
Kläder till vardag och fest
Marita Jansson
Telefon/Fax. 042-34 77 26

USTÄLLARNA PÅ GALLERI STATIONEN 2004
12-18 JUNI ANN CHRISTIN JENSMAR
19-25 JUNI LAURA OCH BIRGITTA GUNNARSSON
26 JUNl-2 JULI ULLA OCH LENNART SCHYBERG
3-9 JULI BIRGITTA LINDESTAM
l 0- 16 JULI HANS OCH LISBETH THOR
17-23 JULI BODIL RÖSSEL
24-30 JULI SIXTEN FRANSSON
31 JULl-6 AUGUSTI ÅSA NILSSON
7- 13 AUGUSTI ÄNGELHOLMSGRUPPEN
14-20 AUGUSTI KATHRIN BERNEKORN

UTSTÄLLARNA PÅ GALLERI ANNEXET 2004
19-25 JUNI ROSEMARIE AXELSSON
26 JUNl-2 JULI MARIANNE BOS MARENG
3-9 JULI JAN HAELQVIST
l 0-16 JULI MONICA KRUSELL
17-23 JULI ULLA CARLANDER
24-30 JULI SYLVIA MÅRD
31 JULl-6 AUGUSTI LIDA GLAVE
7-13 AUGUSTI CECILIA HELMSTAD
14-20 AUGUSTI ANETTE KOCICA
21-27 AUGUSTI LENA LINDENCRONA
Info om de olika utställarna kan erhållas av
lars nilsson 042-928 53

Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG
Möbel- och inredningstyger
från de ledande tillverkarna i
Europa - främst England,
Frankrike och Italien, finns nu
tillgängliga i Mölle.
Är du intresserad av att förnya
ditt hem med hjälp av textil slå mig en signal.
Jag gör gärna hembesök
med rådgivning och
visning av tygprover.

Unikt
handgjort & handmålat
stengods

För dig som söker inspiration och något annorlunda.
Här hittar du allt från den lilla detaljen till möbler, krukor & växter.

Du kan även få hjälp med
sömnad av min
samarbetspartner som är
professionell sömmerska.
Ulla Lundstad
Kullabergsvägen 6 i Mölle
tel 042-34 76 68

Tel: 042-347 320
Du finner oss 1 km innan Mölle.
Välkommen !
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Kullaberg - värt en resa
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Vi visste det ju redan, vi som är
privilegierade nog att bo här på
första parkett till natursköna
Kullaberg. Men även den ansedda
guideboken Michelin The Green
Guide menar att Kullaberg är en
sevärdhet utöver det vanliga. Precis
som i Michelins Guide Rouge, som
omfattar hotell och restauranger,
honoreras sevärdheterna i den gröna

guiden med en, två eller tre stjärnor,
vilket kan utläsas "Intressant", "Värt
en omväg" respektive "Värt en
resa". Kullaberg har tilldelats tre
stjärnor i guiden. De övriga två
attraktionerna i Skåne som fått
samma utmärkelse är Lunds
domkyrka och Ale stenar.
Nämnas kan att i=äen gröna guiden
för Franska Rivieran får bl a

Cannes, Nice och Monaco tre
stjärnor.
I Parisguiden återfinns Eiffeltornet,
Montmartre och Triumfbågen bland
många trestjärniga sevärdheter.
Dessa är bara att gratulera till att
befinna sig i samma utvalda grupp
som Kullaberg.

•
MöJLIGHErERNAS Hus

Krogen på berget
Strandgården
i Mölle

ANNIE's
ATELJE
& BUTIK

BED & BREAKFAST

KONFERENSER

ÖPPET TIDER

KONSTUTSTÄLLNINGARM.M.

TISD - FRED - 11-18
LÖRD - 10-14

RING FÖR INFORMATION OCH BOKNING

042-34 70 16
www.strandgardenmolle.se
e-post: info@strandgardenmolle.se

~

•

telefon 042-34 74 20

NYHAMNSLÄGE

042-34 41 26

•
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Vilka är
Maj-Britts
fåglar?
Maj-Britt Hansson vann
första priset i MölleKurirens
julknåp.
Till pris fick Maj-Britt chansen
att förnöja läsekretsen med
sin egen tävling. Den handlar
uteslutande om fåglar. Så nu
sätter hon våra ornitologiska
kunskaper på prov. 15 fåg lar
döljer sig bakom de här
uttrycken. Era svar vill vi ha
senast den 1 augusti till Lena
Strandmark, Ålgränd 14.
Lycka till, säger vi på
redaktionen! Och för en
gångs skull får Maj-Britt låta
bli att lösa MölleKurirens
knåp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lyckliga
Serveras vita viner
Motionsidrottsförbund
Flygplanet SAAB 37
Möta
Örfil
Nybörjare
Mun
Kaffefågel
Kommunistisk
låsanordning
Brudfölje
Efter Vätternrundan
lstertjur
Moderatfegis
Satkärring

Maj-Britt Hansson,
gammal möllebo
och trogen läsare
och lösare av
MölleKuriren.
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Inredning
fö hem
och trädgård

butiken
HO g

11

mölle

Storgatan 62 i Höganäs, tel 340623
Filial: Kullagågatan 8-1 Oi Helsingborg, tel 142057

videofilm om mölle med musik
filmen kan beställas av
inga lindgren 042-347125
pris 100 kr

/
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Louise Butik
i ny tappning och i nya fräscha lokaler
(fast adressen är densamma).
Nya märken är TURNOVER, TARA JARMON, PAS,
CRETON och den tyska byxan Michele.
Fortfarande hittar du TRUSSARDI Jeans, de skönaste
skorna och stövlarna från ARCHE och BRONX
Gunilla Lagerroths skärp och
en mängd vackra sidenscarves.
Köpmansgatan 5, 263 38 HÖGANÄS
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EN AV SOMMARENS GODASTE

Fransk jordgubbstårta med mördeg
Mördeg:
100 g rumsvarmt smör
I knapp dl florsocker
I äggula
2 ½ - 3 dl vetemjöl
Äggkräm :
2 msk socker
l - 2 msk vaniljsocker
1 msk konjak (kan uteslutas)
2 d l tunn grädde
I helt ägg
2äggulor
Till sist:
skivade färska jordgubbar

Massor av spännande

Kryddor

Hacka först med en bordskni v samman
ingredienserna till mördegen till en
grynig massa som sedan arbetas ihop
med händerna till en smidig deg.
Låt den vila kallt ett tag.
Kavla ut degen (eller tryck ut den med
fmgrama) och klä en pajform. Stick här
och där med en kniv och strö över lite
mjöl.
Vispa ihop alla ingredienserna till
äggkrämen och häll den okokt ner i
det ogräddade pajskalet.

Grädda alltsammans i svag ugns värme,
ca 180°, 25-30 minuter.
Täck äggkrämen med skivade färska
jord-gubbar som tegelpannor tätt på
varandra.
Strö lite socker över bären.
Servera gärna tårtan ljummen och låt
den då få en sista lätt uppvärmning i
svag värme 5 minuter innan den ska
serveras. Passa noga så att inte värmen
blir för hög och bären mister sin fräschör.

Eller vad sägs om
Annanassalvia?
Mölle Cafe öppet alla helger.
Krukmakeriet öppet dagligen.

MÖLLE
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/111.~

Friends by_ the sea
Möllebor - Era gäster erhå ller
10% rabatt på våra rumspriser.
Vä lkomna!

WEEKEND - EVENEMANG - KONFERENS
Tel: 042-34 70 00 • www.hotelkullaberg.se • info@hotelkullaberg.se
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MÖLLEkuriren frågar:
Vilken fråga tycker du vi ska ställa i Möllekuriren?

Familjen Waerner
(sonen Adam var inte hemma
vid MKs besök)
- Hur tycker du att busskommunikationerna till och
från Mölle fungerar?

Barbro och Per Steholt
- Vad behövs av samhällsservice i
Mölle, idag och i framtiden för att vi
(unga som äldre) som är året runt
boende på ett bra sätt skall klara
av vårt "vardagsliv "?
Katarina Rehnström t v
- Vad kan vi göra för att göra det
attraktivt för våra ungdomar att
roa sig i Mölle?
Birgitta Fahlborg med Oliver
(nedan)
- Vad tror du att det beror på att
Mölle är så attraktivt att både
besöka oc h bo i?
Jörgen Palmquist
- Jag har tänkt på att här bor många
äldre och har funderat på hur de klarar
sig utan både bil och affär. Frågan blir
alltså: - Hur klarar ni er utan affär i byn?

Magdalena Ludvigson med Jacob, Alexander:
- Vilken författare genom tiderna tycker du har skildrat Mölle bäst?
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DAHLBERG

Lunch serveras mån - fre kl 12-14

Captains/
köket har öppet

·: • Tors 18-20, Fre 18-21
4
·Lör 12-17 '8-21,
Sön 12-20
.,,
•

I

~

I

. ,.
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Välkomna till

FESKEBOA
Hamnboden närmast harnnhuset i Mölle hamn

Nytt för i år- manuell charkdisk
Rökt fisk, färdiglagat, servering
Smörgåstårtor på beställning
Färsk fisk beställes dagen innan
Livs och nybakat morgonbröd
Öppet alla dagar från kl 7.00-21.00
Tel 042-347774 0705-135709

Vi har stugor/rLi'ni
Minilivs öppet alla dagar 08-22
Färskt bröd varje dag
Pizzeria & minigolf
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tv1ÖLLE HAMN
ETT ELDORAD~:ÖR VÅGSURFARE

•

FOTO: OLA SELLMEN

. !W,~ .

.indar~.genm.n vädetsidor på Inremet ·

'

h genomDMI (Danmru_:ks meteoro- 1<:dfden kan man - i alla fall · ., ..
-.

Jogiske institut). När beskedet om de
rätta förhållandena i Mölle kablas ut,
sticker surfare från hela Sverige, från
Danmark och till och med från Tyskland hit. De allra flesta har fått smak
på vågsurfing genom resor till Indonesien, USA eller Australien.
- Där hör det till bilden att man surfar
i badbyxor och det står snygga brudar
på stranden och tittar på, berättar
Christian Quist på Special Sport School,
och fortsätter:
- Utomlands är det väldigt "rena"
vågor, det vill säga att man ser tydligt
var de bryts.
Här i Mölle är det lite annorlunda.
Brudarna på stranden är antingen
väldigt påbyltade eller lyser helt med
sin frånvaro. Det råder ofta en bister
väderlek och enligt Christian så kan
det vara rätt stökigt och inte all s lätt
att läsa vågorna. Men då det är bra
förutsättningar kan man se att vågen
bryts mellan lilla fyren och rakt över
till Holmbecks.
- Många kan tycka det ser fånigt ut
med vuxna karlar som ligger där i
våtdräkter och tycker visserligen att
det är ganska kallt, men att det inte
spelar någon roll, skrattar Christian.

,-,.

1

t- ~-

göra något åt, genom att stoppa en
vattenslang innanför halslinningen och
spola vatten innanför våtdräkten

Vad är det då man söker? Christian
förklarar: - När en våg bryter över, så
att det uppstår en "tub" inuti , det är då
det går att vågsurfa. Man fylls av en
viss känsla inför naturkrafterna och
fasci-nationen är väldigt stark.
Så stark tydligen att entusiasterna
färdas många tiotals mil. Detta för att
vara ute en hel dag och frysa enbart
för att få vara med om något som varar
bara ett par sekunder.

N.B. Utövarna av vågsurfing paddlar
med armkraft in i vågen för att få fart.
Windsurfarna använder sig av segel.
TEXT: INGRID ERIKSSON

I december 2003 samlades
vågsurfare från hela världen
i Mölle till en manifestation
mot den planerade
vågbrytaren. Information
om vågbrytarplanerna finns
att läsa på Internet och i
surftidningar över hela
världen.

FÖNSTERPUT -

e-post:eriks.fonsterputs@euromail.se
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Färsk fisk
Rökt fisk
Skaldjur
Inläggningar
Servering

Tänk på miljön!
Har du tänkt på
att även din oljetank behöver omvårdnad
för att klara påfrestningar år ut ,och år in?
Vi är ett saneringsföretag
med lång erfarenhet av
kontrollverksamhet.
Myndigheterna kräver nu att alla
utomhuscisterner skall vara besiktigade
före l /7 2004.
För inomhuscisterner gäller l /7 2006.

MÖLLE FISKRÖKERI
HÖGANÄS
FISKAFFÄR

(Din tank behöver ej vara tom när vi utför
arbetet)

Tel. 042-181880
Mob. 0708-220807

Keramikgatan 2 i Höganäs
tel. 042-33 13 32

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 mm .
Termo Kyl AB i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona
Ackrediterat serviceföretag
Tel 042-15 14 50, 0431-130 30, 0418-43 6 ~ l 0
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Dagens turister njuter inte enbart av
lugnet och skönheten i vår by. För
dem som söker lite "action" finns
möjligheten att pröva på att köra
vattenscooter med Special Sport
School. Verksamheten började i fjol
och kommer att fortsätta i sommar,
fastän i mycket liten skala. Det blir
endast förbestäl lda grupper som tas
emot. Ålder, förkunskaper eller
kondition spelar ingen roll, vem som
helst kan pröva scootrama.

VATIENLEKDÅOCHNU

Välkommen till tandläkare Nordstrand!
Det känns som ett privilegium att få arbeta som
privattandläkare i Kullabygden .
I maj tog jag över Renata Topolski-Fex praktik
i Nyhamnsläge. Tidigare har jag bedrivit privat tandvård
i Göteborg i närmare 20 år.
Jag har en bred erfarenhet av
allmäntandvård, med fördjupade
kunskaper inom protetik och implantat.
Renatas patienter är innerligt välkomna
att fortsätta hos mig. Jag har också
möjlighet att ta emot nya patienter.
Tandläkare Carl-Erik Nordstrand

Charmigt boende
mitt i Kullabygden.
Italienskt kaffe
& annorlunda mackor.
Vackra ting
i inspirerande miljö.
Öppet:
fre-sön & alla helgdagar 12-17
juli-aug alla dagar 12-17
Bed&Breakfast hela året

Tandläkare Carl-Erik Nordstrand
Krapperupsvägen 115
Nyhamnsläge

MÖLLE kuriren nr 2 2004

Bränneslyckevägen 152
(mellan Mölle&Arild)
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MÖLLE-TENNISEN VÄXER!

JUNI
den 13 kl 18.00
Söndagsgudstjänst.

den 27 kl 14.00
Folkdansmässan "Träd in i dansen"
vid Himmelstorpsgården.
Brunnby Kyrkokör, spelmän, Luggudegillet, kyrkoherde Michael Hoff.

den 30 kl 20.00
Musikandakt. "Jag är ... ". Sångstund
med Kerstin Hess lefors-Persson,
Karin Wall-Kjällming och
församlingens konfirmander.

JULI
den 7 kl 20.00
Musikandakt "Mia & Friends".
Mia Agardh , sång. Instrumentalister.
Agneta Sjöholm Weber, piano och
orgel.

den 11 kl 18.00
Söndagsgudstjänst.

den 14 kl 20.00
Musikandakt "Bibliska sånger" av
Antonin Dvoraks. Johan Sandberg,
tenor och Agneta Sjöholm Weber,
piano.

den 21 kl 20.00
Musikandakt "Jag lyfter min ögon
upp till bergen". Trio Iris: Petra
Hessung, mezzosopran, Margareta
Jönsson, flöjt, Anna Blomkvist, orgel.

den 28 kl 20.00
Musikandakt "Som bonden tar ett
fång ur markens gröda". Lena
Petersson & Göran Söderqvist, sång,
flöjt, gitarrer, konga.

AUGUSTI
den 4 kl 20.00
Musikandakt med "Med många
färger på paletten". Elisabet Gerle,
sång, Richard Bråhed, piano.

den 8 kl 18.00

När vi summerade tennissommaren
2003 så visade det sig att vi nästan
nådde upp till rekordåren under Borgepoken. För oss i styrelsen är detta
mycket glädjande och vi hoppas givetvis att detta är en bestående trend. Vill
Du spela tennis så köp en kupong hos
Knafves i hamnen och åk sedan upp
till tennisområdet och klistra upp den
på önskad tid.

fRol/ 9Cers",;s
0ani- & flCerrsalon9

Även i år kommer Thomas, Ludde och
Calle att ansvara för tennisträningen.
Både vuxna och barn är välkomna.
Träningen sker veckovis under veckorna 27, 28, 29, 31 och 32. Anmälan sker
på plakat vid tennisen.
Uppehållet vecka 30 är pga Möllespelen som är en tävling öppen för både
tävlingsspelare och motionärer. Under
veckan serveras också kaffe och
lättare förtäiing i klubbhuset. Varför
inte ta en tur upp på berget och se på
lite tennis och samtidigt fika?
Området kring banorna s köts av
klubbens medlemmar och vi träffas
söndagarna den 4/6 och 19/9 kl 10.00
för att gemensamt se till att vi kan
beh å lla titeln Sveri ges vackraste
tennisanläggning.

VÄLKOMNA TILL EN
FANTASTISK TENNISSOMMAR!
Johan Cosmo,
ordförande Mölle Tennisklubb

IGIBl~r~~!l~~~~!~!
Eleshultsvägen 35B,
260 41 Nyhamnsläge

Välkommen kontakta

Gunilla Bergdahl
certifierad massör

den 11 kl 20.00

NYHAMNSLÄGE
042-34 48 76
0708-32 08 93
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VÄLKOMMEN TILL

Säsongen startar med två motionsturneringar på Pingstdagen och Midsommardagen. Anmälan sker på tennisen. Alla är hjärtligt välkomna!

Söndagsgudstjänst.
Musikandakt "Jazz, Nytt och Trad.".
Per Becker, saxofon, Johan Magnus
Sjöberg, orgel, piano.

BESÖK GÄRNA
MÖLLE SYFÖRENINGS
HEMSIDA:
www .mollebyforening.com
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Kullabergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••
:
Välkomna till
:

••

:SOMMARAUKTION :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mölle
•
•
Kapellsyförening
•
•
•
•
••••••••••••••••••
på Grand Hötel
i Mölle
tisdagen 6 juli kl. 18.00

Motionera
i Mölle
sommar som
vinter
Agneta Jetzen, 347 532

SOMMARGYMPA I SOLVIKEN
Varför inte passa på att ge kroppen
lite extra omvårdnad under sommarledigheten? Framför bassängen i
Solviken tränar vi till musik,
måndagar och torsdagar kl. 8.15 med start första måndagen
efter midsommarhelgen.
Pris 20 kr per gång.
Med lätta rörelser tränar vi rörlighet,
balans och styrka och avslutar med
stretching och avslappning. Efter det
känns det skönt att hoppa i havet för
ett uppfriskande morgondopp.

VÄLKOMMEN!
Agneta Jetsen
MÖLLE FRISKVÅRD

Mölle Bouleklubbs
styrelse 2004
Charlie Swensson, ordf.
O lof Adler, vice ordf.
Kjell Larsson, kassör
Rose Romander, sekr.
Jan Andersson, ledamot
Gunnar Edström, suppl.
Årsavgiften är oförändrad 75 kr för seniorer och 50 kr
för juniorer,
Boulespelet har startat för
säsongen, Tävlingsprogrammet
finns uppsatt på klubbens
anslagstavla vid banorna,
Lö rdagen den 14 augusti 2004
firar klubben sitt 15-års jubileum
som slås ihop med
sommarmötet .

Kullens Segel Sällskap

Program för Sommaren 2004
SEGELKURSER OPTIMIST - Tio dagar
1. Nybörjarkurs. 5-16/7, må-fr kl. 9-12.
2. Fortsättningskurs, 5-16/7, må-fr kl. 13-16.
4. Nybörjarkurs, 19-30/7, må-fr kl. 9-12.
5. Fortsättningskurs ., 19-30/7, må-fr kl. 13-16.
Max 1Odeltagare per kurs
SEGELKURS Tvåkrona - Tio dagar
3. Tvåmansjollekurs. start 12 juli må-fr 13-16.
Max 6 deltagare

Aktiviteter i
Mölle Byförening
sommaren 2004
MIDSOMMAR
Sedvanligt kommer det att sjungas,
dansas och lekas kring midsommarstången. Ansvariga för förberedelserna är bl.a. Katarina Rehnström,
Gunvor Elfverson och Lena
Strandmark.
Midsommarfirandet börjar kl. 14.00.
Vi tar tacksamt emot hjälp med att
klä stången med grönt dagen före
midsommarafton och med att pryda
den med blommor och resa den
på självaste midsommarafton.
Vi blir också glada förhjälp med
lekaktiviteterna.
Hör gärna av er till styrelsen.

SOMMARMÖTET

Anmäl genom att sätta in kurs- och medlemsavgift på PG 888079-1.
Ange namn, adress, kurs och telefonnummer. lnbetalningsdatum gäller vid fullbokning
Kursavgift: 750 kr. Medlemsavgift: 150 kr enskild , 300 kr familj
Frågor? ring Johan Rehnström 042-347207
TÄVLINGAR-Mölle Cup arrangeras 31 /7. Separat information anslås.
SOMMARFEST FÖR BARN OCH VUXNA. Anordnas 31/7.
www.mamut.com/kullenss

Byföreningens sommarmöte äger
rum onsdagen den 4 augusti
kl. 19.00 på Grand.
Representanter för de politiska
partierna informerar om Mölles
framtid och svarar på frågor.
Styrelsen i Mölle byförening

BIBLIOTEKET

KULLAPRAKTIKEN
Doktor

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

Privat Familje läkare
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Biblioteket har öppet varje torsdag
kl. 16.00-18.00. Alla hälsas hjärtligt
välkomna.

Siv, Gunn, Lars, Leif och Lena

Mölle Syförenings styrelse
2004-04-08
Claes Gudmundson, ordf.
Lena Strandmark, sekreterare
Per-Anders Delshammar, kassör
Lars Andersson, ledamot
Gunvor Elfverson, ledamot
Börje Ha lmberg, ledamot
Jan Nauckhoff, ledamot
Bill lngesson, suppleant
Stig Peterson, suppleant
Jan-Ingvar Söderberg, suppleant
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HOTELL
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MOLLEHUS
HOTELL· LÄGENHETER· KONFERENS

CYKELUTHYRNING

Försäljning av
villa eller fritidshus
i Kullabygden
Hög ma,rknadsföringsnivå, servicekiinsla och personligt
engagemang hos din lokalafastighetsmäklare.
Mäklarhusets Ansvarsförsäkring mot dolda fel
ingår i tjänsten.
Vid försäljning kontakta mig
042-33 0809

'JZt,,/4

lnrk;r

Rickard Länsberg
Kullabygdens mäklare

Läns bergs
Mäklarhuset Länsbergs Storgatan 64 (f.d. Sparbankshuset) 263 31 Höganäs
www.maklarhuset.se

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

