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BESÖK GÄRNA
MÖLLE SYFÖRENINGS HEMSIDA:
www.mollebyforening.com
Möbel- och inredningstyger
från de ledande tillverkarna i
Europa - främst England,
Frankrike och Italien, finns nu
tillgängliga i Mölle.
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FÖNSTERPUTS

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.
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

e-post:eriks.fonsterputs@euromail.se

ETT STORT TACK TILL ALLA SPONSORER,
som skänkt fina priser till Hattparaden, Mr Sillamannen, dragkamp, fiskdamm och lotterier vid
Hamnfesten, Sillens Dag i Mölle den 22 - 24
augusti.

MÖLLE kuriren
Ansvarig utgivare:
Håkan Lind
Sekreterare:
Lena Strandmark

tel 34 7910
I redaktionen: Henrik Bager,
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Sponsorerna är:
- Keramik
Lisa Wohlfahrt
Kerstin Tillberg
Marianne Wickström
Lotta Länsberg
- Restauranger Hotell Kullaberg
Knafves Cafe

Krapperups Cafe
Kullagårdens Värdshus
Rusthållargården
Mölles SPA, Turisthotellet, Helene och Anne-Lie
Mölle Bokrea
Feskeboa
Vår lilla sjöbod, Våffelcafe
Hamnkiosken i Mölle
Annies Atelje
Mats Härnström
ICA Skeppet, Nyhamnsläge
CENICA, Möllehässle
Gruvtorgets Parfymeri
Kullabygdens Bok- och Pappershandel
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Duvan Antik - nytt inslag i hamnen
Den lilla butikslokalen - 10 m2 - rymmer möbler, bilder,
glas- och keramik-föremål. Och en hel del annat.
Innehavare är Lars Ehrsson som tillsammans med sin fru
Ylva är bosatta på Norra Strandvägen i Mölle sedan maj
2003.
Lars har visserligen hållit på mycket med äldre antikviteter
men hade senast en butik för 1900-tals antikviteter i Malmö.

- Jag gillar saker jag kan berätta om, säger Lars. Det
är kanske därför jag fastnat för det moderna. Där finns
mera dokumentation. Under 1900-talet kom dessutom
mycket god form-givning.
Lars har många kunder som köpt sådant de känner igen
från barndomen, eller som de kanske velat köpa tidigare,
men inte haft råd med. MKs utsända - som är förtjust i
moderna klassiker - tyckte om att samtala med Lars
sittande på en Börge Mogensenstol , med en Stringhylla
bakom ryggen och med keramikföremål från 1950-1960
talet i blickfånget.
Till butiken hittar både samlaren och den vanlige " letaren".
Den som vur-mar för äldre antikviteter, d v s före år 1900,
kan bland mycket annat beundra skåp från 1700-talet. Lars
planerar att fylla på med ytterligare äldre föremål .

- Ja g försöker hålla mig med lite nautica också,
eftersom jag håller till just här i hamnen, säger den
historieintresserade Lars . Han lyssnar gärna till
"Ruffagubbamas" skrönor om livet i Mölle och i hamnen
förr i tiden.
Det går alldeles utmärkt att ringa Lars om man vill titta i
butiken på andra tider än ordinarie öppettid, som är på
söndagar melIan 12 och 16, året runt.
TEXT OCH FOTO: INGRID ERIKSSON

Mäklarfirrnan Llf" af Fkenstam

.ekenstam.se
~042-123330
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Bernhard Harald Bengtsson
alias Bildsköne Bengtsson
ur PU 153 A 1910
Foto: Göteborgs Polismuseum

Bildsköne Bengtsson var inbrottstjuv
och dynamitard, men noga med sitt
yttre och lyckades oftast hålla sig
snyggt och propert klädd fast han levde
hundliv i lador, kojor eller under bar
himmel de perioder när han inte satt i
fängelse. Han brukade färdas på en
stulen cykel mellan brottsplatserna och
var en ständig följetong på löpsedlarna.
Hans påfallande fördelaktiga utseende
var allom bekant. Belöningar var utfästa och många höll ögonen öppna.

Falskt alarm!
En gång blev skomakare Roben
Kristiansson i Mölle, som hade
skomakeri i längan bakom villa
Cassiopeja, förväxlad med
storförbrytaren Bildsköne
Bengtsson som härjade i Skåne.

Skomakare Kristiansson var som så
många andra kullabygdsbor statist i
Edvard Perssons film Livet på landet.
Efter en inspelning i Viken bestämde
han sig för att det inte var någon ide
att byta om eftersom inspelningarna

sku lle fortsätta nästa dag, utan cyklade
hem till Mölle i kostymeringen, randiga
spetsbyxor med tillhörande väst.
Någon som iakttog honom under
cykelturen förstod att denne välklädde man måste vara den eftersökte
Bengtsson och larmade landsfiskalen.
Två posteringar ordnades med stor
brådska, en i Nyhamnsläge om Bengtsson skulle ta av mot Arild och en i
MölleHässle. Ruben blev nog förskräckt när tre konstaplar som legat
gömda i diket plötsligt kastade sig upp
framför honom. De insåg snabbt sitt
misstag och bad om ursäkt och cyklade
därifrån och Ruben kunde fortsätta i
lugn och ro mot Mölle.
KIRSTEN KNAFVE
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ANNIE's
ATELJE
& BUTIK

30 års tandläkarerfarenhet .
anl änt till Höganäs!;
1

Tandloka,i ,.Cb,i,:i:. i !~':;!,! g,upp•

håller paus ...

i Högl näs välkomnar k:olleg~ Lars Fez, .

,<I

,p,;i 1utb~::di ) handling ~dI_•_"

l

,'.__

1 ~-

J

med förhoppning
om återseende i ny lokal
till sommaren.
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042-34 41 26
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-konventionell tandvård
-implantatbehandling
-tandhygienist
samt med hjälp av laser:
- smärtfri behandling
- blekning
- kirurgi

Krogen på berget
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telefon 042-34 74 20
Tandläkargruppen Höganäs
Stc,rgatan ·P 2ti3 31 Hoganas 042-34
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Marita i Mölle
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Brudklänningar, festblåsor, högtidsdräkter.
Jag ritar och syr upp efter Dina önskemål.
Kläder till vardag och fest
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Marita Jansson
Telefon/Fax. 042-34 77 26
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Gamla Hus

Tänk på miljön!

gardin& möbeltyger
gardinstänger
sömnad & montage
frotte & porslin
från Gant Home

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 1/7 2004.
För inomhuscistemer gäller 1/7 2006.
(Din tank behöver ej vara tom när vi utför
arbetet)

TYGKOMPANIET

Tel. 042-181880
Mob.0708-220807

Centralgatan 43, Höganäs
042-332288
Öppet tisdag-fredag 12- 18
lörd 10-13

Fönsterspecialisten

g ruppen

VI HAR ALLT INOM FÖNSTER & DÖRRAR

• Hög kvalitet • Stor kunskap • Bra priser •
- Vi sköter aflt från m ått till montage
- Vi utför också tmderhåll & renovering
- Fri rådgivning
Öppet: Tisd-Torsd 15-18, lörd 10-13, övrig tidenlök

6

www.gamlahus.com

ArJ?Pe/b>

~ll)~P~·

Bruksgatan 31 , Hö ganäs, 042-34 90 05
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MÖLLEkuriren frågar:
Vad gjorde du
då det regnade vecka efter vecka i sommar?
Hur undvek du blomsterflugorna?
Hans Christian Thiis (nedan t h) :
- Vi passade på att arbeta med huset inomhus. Vi spelade faktiskt mycket
golf mellan skurarna., temperaturen var så bra. Det finns alltid nå.got att
hitta på. i Mö/le. Vidare så. passade några av oss som är engagerade i
hamnen på att ha arbetsdag där. Vi arbetade med beläggning av pirarna
och återställde efter installationen av belysningen. Sen vet jag inte van tiden
- tog vägen.
- De tyckte vi var ett problem. Vi stängde in dem i ett glashus där det blev
45 ° C. Vi var mycket på sjön. Tyvärr förföljde de oss. De var faktiskt med
oss då vi segla.de till Cille/eje och där stannade de.

Ingrid och Kalle
Söderberg (t v) :
- Vi jobbade som vanligt och led
inte av regnet.
- Blomsterflugorna ha.de vi inget
besvär av. Eftersom vi hade öppet
från 8-2 1 så. var vi aldrig
utomhus.
In grid och Kalle är fotograferade
framför ett äppe lträd som fi nns
med på en av P.P. Lundh s bilder
frå n 1909.

Gunilla Zaar:
Stig och Inga-Lisa
Knutsson:

- Jag anlade rabatter och tog en tur
till England. Sen har jag hunnit läsa
en hel del. Jag tycker om dofter i
skogen och ljudet av vattendroppar
mot löv så. jag passa.de på. att gå
långa promenader i skogen
tillsammans med lånade hundar. Sen
kan man ju alltid rida.
- Jag hade bronkit och låg till sängs
och led för jag kunde inte vädra på
grund av flugorna . Jag låg faktiskt
och längtade efter regnet.

- Stig han jobbar ju
alltid trots pensioneringen.
- Ja, jag gå.r ju här och
rotar, bekräftar Stig.
- Jag har aldrig tråkigt.
Jag läser mycket och
brodera,; och så spelar
jag data.spel, säger IngaLisa och tillägger:
- Flugorna lät vi vara
och dammsög upp dem
då de hamnat på golvet.

Ingrid Nilsson, med svärmor Eivor på besök
från Arild (t h) :
- Jag arbeta.de då det regnade och tyckte att kvällarna var fina.
Vi satt ute då. Sen hade jag turen att min semester började då det
fina vädret kom, säger Ingrid.
- Vi uppskatta.de dem inte. De var överallt, ute, inne, i tvätten ja
tom i näsan.
Eivor säger all hon inte gjorde någonting då det regnade som
värst och tillägger att "blomsterflugorna var inte så.farliga.,
tycker jag".
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Öppettider
höst/vinter 2004:
Bed&Breakfast
alla dagar t.o.m. 19/ 12

Cafe & Butik
Fre-sön & alla helgdagar
t.o.m. 19/ 12
Välkomna!

Bränneslyckevägen 152
(mellan Mölle&Arild)
tel. 042-346141

GOTT INITIATIV
Lilla bryggan - ibland kallad Wallentins brygga- i Fågel viken höll på att
vittra sönder. Eftersom Höganäs kommun inte ansvarar för bryggan tog
några handlingskraftiga män tag i reparationsarbetet till glädje för alla
oss badare.
Materialet har bekostats av Mölle byförening, Gylleröds samfällighet och
Vita byns bostadsrättsförening.

Varmt tack till alla inblandade.

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!

SEB Höganäs 042-33 42 00
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Upplysningar
från hamnföreningen!

Upprustningen av el och belysning har fortsatt under 2004. Kajerna
runt Lilla Hamnen har fått ny belysning och nya elkontakter.
På årsmötet valdes Hans Christian Thiis till ny ordförande i Mölle
Hamn Ek För. Efter sin pensionering delar Hans sitt boende mellan
Limharnn och Mölle. På bilden ses Hans under ett av sina många
besök i hamnen.
Förslag till belysningen på norra kajen kom till harnnföreningen bl a
från Charlie Svensson. När lamporna var installerade skämtades
det om att 'nu skall du väl ha en egen bänk också?'. Sagt och gjort,
en bänk blev det. Den lär enligt hörsägen vara ordentligt invigd,
både med mat och dryck, dock först efter att Charlie fått ytterligare
ett krav uppfyllt - en egen skylt.
TEXT OCH FOTO: CHRISTER NILSSON

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

"'/
-/\~

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

?

•••

Håkulls topp är 188 m ö h. Uppe på toppen finns
ytterligare några meters höjd som åstadkommits av
människan. Tre skorstensliknande pelare har murats
upp för något ändamål. Nu är dess främsta uppgift
att locka besökande barn - och vuxna med
barnasinnet i behåll - att försöka ta sig upp på dem
för att med rätta kunna säga att man varit så högt
uppe på Kullaberg som man kan komma. Men när
har de tre pelarna murats upp - och varför?
Jo, för ganska precis 78 år sedan - i september 1926 genomförde dåvarande Kartverket en astronomisk ortsbestämning av Håkull. Det här var långt före elektronikens
och satelliternas tid. För att kunna göra denna exakta
bestämning behövdes tunga vinkelrnätningsinstrument. Till
longituds- och polhöjdsobservationema användes passageinstrumentet Barnberg No 1502 och för att bestämma
azimutvinkeln använde man universalinstrumentet
Hildebrand. Till dessa behövdes var sitt stadigt fundament. Dessutom måste man ha ett ur för exakt tidsbestämni ng - ett sekundpendelur från Strasser och Rohde och det krävde i sin tur en plan och stadig yta. Den tredje
pelaren således. Folk från trakten engagerades för att bära
upp bruk och sten till pelarna.
Geodeten Bengt Aurell vid Kartverket genomförde de
tidsödande och talrika mätningarna. Azimutvinkeln är
vinkeln mellan en tänkt linje från Håkull mot Nordpolen
och Unjen mellan Håkull och 153 meter höga Knösen på
norra Bjärehalvön. Med hjälp av vinkeln kunde Håkulls
exakta position bestämmas och därmed ligga till grund för
exaktare kartor. Håkull har sedan de första kartografiska
mätningarna gjordes under 1700-talet varit en viktig punkt
i de triangelnät som utgjort basen för att kunna rita kartor.
Att just Håkull bUvit en av dessa punkter beror så klart på
den milsvida utsikten åt alla håll.
En sammanjämkning med danska triangelnät gjordes 1933
genom nya mätningar. Detta gjordes med två trianglar som
skapades mellan Håkull , Grävlingebacken på Söderåsen,
Huddinge strax norr om Köpenhamn och Fredriksvaerk
på nordvästra Själland.
TEXT OCH FOTO: HÅKAN LIND

20-30 meter norr om pelarna - bakom en tät buskvegetation finns den här hällen med inskription. som minner om mätningarna
1926 och / 933. Erik Bergstrands avståndsmätning 1950 gjordes
med ljusreflektor och gav upphov till geodimetern .
Det är den astronomiskt intresserade sommararildsbon Kjell Werner från Malmö som kunnat berätta detta fö r Möllekuriren.
I He mbygdsföreningens årsskrift Kullabygd finns ännu mer att läsa av honom om dessa och and ra mätningar.
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MölleKuriren synar Mö/le Byförening:
En av byföreningens självpåtagna uppgifter har varit och
är således att bevaka byns intressen - och i viss mån föra
byns talan - i kommunen. I kommunallagens ögon existerar
emellertid inte byföreningar. Därför kan inte byföreningen
vara en formell rernissinstans i alla frågor. Trots detta har
det genom åren vuxit fram ett ömsesidigt förtroendefullt
samarbete på flera plan mellan byföreningen i Mölle och
kommunala företrädare. Vi hart ex regelbundna besök av
politiker och ämbetsmän flera gånger per år på byföreningens allmänna möten.

Eldsjälar i styrelsE
Många engagera

Byalag eller byföreningar har funnits i någon form seda
skiftat. Det som från början var forum för beslut om ge
småningom av kommunalt reglerade nämnder och s
Mölle var just municipalsamhälle, fram till sextitalet. So1
början av sjuttiotalet in i Höganäs kommun.
Påfundet med storkommuner blev så grogrund
till många byföreningar.
Så även i Mölle.

Påtagliga resultat av de här kontakterna har det gångna
året varit den nya sopstationen vid infarten och fotbollsplanen på stationsområdet. Även det delade ansvaret
för stationshuset är ett exempel på samarbetet mellan
kommunen och föreningen. Under de olika turerna i de
senaste årens affärsfråga har kommunen varit särskilt lyhörd
gentemot synpunkter framförda av föreningen.
Byföreningen ser nu förhoppningsfullt positivt på den
byggnation som innehavaren tiJI Möllehus, Sten Nelson,
föreslagit mellan stationshusets annex och Vita byn. För
framtiden hoppas man nu också på en upprustning av
lekplatsen.
Mölle Byförening har sin upprinnelse i FågelvikskJubben
fyrtio år tillbaka i tiden. På tidigt sjuttiotal kom byföreningen
till och tog ett ideellt ansvar för badplatser men också för
att föra gemensamma traditioner vidare. Sådana är att slå
katten ur tunnan , hälsa våren med valborgsfirande på
fäladen och resa midsommarstång och leka på lekplatsen.
Utöver detta slår gärna byföreningen flera slag för att öka
gemenskapen i byn och känslan för den egna byn. Det gör
man genom att ordna årliga sommarmöten, att ordna
hamnfest på sommaren eller genom att arrangera olika
temaaftnar på stationshuset flera gånger under höst och
vår. Faktiskt är också strandstädningen på våren ett led i
den här verksamheten även om den aldrig lockar mer än
20-talet ansvarskännande möllebor.

Regn och rusk eller strålande sommarsol midsommarafton inträffar varje år, och
arrangemanget däromkring garanterar många
besökare, stora som små.

Ett särskilt projekt under byföreningens hägn är den
bokcirkel som startats av Lena Strandmark, en brinnande
själ som ger sig i kast med vad man ber henne om. På
senare tid har hon också blivit en av de drivande krafterna
bakom föreningens egen tidning- MölleKuriren.
Andra projekt som drivits och drivs i byföreningens namn
är bevarandet av gamla möllebilder som väJvilligt skänkts
av Hans-Otto Pyk, utgivningen av en årlig kalender med
bilder från denna samling och numera också produktion
och försäJjning av cd-skivor med möllebilder. Bilderna har
blivit en inte föraktlig del av byföreningens intäkter under
de senaste åren. De drivande i den här verksamheten har
varit Solveig Johansson, Anne-Marie Lind, Britt-Marie
Petersson och Lise Wallin med benägen hjälp av Lotta
Bignert, Hans-Otto Pyk och undertecknad.

lO

Konkurrensen var stenhård när Rolf Järnmarker
(ovant h) till slut.fick se sig besegrad av Kid (som
driver Feskeboa) i den för året nyinstiftade
tävlingen om titeln Mr Sillamannen.
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S yföreningens stora s1
begivenhet är Sillens a
inträffar när sommare
mest, d v s under andr,
av semestermånaden ),
I år kom många f ör at.
dragkampen på pirarn
lag f rån Mölle, Arild, L
och Viken.
Vann gjorde vikenlage,

Den traditionella Hat1

~n för byns talan

de för byns bästa

1 urminnes tider.

Uppgifterna och befogenheterna har
nensamma angelägenheter i en by övertogs så
vrelser i stad, kommun eller municipalsamhälle.
en del av Brunnby kommun "försvann vi" sedermera i

n

Denna tidnings utgivning garanteras också av föreningen,
men drivs av en fristående redaktion. Tidningen startades
som ett föreningsblad under Lennart Alfredsson och
fortsattes av Ulla och Mats Jacobsson. Glädjande nog har
tidningen rönt stor uppskattning och dragit flera utombys
som medlemmar till föreningen för att därigenom kunna
läsa MölleKuriren. Information om föreningens aktiviteter
finns numera också på nätet under www.molleby forening.com.
Ett av föreningens större projekt hittills har varit att rädda
stationshuset från rivning, att sätta det i stånd och att därefter
driva och nyttja huset till glädje för så många som möjligt.
Räddningsaktionen gjordes under undertecknads tid som
ordförande i byföreningen, för snart tjugofem år sedan, och
engagerade många möllebor som med ideella insatser gjorde
vad ingen från början trodde var möjligt. Aina och 'Sonny'
Svensson gjorde en fantastisk insats därefter för att få huset
att fungera.
Mölle Byförening har alltid lockat till sig en majoritet av

Till vänster byföreningens sekreterare Lena Strandmark, i mitten
byns invånare. För närvarande har föreningen knappt 700
ordföranden Claes Gudmundsson (här med fru Britt) och till
medlemmar, vilket är mycket i en by som har lika många
höger kassören Per Anders Delshammar.

se
a mellan
:runnby

invånare. Ändå är inte riktigt alla i byn medlemmar,
eftersom en del av dessa är sommarboende. Att vara
medlem kostar 150 kronor årligen.
Att leda Byföreningen kräver ett stort engagemang, men
är också roligt- i synnerhet om engagemanget uppskattas.
Nästan alla insatser är ideella. Utbetalda arvoden är
sällsynta och förekommer bara för särskilda arbetsuppgifter. Genom åren har många namn passerat revy på
ordförandeposten: Bert Knafve, Sture Bohlin, undertecknad
Håkan Lind, Arne Backman , PB Jansson , Lennart
Alfredsson, Lars Schölander, Ulla Jacobsson och Per
Steholt. Den nuvarande styrelsen leds av ordföranden
Claes Gudmundsson, just pensionerad sommarmöllebo
som blivit fast boende i familjens hus på Högkullsvägen.
Lena Strandmark på Gylleröd är sekreterare och Per
Delshammar på Solviksvägen är kassör. En bra spridning
så långt. Övriga i styrelsen är Gunvor Eljversson på
Tönnes väg, Börje Holmberg och Jan Nauckhojf från
Vita byn samt Lars Andersson på Bella Vista. Styrelsen
har ansvaret för en verksamhet som omspänner åtskilliga
hundra tusen kronor årligen.
Det är givet att byns innevånare har mycket att tacka dem
för som engagerar sig i föreningens verksamhet. Till skillnad
från de flesta andra föreningar är byföreningens verksamhet
något som kommer alla till del - medlemmar eller inte.
TEXT: HÅKAN LIND
FOTO: STIG PETERSON

oaraden lockar varje år många kreativa deltagare.
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September, svalornas flyttningstid ...
och vi som stannar kvar gläds åt skördetid och färgprakt !

GIORGIO ARMANI
presenterar en ny doft till henne

arman1•
man1a

En doft lika underbar
som ett stort varmt leende
Eau de Parfum 30 ml
Body I..LJtion 200 ml

365 SEK
340 SEK

Välkomna in och dofta!

FOTO: LENA CRONSTRÖM

PER BORUP DESIGN

Kula eller hjärta
i rödguld eller vitguld
3500:- inklusive
2 st pärlcollier
Välkommen in och se de nya
smyckena, något utöver det
vanliga .

Storgatan 62 i Höganäs
042-340623
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Vad betyder naturen för oss? Vilka
dofter väcker minnen till liv? Vad
kommer olika växter att betyda för
våra barn och deras? För mig personligen är naturen ögonfröjd och en lisa
för själen samtidigt som också gömd
kunskap kan väckas till liv ....

sky runt växten och användes en gång
i tiden som stoppning i madrasser. Det
går att spinna tråd av de fina frötussarna och många trodde att Norden
skulle utveckla sin egen "bomullsindustri" i början av 1900-talet. Det
blev bara en dröm. Däremot är mjölkörten en gammal medicinalväxt, där
I en tid då intresset för botanik avtar
bladen använts som te och i sallader,
men intresset för hälso-och kryddspäda skott som sparrissurrogat och
växter tilltar finns det i Sverige en relaroten maldes och drygade ut mjölet vid
tivt ny vetenskap, etnobiologi. Den
bakning.
handlar om människans bruk av och
Det ganska tråkiga namnet mjölkört
föreställning om växter(och djur). Tips:
kommer av att bönder anser att kor
Författaren Ingvar Svanberg sysslar
som äter av de späda plantorna på
med etnobiologi och har skrivit många
försommaren mjölkar rikligare. Annars
trevliga böcker i ämnet.
finns det mer än åttio olika namn inom
Har än en gång plockat ut ett par landet på denna allmänt förekomnordiska växter i Mölles omgivningar. mande växt. Här följer ett axplock;
Växter att fröjdas åt, när septem- elgmjölke, bomullsgräs, rävarumpa,
berdagarna blir höga och klara, om än brudabloss och det välkända rallarros
kyligare och med mera dagg .
i Norrland. När rallarna i början av
1900-talet byggde järnnväg genom
I full sol på öppen mark, längs banlandet spred sig rallarrosen rekordvallen, i vägkanten och på hygget
snabbt, där de drog fram. Växten
brinner stora bestånd av mjölkört
älskar soliga, öppna marker och har
(mjölke), Epilobium angustifolium, i
alltid fått spridningshjälp genom
rosalila. På samma planta finner man
människans ingrepp i naturen. När
blommor i alla olika stadier. Mogna
skogen växer upp igen och läker såren
frön finns längst ner i klasen och knopp
i landskapet trängs örten undan till följd
överst. Fröhåren står snart som en vit
av sämre ljusförhållanden.
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En annan solälskande, envis (!) rackare i många skepnader är enen,
Juniperus communis. "Einir" (med
ovisst ursprung) är en urgammal nordisk benämning på busken/trädet.
Denna anspråkslösa art är ett av fyra
vildväxande barrträd i vårt land. De
övriga är gran, tall och lärk, alla med
kotte som frukt. Enbären (sk bärliknande kottar) tar 2-3 år på sig att mogna från gröna till fullmoget blådaggiga.
Därför finner man alltid både gröna
och blå bär på samma buske.
Från olika håll i Sverige kommer
ordstävet:
"När alla enebär hunnit mogna,
blir alla flickor gifta och trogna."
De mogna enbären används ofta som
krydda i matlagning. Själv använder jag
enbär inte bara till lamm utan även i
köttfärs, som då blir litet "vildare"!
Enen tillhör numera naturens bortglömda nyttigheter. .... Staket runt
många tomter i bygden är gjorda av
eneträ, som är tåligt och hållbart;
enrisrökt fisk och kött får extra god

smak; som brännvinskrydda (gin och
genever) är enbär välkända; hackat
enris på stuggolvet strödde torparna
för den goda luktens skull, etc. Många
är vi som gjort väldoftande smörknivar
av eneträ i skolslöjden !
Enen är också förknippad med magi
och mystik ....Enbuskar planterade vid
stugdörren skyddade mot trolldom och
sångleken "Så går vi runt om en
enebärsbusk" handlar just om detta ...
att sjungande gå runt enen i dansen
för att skydda sig mot trollen!
Här ute vid kusten, på Mö lie fälad, blir
enen ofta låg och krypande, liksom i
fjällen. Enebackar inåt landet ståtar
med höga raka träd. På Fredriksdals
friluftmuseum i Helsingborg finns bl.a.
en genbank över olika typer av enbuskar. Rekommenderas den vetgirige!
Lena Cronström
Referenser:
Gunnar Brusewitz, Fyra årstider
Ingvar Svanberg, Gökblomster, ryssgubbe . ..

••

Oppet!
Mölle Cafe öppet fre-sön.
Krukmakeriet öppet dagligen.

MÖLLE
,t
-~
irukMAKER\ & cf:>..~

Sven Wingård, Blomsterspråk

un~k-

The Golden Brunch
Boka bord söndagen
den 5:e September.
Välkommen!

HOTEL ~. KULLABERC
-

WEEK END - EVENEMANG - KONFERENS
Tel: 042-34 70 00 • www.hotelkullaberg.se • info@hotelkullaberg.se
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Vi är ständigt på jakt efter nya objekt.
Vi köper dina gamla möbler så du får utrymme att förnya ditt hem.
Utökat presentsortiment!

Tel: 042-347 320
Öppet torsdagar och söndagar 13-18 hela hösten.
Välkommen!

Konstke ram i ke r

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt
handgjort & handmålat
stengods

Glesnande rader
Augusti och Grand Hotell innebär
traditionsenligt sommarmöte med
byföreningen. Så även detta år.
Sommarmötet inramas vanligtvis
av någon underhållning med
anknytning till byn. Årets
underhållare var kantorn Agneta
Sjöholm- Weber med dotter Lina
på piano och stråkar. Dessutom
delas Möllediplomet ut till den
eller de som styrelsen anser sig
gjort sig förtjänt av en sådan
utmärkelse. Årets Möllediplom
tilldelades gänget bakom
Möllekuriren. Glada redaktörer,
annom.jörsäUare och layoutare
hyllades. Mötet drog emellertid
inte riktigt lika mycket
intresserade möllebor som det
brukar göra. Stora salen på
Grand har varit fullsatt de senaste
somrarna, men nu fanns det ett
antal lediga rader.

Installatör
Behr~ns Alternativ Energi AB
Auktoriserad IVT återförsäljare
Tel 042-23 85 82

Vi utför service på M-vännepumpar m
Termo Kyl AB i Helsingborg, Ängelholm och
Ackrediterat serviceföretag
Tel 042-15 14 50, 0431-130 30, 0418-43 6J lp
14
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på byföreningens sommarmöte
Tekniske chefen Göran Werner
informerade om nyordningen med
sophanteringen och möttes av tveksamma möllebor. Kommunens planchef, Karl-Åke Nilsson, tog en semesterkväll och informerade oss om pågående planärenden. Ändringen av
planen krävs för att Sten Nelson skall
kunna genomföra sin utvidgning av
Hotell Möllehus. Om denna genomförs
är det meningen det skall göras ett
försök med försäljning av livsmedel i
en del av nybygget. Kallelse till samråd
om planförslaget kommer tidigt under
hösten.

Inget sommarmöte utan hamndiskussion. Planfrågorna mal på och
kommer nog att vara klara inom den
tid som förutsagts. Men nu görs finansieringsfrågan allt tydligare. Den har
nämnts under många år, men ju närmare vi kommer en möjlig lösning,
desto mer fokuseras på just den delen.
Vem skall betala? Bland nuvarande
politiker lär det inte finnas någon majoritet för en huvudsaklig skattefinansiering. Där hoppas man uppenbarligen
på att pengar skall komma från någon
annan stans.

Årets politikerbesök inskränkte sig till
Ulf Molin och byns egen Per-Staffan
Johansson. Dessa kunde inte ge något
tydligt besked var finansieringsfrågan
befinner sig idag. I övrigt kände de
båda sig relativt tillfreds med vad som
åstadkommits för mölleboma under
det senaste året.
TEXT: HÅKAN LIND

MölleKuriren fick
Möllediplomet
"För ett gediget arbete med
information till alla möllebor om
Mö/le från tiden då seklet var ungt
till aktuella händelser".
Så motiverar Byföreningens styrelse
valet av mottagare till årets
Möllediplom. (Från vänster på
bilden) Håkan Lind, Lotta Bignert,
Lena Strandmark Solveig
Johansson, Ingrid Eriksson,
Marianne Nordin samt (saknas på
bild) Henrik Bager, Kirsten Knafve
och Lennart Svensson heter de
diplomerade.
Vi känner oss mycket hedrade.

FOTO: CHRISTER NILSSON

MÖLLEMÅLARNA
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

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

MÖLLE kuriren nr 3 2004
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Fem baddräkter! ! !

11111
Den nya återvinningsgården vid infarten
har blivit precis så bra som tanken var.
Flyttningen dit är ett strålande exempel på
när demokratin fungerar.
Den tidigare placeringen på
stationsområdet såg ut att bli
permanentad när Krapperup som är
markägare intill kapellet sagt nej till
förslaget. Men så kom kommunalrådet,
PeterKovacs, på besök till byföreningens
sommarmöte, förstod vad mölleborna
egentligen ville, åtog sig att ta upp frågan
på nytt - och se! Det hela löste sig tilJ
allas tillfredsställelse.

Den exemplariske kommunmedborgaren

TEXT OCH FOTO: HÅKAN LIND

Beslutet att flytta ut avfallssorteringen till varje fastighet för med sig en hel del.
Bl.a. skalJ den exemplariske förse sig med elva (!) olika kärl eller behållare.
Det är den lättaste biten , för där hjälper kommunen gärna till. Särskilda
avskrädeshögar skall vi numera ha för hushållsavfall, papper o kartong, tidningar,
hårdplast, mjukplast, metall, ofärgat glas, färgat glas, restavfall, riskavfall och
trädgårdsavfall. Arbetsuppgifterna för
husets papperskorgar och den gamla
slaskhinken har numera fått ett helt
annat innehåll, dvs mer begränsat. Om
man inte vill bege sig ut på den privata
avfallsgården med varje vinflaska,
varje ansjovisburk, varje tidning, varje
batteri eller varje smörförpackning
måste man tänka på att varje avfallskärl inomhus också måste mångdubblas. Möllekurirens redaktion känner sig inte helt säker på att detta är
en
nyordnjng som kommit för att
Mölle har äntligen
stanna.
fått sitt eget SPA!
I våra charmi ga och unika lokal er
på Turisten erbjuder vi:
aro mamassage, klassisk svensk

Så här kan det se ut i bästa fall. Alla har kanske inte lika bra plats att gömma undan de
nya kommunala påfunden. Dessutom ses inte här tunnan för trädgårdsavfall och den
särskilda lilla behållaren för riskavfall .

massage, zonterapi samt olika

Ir's AMUST ••.

SPA behandlinga r.
För boknin g kontakta:
Anne-Lie Gabassi 0733--96 65 65

Unna dig ett gltts frisk och naturren äpplemust med syrlig doft av svenska trädgdrdsäpplen. Inget socker, inget
vatten, inga konserveringrmedeL Bara 100% ren fruktsaft vamimt pressad ur nyplockade äpplen ftJn Skåne.

Helene Mandersson 0708-25 03 36
Varmt välkommen!

www.kullamust.com
Öppet ror fruktinvägning och mustuthämtning
from 27/8-04. Månd-fred 15.00-18.00.
Tel 042/681 07

MÖLLE SPA
16
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CAPTAINS'
Captain / har öppet hela hösten. Kom och ät något enkelt
eller sitt ner i våra soffor och ta en fika eller öl i goda vänners lag.

Tors 18-20, Fre 18-21
Lör 12-17 18-21, Sön 12-18
Fredagar oi h lördagar kan Ni även boka kvällens 5-rätters meny.

flunch serveras mån - fre kl 12-14
Övrig tid på förbeställning
Har ni fråg ( om mat och dryck - kontakta oss för menyförslag för middag på hotellet eller catering/avhämtning

VälkomL en med Er bordsbeställning på tel 042-362230

Besök gärna vår hemsida påwww.arand-molle.se
Hotell * Konferens * ala carte * Bröllop * Fest

MÖLLE kuriren nr 3 2004
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Mölle Tennisklubb
Ännu en härlig tennissommar är till
ända och trotts allt regn så gick alla
våra aktiviteter att slutföra. Detta till
stor del tack vare våra duktiga banskötare Sara, Jaqueline, Viktor, Lucas,
Fredrik och Filip, som lade ner långa
timmar på att rensa banan från vatten.

12/9 kl 18.00
Söndagsmässa

12/10 kl 10.00
Mässa med stora och små
14/11 kl 15.00
Söndags gudstjänst

Mölle
Kapellsyförening
Under hösten träffas vi som vanligt
på stationshuset följande torsdagar:
16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11 , 25/11.
Mötet börjar alla gånger kl 14.30.
Nya medlemmar är hjärtligt
välkomna.
Adventskaffe i stationshuset den 28/
11. Tid meddelas senare.

Tennisskolan var även i år en stor
succe. Både vuxna och barn har under
fem veckor tränat för Thomas Bergström, Calle Bergman eller Ludde
Wahlund. Vi hoppas och tror att de
tre skall komma åter även nästa år.
Möllespelen gick i år att slutföra i tid
på lördagen så att alla spelare och publiken gemensamt kunde festa på vår
härliga grillrniddag. Många fortsatte
sedan nere i hamnen hela natten.
Mästare blev i år Calle Bergman

och Charlotte Boija. Årets spelare
blev 9-åriga Sam Knobe som segrade i både 10- och 12-års klasserna. Vad månde bliva? Lucas Cosmo och Ludvig Wahlund vann de två
övriga juniorklasserna.

Var med och påverka framtiden i Mölle!
Gå med i Moderaterna i Kullabygden. Betala in I 00 kr till
Moderaterna pg 9 83 14-8 så blir du medlem redan i år
och får kallelse till våra träffar. Nästkommande år är
medlemsavgiften 230 kr. För mer information:
hoga nasmoderat.se
Håkan Göthe tel 042-23 72 37, Inger Brantmark 34 46 76

moderaterna

KULLAPRAKTIKEN
Doktor

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

Privat Familjeläkare

18
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I år genomfördes för första gången
Joakim von Ankas Cup, en dag för
klubbens juniorer att tävla i tennis och
bollekar samt ha kul och umgås. Peter
Hallberg drog i gång detta och med
hjälp av de äldre juniorerna samt några
föräldrar så blev det en fantastisk dag
med många glada skratt. Segrare i
de olika momenten blev Gabriel
Rothoff, Julian Hallberg, Fred
Berntsson och Viktor Åberg.
Till sist vill jag tacka alla medlemmar
som har hjälpt till under året med
praktiska göromål och de som stöttar
klubben ekonomiskt genom sponsring.
Tack vare Er går klubben en ljus framtid till mötes och nästa år skall vi spela
ännu mer och ha ännu roligare på
tennisbanan!

Johan Cosmo, ordförande

VÄLKOMMEN TILL

fRolJ {J{ersös
fl>ani- & fJCerrsalonCJ
Kullabergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71

Motionera
i Mölle
sommar som
vinter
Agneta Jetzen, 347 532

NY SKYLTNING
AV DAMBADET?
Mitt under säsongen möttes
damerna på väg till badet av den här
"skyltningen". Välmatade krabbor
vill all a ha i delikatessdisken. Ordet
'fulla' är i det sammanhanget positivt
laddat. Varför inte se budskapet
härintill på samma positiva sätt.
Precis som 'käring' i sin första
betydelse och med sitt egentliga uttal
är detta säkert menat som en
skräckblandad (därav varningen)
komplimang till dambadets besökare.
"Yarningsskylten" är målad med
synnerligen beständig färg .
Den gamla skyltningen som
informerar om att det här finns ett
dambad är borta sen en tid. Det är
oklart om den nya skyltningen är
menad som en ersättning.

MAJ-BRITTS
FÅGLAR GLADDE
Tack alla ni som lämnat svar på
tävlingen om Maj-Britts fåglar i
sommarnumret!
Här får ni andra också ta del av
svaren:
Lyckliga - glada;
Serveras vita viner - svala;
Motionsidrottsförbund -korp;
Flygplanet SAAB 37 - vigg;
Möta - råka;
Örfil - orre,
Nybörjare - gröngöling;
Mun - trut;
Kaffefågel - gök;
Kommunistisk låsanordni ngrödhake;
Brudfölje - tärna;
Efter Vättemrundan - rödstjärt;
Istertjur - talgoxe;
Moderatfegis - blåmes;
Satkärring - skata.
Första pris för alla rätt går den här
gången till Gylleröd. På Sillgränd har
Ulla Schyberg knåpat helt rätt och
visat att hon är rätt person för
MölleKurirens julknåp. Nu ser vi
fram emot vad Ulla skall bry oss
med ti Il julen!

AKTIVITETER
I MÖLLE
BYFÖRENING
HÖSTEN 2004
Höstens böcker
Onsdagen den I 3 oktober kl. 19.00
bjuder byföreningen in till en kväll
med Ellen Skarp från Killbergs
bokhandel i Helsingborg. Ellen
presenterar några av höstens nya
böcker. Kaffe serveras i pausen.
Alla hjärtligt välkomna.

Nostalgisk afton
Onsdagen den 10 november kl.
19.00 samlas vi för att titta på gamla
filmer. Kaffe serveras i pausen. Vi
hoppas på ännu en minnesvärd kväll.
Hjärtligt välkomna.
Båda kvällarna är på stationshuset.

Mölle byförenings styrelse

Mölle Bokcirkel
på biblioteket i stationshuset
Nya böcker - ny cirkel. Vi startar
den 9 september med två
informationsträffar kl 15.00 och kl.
19.00. För 225:- får du läsa många
nya, spännande, roliga och
intressanta böcker. Nya och gamla
medlemmar hälsas hjärtligt
välkomna. För mer information ring Lena Strandmark, 347910.

BIBLIOTEKET
Biblioteket har öppet

[GBl~r~~ll~~~!~!
Eleshultsvägen 35B,
260 41 Nyhamnsläge

Välkommen kontakta

Gunilla Bergdahl
certifierad massör

NYHAMNSLÄGE
042-34 48 76
0708-32 08 93

JULKLAPP SAMLAROBJEKT

Den femte årgången av
Möllekalendern
finns nu till försäljning hos
Per Anders Delshammar
tel 34 73 43 och
Lise Wall in tel 34 70 28
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torsdagar kl. 16.00-18.00.
Kom gärna och se vad vi kan
erbjuda - bokbeståndet har förnyats
och framför allt "föryngrats".
Siv med medarbetare

Höstgympa
Motionsgymnastiken för damer i
Annexet, Mölle stationshus, börjar
den 13 september kl 9.00.
Förvidare inforrnation, ring Mö lie
Friskvård, Agneta Jetsen, tel. 347532
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1000:e gästbåten
angjorde denna sommar Mölle hamn den 30 juli. Båtens
namn var Masima från Dronning Mölle i Danmark och dess
besättning bestod av Jeanette Vetlov med väninnorna
Angelique Vingaard och Karina Fogtmann. Sven-Åke
Lindberg skjutsade tjejerna till Kullens fyr där det blev visning
av fyren med omnejd och därefter bjöd Pamela och Fredrik
på Fyrrestaurangen på god och uppskattad lunch. Sedan
blev det mer sightseeing runt Mölle i Svennes merca och så avslutades dagen med våfflor och kaffe hos
Chrickan i Lilla Sjöboden i hamnen. De fick även en knoptavla som minne av festligheterna och alla var
nöjda och glada och sken i kapp med solen!

Försäljning av
villa eller fritidshus
i Kullabygden
Hög marknadsföringsnivå, servicekänsla och personligt
engagemang hos din lokala fastighetsmäklare.
Mäklarhusets Ansvarsförsäkring mot dolda fel
ingår i tjänsten.
Vid försäljning kontakta mig
042-33 0809

~f,,,L

tk;r

Rickard Uinsberg
Kullabygdens mäklare

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

