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I den populära Möllekalendern, som
kommit med sin sjätte utgåva, har
det tyvärr gjorts ett misstag.
Bilderna har genom åren tagits
bland de Petter Lundh-bilder som
Hans-Otto Pyk överlämnat till
Byföreningen. I 2005 års kalender
valde man dock en bild från
femti talet på kungaparet vid
Kullagården. Den bilden hade tagits
av Gunnar Gunnarsson från
Nyhamnsläge, upphovsman även till
filmen om Sista tåget till Mölle.
Gunnar har dock storsint haft
överseende med de inblandades
misstag. Heder åt honom. Köp
gärna en av hans filmer som
kompensation!

Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt

handgjort & handmålat
stengods
Garngränd 6, 260 42 MÖLLE
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Ljuståg i kapellet
I mitten av förra seklet var ett återkommande inslag i
december ljustågen i kapellet som Alice Wallentin
arrangerade med stort engagemang med många av byns
unga flickor. Sångerna tränades in under ett par
månader. Processionen skulle skrida fram sjungande
längs kyrkgången med levande ljus i händerna, de skulle
dela på sig och åter samlas framför altaret i perfekt
symmetri med altarmålningen i bakgrunden, det krävdes
säkert både planering och många övningar.
Flickorna har likadana diadem i håret och ljusen har
manschetter av papp. På dem skrevs verserna flickorna
skulle säga så de inte skulle komma av sig i nervositeten.

Någon skulle säga: Led Milda Ljus! En annan: Du skall
inga andra gudar hava jämte mig. Eva-Lisa Knafves
vers var: Gläd dig du Kristi brud och möt din Herre
Gud. Det är också Eva-Lisa som lånat ut fotografiet.
Flickorna är (i översta raden från vänster):
Birgitta Wallentin, Anna-Greta Blomqvist, Kerstin
Elfverson, Gunnel Svensson, Ulla Svensson, Siv
Magnusson, Inga-Lisa Larsson, Ann-Mari Nilsson
Mellersta raden från vänster:
Ann-Maiie Elfverson, Kerstin Knafve, Margot Fischer,
Ingrid Svensson, Berit Svensson, Asta Nord, Tiiu Tull,
Gun Fridrnan, Gerd Nilsson, Wilrna Keilert
Främre raden från vänster:
Sylvia Rölz, (Vem är denna lilla ängel?), Cecilia
Wallentin, Eva-Lisa Knafve
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Storgatan 62 Höganäs 042-34 06 23

Världens bästa
choklad
hittar du hos oss!
Bogrens Tobak
Mitt i Höganäs
042-342076
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i Kullagatan 8-10 Helsingborg 042-14 20 57

Ylaven~
I cafet serverar vi julte,
mörkt bröd mstilton &dadlar
saffransmuffins, glöggmoussekaka
& mycket annat gott som hör julen till!
Butiken är fylld med annorlunda julpynt,
vackra änglar, gammaldags bokmärken,
ljus,julkryddat te & mycket mer!
Under Luciahelgen har vi

•~ngfar & nissar pd. 6esöt•1
K. Tillbergs fina figurer gästar oss.
Vi bjuder på julkryddad varm must!

'llii/zymnal
Öppet:fr~önt.o.m. 19/1212-17
Butiken har extra julöppet
tis 14/12-tors 16/1214-18
Bränneslyckevägen 152
(mellan Mölle&Arild)

tel. 042-346141

Här hittar du märken som TURNOVER,
TARA JARMON, BITTE KAi RAND, PAS, CRETON
och den tyska byxan Michele.
Fortfarande hittar du TRUSSARDI jeans, de skönaste
skorna och stövlarna från DONNA CAROLINA,
väskor från SAK handskar, skärp och
en mängd vackra smycken.
Kö pmansgatan 5, 263 38 HÖGANÄS
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Isvintrarna på 1940-talet
Kirsten Knafve har talat med Ove Bengtsson och Sonny Svensson som minns isvintrarna på 1940-talet.
Under isvintrarna på fyrtiotalet låg isen
tjock i Mölle hamn. Sniporna var små
och lätta, 16---17 fot, och de fick ligga
uppe på isen vid hamninloppet när de
inte användes. När de skulle ut och fiska höll ett par tre man båten uppe,
kölen fungerade som en slädmed och
så drogs båten ut till rännan och öppet
vatten och sjösattes. Oftast rodde man
ut mot fyren, eller så sattes fock och
sprisegel. Bara båtarna som användes
till att köra turister var motoriserade.
Man pilkade på Grunnen och i Smyen
som låg mellan Åkersberget och själva
udden. Torsken man helst ville ha, kallades jagtorsk och var grå på ryggen
och vit på buken. Den brukade stå i
stora stim och det var ingen större
konst att få napp, det var bara att
släppa ner pilken. Jagtorsken flyttade

"Isvinter 2004" blev en kortvarig historia, som inte bjöd på möjligheten att gå ut på
isen och pilka. Men de få dagar kylan höll i sig kunde man glädjas åt en vacker och
ovanlig syn i hamnbassängen.

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
Behrehs Alternativ Energi AB
Auktoriserad IVT återförsäljare
Tel 042-23 85 82

Vi utför service på IVT-värmepumpar m m· • Termo ~yl AB i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona
Ackrediterat serviceföretag
~
Tel 042-15 14 50, 0431-130 30, 0418-43 61 ro
6
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på sig i motsats till den rödaktiga mer
stationära bergstorsken , som kunde
fiskas året om.
När båten sen skulle upp på isen efter
avslutat fiske hjälpte vågorna till. Även
om man tänkte pilka i en vak drog man
ofta med sin båt dit för säkerhets skull.
Om det kom svallvågor kunde det
ibland vara vanskligt att stå och pilka
på isen nära rännan.
Folk kom från byarna i trakten för
att fiska. Yxa bar de med sig för att
hugga hål. Utanför hamnen var det bra
att pilka, men många gick också upp
till Kullagården och ner till Ablaharnn
och ut på Skäldervikens is. Om man
inte fiskade själv kunde det vara svårt
att få tag på fisk; isen hindrade trålarna
från att fiska och det var ju krig de
värsta isvintrarna.

Ove minns när han och hans far pilkade
på isen en gång. Hans far hade en
bisampäls på sig som han inhandlat i
Sydamerika, och han höll värmen i den.
Ove var också påbyltad, men köld och
vind gjorde att han sen måste gå
baklänges in till Solviken för att inte
frysa ihjäl.

Har du tänkt på att även din
oljetank behöver omvårdnad
för att klara påfrestningar år ut
och å r in?

Bortsett från att det var kallt var det
ingen konst att få mycket fisk. Man
fiskade inte så mycket på vintrarna
förr. Det behövdes inte för på ett par
garn brukade det bl i 60-70 kg torsk.
Det brukade sitta en torsk på varenda
meter, berättar Son ny.

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.

Det hade varit trevligt att stöta på ett
stim jagtorsk ute vid fyren, men det är
nog inget att hoppas på idag. Troligare
är det att man stöter på en dan sk
tjuvtrålare!

Tänk på miijön!

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

Tel. 042-181880
Mob.0708-220807

30 års tandläkarerfarenhet

För dig som söker inspiration
och något annorlunda.

~ ,ndll gruppen i Höganäs
~rbjude nu:

,

-konventionell tandvård
-implantatbehandling
-tandhygienist
samt med hjälp av laser:
- smärtfri behandling
- blekning
- kirurgi

JULMARKNAD
i MOLLEHASSLE!
Il

Il

Här hittar du julpynt
och julklappar.
Från 1 :a advent
fram till julafton
håller vi öppet
torsdag-söndag 13-18
Tel: 042-347 320

Hjärtligt välkomna!
Anders & Lina

Tandläkargruppen Höganäs
Storgatan 47 263 31 Hog2n:as 042-34 04 44
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TEXT: TOVE STENBERG

z

g
z
tii
c2
I

u

z<{

-,

---------------------------- ~
Öde ligger lekplatsen vars bäst-före-datum passerats för länge sedan .

Maria Forsgren är mamma ti Il tre

Ja, omdömena om Mölle av småbarnsföräldrar är ide l positiva.
Och samstämmiga:

Mölle är oslagbart.
Det finns inte mycket som kan mäta
sig med en skridskorunda på Mölle
mosse en solig vinterdag. E ller med
de hjältemodiga och slitstarka krabbo rna som fiskas upp otaliga gånger
under sommaren i Fågelviken.
Jo, att få bo här är ett privilegium.

Men.
Att leva med småbarn i Mölle är inte
bara friluftsljv i skogen och salta bad.
Det har sina av igsidor.
Som att här inte finns någon affär att
srruta in i och köpa blöjor då den sista
tagit slut.
Inget dagis e ller skola. Organiserade
fritidsaktiviteter endast under sommaren.
Bil är ett måste.

8

barn mellan sex och ett. Äldsta dottern
går på Brunnbyskolan och mellanbarnet på "Kyrkjs" som har andra tider
än skolan.
- Och ibland har de aktiviteter i Höganäs på kvällen. Vissa dagar blir det
många turer fram och tillbaka och
mycket tid i bilen. Det är då man kan
fundera över varför man valt att
bosätta sig här.

På postnummer 260 42 står
exakt 100 barn mellan 0 och
18 år skrivna.
Av dessa bor 87 innanför Mölleskyltarna. Det kan tyckas lätt att hitta
jämnåriga lekkamrater bland ett så
begränsat urval.
Men med fyra olika förskolor i närområdet, (det vill säga Nyhamnsläge
och Brunnby), splittras barnen redan
från början.
Och med möjlighet att välja bland flera
grundskolor på olika orter fortsätter
delningen.

Helen Mandersson har bott i Mölle
i stort sett hela sitt liv. Hon har idag ett
barn i skolan och ett i förskolan .
- När jag var liten gick alla möllebarnen på samma dagis. På så sätt
lä rde barnen känna varandra och
föräldrarna likaså.
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- Senare hamnade al la jämnåriga i
samma klass. Jag minns det som att vi
verkligen höll ihop här ute.

Skulle det kunna fungera
med en förskola i Mölle?
- Varför inte, egentligen? undrar Alf
Rasmusson, trebarnspappa.
- Teoreti skt sett skulle det funka. Idag
finns 25 barn i Mölle i förskoleålder.
Det gör ju rrunst två avde lnmgar. Men
idag vill föräldrar ofta välja en specie ll
inriktning som utedagis eller med
montessoripedagogik. Så om en förskola ska ll kunna fungera kräver det
ju att alla som bor här tänker likadant.
Men visst skulle ett dagis i byn kunna
vara ett sätt att locka rut andra barnfamiljer.

Vad som tydligt framkommer i samtal
med småbarnsföräldrar i Mölle är
avsaknaden av en naturlig mötesplats.
Ett ställe att gå till för att träffa andra
med barn och skapa nya
kontakter och lekkamrater.
Om sommaren är
bassängen i Solviken ett
ganska säkert kort om
man vill hitta andra
småttingar.
Men en nästintill förfallen
lekplats på grönområdet
bakom gamla affären är
inget alternativ under
resten av året.
Helen Mandersson minns
en rolig lekplats med
klätterställning, rutschkanor och karusell. En lekplats där
man faktiskt träffades, med eller
utan föräldrar.
Delal Cengiz och Ulf Lövheden är
relativt nyinflyttade. De har dottern
Luna, 2 år, och känner inte så många
med barn i MölJe.
- Tänk om kommunen kunde bygga
en riktigt häftig lekplats, typ den i
Hembygdsparken i Ängelholm, fantiserar Delal. - Det hade lockat barnfarniljer!
Många har funderingar kring hur man
skulle kunna utnyttja lokalen i stationshusets annex som en mötesplats både
för föräldrar med småbarn och även
för de lite äldre barnen. Förslagen är
många och varierande; öppen förskola,
barngympa, dramaklass, sagostunder,
tangokurs och snickarverkstad.

Till vänster Alf Rasmusson och Anna Klingberg med yngsta barnet Vilgot .
I mitten unga "mölleveteranen " Helen Mandersson med dottern Isa.
Till höger Dela! Cengiz med dottern Luna.

- Men det kräver ju ett visst engagemang av föräldrarna själva, säger
Alf Rasmusson. - Lokalen finns. Det
är bara att köra igång!
För att göra Mö lie till en så levande by
som möjligt tycks alla jag talar med
vara överens om att Mölle borde göras
attraktivare för barnfamiljer.
Birgitta Hansson upplever ibland
att hon måste försvara sig inför andra
som undrar hur hon egentligen kan välja
att bo i Mölle med barn.

Glöm julbaket ! ! !
Vi har bakat massor med bröd och kakor
Allt säljer vi i restaurangen
på Mölle rökeri (vid Höganäs Keramik)

fredagen den 17 december från kl 10.00
- och så länge lagret räcker
Hela behållningen går till Mölle Kapell

- Men de glömmer då att berget, skogen
och stranden är världens bästa lekplats!
Linn Edholm flyttade från Mölle
för ett och ett halvt år sedan men
berättar att hon kom till insikt om att
det är här hon vill bo. Nu har hon köpt
en tomt och tänker flytta tillbaka med
man och en liten dotter så snart huset
är färdigbyggt.
- För mig är att bo i Mölle livskvalitet!
Det är ju den vackraste platsen på
jorden!

Krogen på berget
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Hjärtligt välkomna!!!

Mö/le Kapellsyförening

PS Vi bjuder på glögg och pepparkakor ! ! !
MÖLLE kuriren nr 4 2004

telefon 042-34 74 20
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MÖLLEkuriren frågar:
Vill du helst ha en vit eller grön jul?
TEXT OCH FOTO: INGRID ERIKSSON

Gert och Gertie Leonardsson, so111 är bosatta i Mö/fe
sedan i augusti och innan dess var sommarboende i
åtta år: - Vi 1·ilf absolut ha en l'it jul med sol, hög luft
och ca - 5 ° C, säger de nyblil'lla mö!feborna.
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Jul ti la Spa
Den 3:e advent kl. 15.00 dansar
vi in julen på Mölle Spa.
Barnen klär granen med
smällkarameller,
fiskar i bubbelpoolen
och leker juliga lekar.
Vi som inte är lika lekfulla
kan nöja oss med att äta och
dricka något gott.
Varmt välkommen)

Julklappar?
För info ring:
Annelie 0733-96 65 65
Helene 0708-25 03 36

10

Familjen Gerlee/Kohnke (pappa Marcus G., mamma Katarina K.,
barnen Jacob och Katari na Kohnke-Gerlee samt barnflickan Basia):
- Vit eller hur? Marcus titlar på Jacob som nickar in.1tii111111a11de.
- De få gånger det l'arit en l'il jul har ri åkt pulka uppe rid go(F
banan och alltid fotogrnfernt, berättar Marrns.
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Håkan Göthe (till vänster) :
- Jag föredrar nog den gröna
raria11te11 . Då blir det illfe så
mycket sniin~jning.

Fredrik Nordin (nedan) :

•

- Jag rill helst ha en grön jul.
Eller hellre en griin 1·i111e1:
Gud rnd jag hatar 1·intem!

,

Susanne Nauckhoff
(ti ll viinstcr) :

- Jag rill.fi'amför allt
ha en skön jul. På
julafton får det gäma
.miia lite grnnn. Men
solen måste skina så
att det iir 1·amlf i
glashuset när 1·i äter
1·år julmiddag.
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Tove Carl berg:

sten och Margit Starf'eldt
it naturligfl'is. Fast inte så mycket som fiir sådär 15 år sedan.
hade 1·i så mycket snii att hilama knappt kom förbi och inte
'1ingsbud och brfl•hiirnre heller. Ungama kunde bygga snöslott i
1·m1 llfanfiir 1·ärt hus. Där tände de le\'{/nde ljus och hade mysigt.

- Det iir klart att jag vill ha en rit jul, men det.fär
11w11 ju så sällan i Skåne. Skulle inte Miillekuriren
kunna ordna det, säger Tore med glimten i iigat.

MÖLLE kuriren nr 4 2004
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Hemlighuset
Under det senaste året har ett nytt
utropstecken vuxit fram vid infarten
till byn. Där "Sven på macken" höll
till på 70-talet har vi nu fått en
mycket prydlig fastighet.
Nu väntar vi bara på att få se vad
huset kommer att användas till. Det
finns annars en viss risk att det
kommer att få leva vidare som
"Hemlighuset".

Investera i 111,(/,.tsilver.
Upp till

40%

I

Beställ nu!
Gäller tom 13112
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Storgatan 62 Höganäs 042-34 06 23
: Kullagatan 8-10 Helsingborg 042-14 20 57

Bengt Brin.g spelar med säker han.cl efter
många år vid spelborden..

Christmas Brunch
Vår julbrunch med julens alla godsaker.
Lördagar 13.00, Söndagar 12.00 & 14.30
295:- med start l:a advent.

Välkommen!

HOTEL ( KULLABERC
VI HAR ÖPPET UNDER JULEN - RING FÖR TIDER!
Tel : 042- 34 70 00 • www .hotelkullaberg.se • info@hotelkullaberg.se
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Nu lägger bridgeklubben korten på bordet!
Det finns plats för fler.
Varje tisdagskväll är det trängsel på parkeringen vid stationshuset - igen. Det har mölleborna kunnat
konstatera. Men vad är det som händer? Möllekuriren beslöt sig för att ta reda på det. Och det var inte
särskilt svårt.
med sitt val att man spelat samman
mer än trettio år.
När Möllekuriren hälsar på är det ledigt
vid två av borden, men åtta par håller
i gång. Det finns utrymme för fler
intresserade poängterar man. Gärna
med tidigare spelerfarenhet. De som
spelar på tisdagarna har hållit på länge
och är nu väl jämspelta.
På måndagseftermiddagarna spelar
ett annat gäng, där deltagarna ännu inte
är lika erfarna. För 7 -8 år sedan hade
man en kurs för dem som var intresserade att komma med, men nu verkar
det inte finnas fler som vill lära sig.
Bridgen i Mölle är ingen formell
föreningsbildnjng. Det är en sammanslutning av intresserade som trivs med
sitt spel och med varandra. Claes
Berggren, som gick bort för några år
sedan, var med och startade verksamheten. Då höll man till i Bror Tratts
(numera Söderbergs), sedan blev det
Mölleberg (numera Konstnärsgården)
och länge var man på Bella Vista.

Överst: Klubbens trotjänarinnor, Elisabeth Södergren (närmast kameran) och Irma
Sköld, lägger inte fingrarna emellan trots att Irmas make Bertil hör till motståndarparet.
Nedanför: Hela bridgegänget trivs med att vara tillbaka på stationshuset. Efter
renoveringen och bergvärmeinstallationen är lokalerna mycket ändamålsenliga.

På andra våningen i stationshuset har
byföreningen på senare år hyrt ut till
sommargäster eller åretruntboende.
Tidigare fanns här kurser och föreningar. Nu är det slut på hyresgäster
och sedan oktober i år är bridgespelarna tillbaka från många år på
Bella Vista.
Bridge är utåt sett en mycket stillsam
företeelse. Den som av en händelse
passerar förbi en tisdagskväll hör inte
något väsen som kan förklara vad som
händer i husets ovanvåning. Kaffepausen varar inte många minuter innan
man är igång igen.

Ett tjugotal intresserade försöker
ställa upp så många tisdagar de kan.
Bridge spelas i par och för att det skall
vara riktigt lyckat bör det helst vara
jämnt så att inte något par blir utan
motståndare. Under de tre timmar
man spelar skiftar man motståndare
7-8 gånger vid de sex borden . Det
betyder att man spelar 21-24 brickor.
Motståndare skiftas, men partner nej! Den partner man valt en gång
håller man fast vid. Och det är inte
den egna maken eller makan man
väljer om båda är med och spelar. Det
finns de som trivts så till den milda grad
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I dag är det Irma Sköld och Elisabeth
Södergren som håller i trådarna. Det
betyder att man har lite mer att sköta
än de övriga. Någon måste ställa i
ordning för spel och någon måste vara
spelledare. Och - inte minst - räkna
samman resultaten efter varje tävlingskväll. Det tas på största allvar och
meddelas per telefon samma kväll!
Om bouleklubben gör en insats för att
hålla mölleborna igång rent fysiskt så
sköter "bridgarna" den mentala biten.
Och inte nog med de regelbundna tävlingskvällarna varje vecka. Flera av
damerna ses nästan lika ofta utanför
"klubbaftnarna" för att äta en god bit
mat - och spela mera bridge! Det
måste vara något särskilt med det där
spelet.
TEXT OCH FOTO:
HÅKAN LIND
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Det brinner på fäladen!
Vad är det som händer?
Sedan i början av september
skymtas orangeklädda gestalter
mellan buska-gen på fäladen. Rätt
som det är känns doften av
brandrök! Men det finns ingen
anledning till oro. Sassa
Bengtsson, Ronnie Lindgren och
deras kamrater har allt under
kontroll. De bränner ris och
buskar som rensats bort.
Arbetslaget på fäladen ägnar sig åt
landskapsvård. Man sågar ned och
bränner upp sådant som betesdjuren
inte kan ta hand om.
- Vi rensar bort all slån, nyponbuskar
och björnbär, berättar Sassa och tilllägger:

-Utom vid ingången från banvallen för
de buskarna är av en särskild sort, som
ska lämnas kvar.
Arbetet sker i ett samarbete mellan
länsarbetsnämnden i Skåne och Skogsvårdsstyrelsen. Det bekostas av länsarbetsnämnden och länsstyrelsen.
Totalt är ca 400 långtidsarbetslösa personer i Skåne anställda av Skogsvårdsstyrelsen för att arbeta med landskapsvård och skogsinventering på skyddade
områden såsom nationalparker och
naturreservat. Projektet kallas "Gröna
jobb" och enligt planerna ska det kunna
avslutas vid månadsskiftet juni-juli år
2006.
TEXT: INGRID ERIKSSON

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

www.gamlahus.com

Aop,,e~ ~bö~Pb.
Bruksgatan 31, Höganäs, 042-34 90 05

*God Jul och Gott Nytt år
Vi önskar våra kunder

••

0

MOLLEMALARNA

*
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Per-Johan Holmbeck, tel. 347631, mob. 0703347494
mollemalarna@swipnet.se
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BlåraodeR
Nu har vintern kommit till vår
by. Varför inte ändra om
hemma? Klä om någon stol
eller kanske några fönster
behöver ny gardin. Det är
sådant som piggar upp i
vintermörkret.
Jag har tygprover från de
ledande tillverkarna i Europa främst från England, Frankrike
och Italien - och hjälper Dig
gärna i Ditt val.

MÖLLE FISKRÖKERI AB
HÖGANÄS FISKAFFÄR

Du kan även få hjälp med
sömnad av min
samarbetspartner som är
professionell sömmerska.

Fira jul och nyår med havets läckerheter

~~~

Ulla Lundstad
Kullabergsvägen 6 i Mölle
tel 042-34 76 68
mobil 0708-342590

Ring gärna och beställ på tel 33 13 32
Se våra d a gsaktuella anno nser i HD

PROVKÖR EN NY VOLVO PÅ HEMMAPLAN
Arne Medin välkänd Möllebo och säljare på Bildeve kan nu erbjuda
dig som bor i Mölle en provtur på hemmaplan.
Slå Arne en signal och berätta vilken modell du vill provköra så tar
Arne hem den ikväll. Välkommen!

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

NYA VOLVO S4O

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

llllllll

{:f'

Bildeiie

Auktoriserad återförsäljare för Volvo och Renault

Arne Medin mobil 0730 23 32 02 eller Bildeve direkt 042 17 25 24

MÖLLE kuriren nr 4 2004
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NEDTECKNAT AV KIRSTEN KNAFVE:

Jondtan
den satan
Den röda stugan på klippan ovanför
Ablahamn heter just Villa Klippan. Den
ska vara flyttad till denna plats från
någonstans uppe vid fyren. Tidigare
bodde en dam, fru Diers här. Vintertid
var hon bosatt intill Amalienborg i
Köpenhamn. Hon var född Pahl och
hennes far var stor importör av silke,
sammet och siden. På äldre dar gick
fru Diers helst klädd i sin mans gamla
avlagda rockar och stora kepsar.
"Jag har gått klädd i siden och silke

hela livet. Det får räcka med det,
nu ser jag ut så här", brukade hon
säga. Hon ville också ha fri sikt ut mot
Skälderviken, men det tillät inte Jonatan
Olsson (med betoning på a:et) som var
en betydande man på berget och bosatt på Balderup. Han kom på inspektion med jämna mellanrum till fru Diers
och de andra som bodde på västra
Kullaberg.
Så fort herr Olsson var klar och
begett sig av för denna gången,
brukade hon säga: "Nu har han varit

här och inspekterat, Jondtan den
satan. Nu går jag ner och sågar".
När han kom på nästa inspektion året
därpå hade han glömt bort hur det
borde sett ut.

Man kan haförståelseför fru
Diers önskan att hålla fritt från
alltför mycket lummighetframför
ett hus med detta läge.
Badgäster på väg ner till
Ablahamn kan lätt gå miste om
denna härliga syn när de
sommartid följer stigen ner till
Ablahamn till höger om stugan.
Man kan anta att trädens tunga
bladkronor då är en välsignelse
för dem som idag bebor huset.

Mäklarfirman LI f' al Lken\tam

.ekenstam.se
~042-123330
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TEXT: HÅKAN LIND

De fyras gäng vill gå på djupet i Linnetomet
Åtta våningar ned under havsytan skall vi kunna ta oss i ett torn om fyra-fem år. Det är de fyra
initiativtagarnas förhoppning. De fyras gäng är två möllebor, Åke E. Andersson på Gylleröd och den förre
byföreningsordföranden och arkitekten Lennart Silen Aljredsson, samt Göran Schwanbom och dykaren och
marinbiologen Arne Samuelsson.
Projektet går under arbetsnamnet
Linnetornet därför att Linne konstaterade under sin skånska resa för 250
år sedan att "här fanns märkvärdiga
fi skar". Platsen är väl vald strax intill
Åkersberget. På 25 meters djup vill
man placera tornet, som skall vara ett
naturrum mitt i havet.
40 miljoner skall projektet gå löst på.
Det skall kunna bekostas av 120.000
årliga besök. Iden är nog inte så dum
med tanke på att vi redan har ett skan-

dinavi skt dykcentrum. Det beräknas
att det görs 25.000 dykningar runt
Kullaberg varje år. Om det går som
de fyra vill kan snart alla få se vad det
är som drar så många, och så långväga
gäster hit.
De fyra hävdar att kommunala företrädare visat ett positivt intresse. Men
för att kunna realiseras krävs ett intresse från flera kommunala instanser
och förmodlige n också från andra
finansiärer på kommersiell grund. Det

CA 20 000

omvända tornet är onekligen en fascinerande tanke. Med tanke på den utdragna vattendomsfrågan för hamnområdet och med tanke på det offentligas bekämpande av den befintliga
turistattraktionen på berget, Nirnis, är
oddsen för ett förverkligande kanske
inte lika höga som tornet självt.
Med Möllekurirens hjälp kan ni nu i
alla fall få en föraning om hur det skulle
kunna te sig på havets botten. Var så
goda!

C..20000

EV. HE!.UMSTÖO

'\
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~

NA TURRUM I HA VET l kE
.,, "",..;; ... " " ,.. LEIIHART

s,.!H

~\

, ""'"'"'...,;;" " SCHW AN80'1
ALFREOSSON
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MÖLLE BOULEKLUBB
Klubbmästerskapen är avslutade för
året. Klubbmästare 2004 blev:
Singel Jan Andersson
Dubbel Bertil Johnsson, Jan Svensson
Trippel Jan Andersson, Kjell Larsson,
Per-Eric Schyberg

Brunnby
församlings
aktiviteter
i Mölle kapell
Adventsgudstjänst vid ljus
den 28/11 kl 15.00. Kyrkokören.
Adventskaffe efter gudstjänsten
i Mölle stationshus.
Söndagsmässa den 12/12 kl 15.00.
Gudstjänst vid krubban den 24/12
kl 11.00.
Julbön den 24/12 kl 15 .00.
Söndagsgudstjänst den 9/ I kl 15.00.
Söndagsmässa den 13/2 kl 15.00.

Träffarna med torsdagsärtor hos
Lisa W. i krukmakeriet har pågått
under hösten.Säsongen avslutas med
julboulen den 5/12 kl. 13.00. Vi börjar med boulespel varefter prisutdelning och samkväm äger rum på
stationshuset.

FÖNSTERPUTS
PROFFSJUÄLP MED
FÖNSTERPUTSNING!
Många års erfarenhet!

e-post:eriks.fonsterputs@euromail.se

Il

KYRKLUNCHER I
MÖLLE
Hej kära möllebor och kringboende
runt Mölle.
Tycker inte ni, liksom jag, att det är
synd att lägga ner en aktivitet i vår lilla
by? Vi behöver ha saker att samlas
kring och har ju tidigare haft kyrkluncher en gång i månaden i Stationshuset. I höst har det inte varit så!
Nils Gunnar Jarring och jag, HansEric på Sundöre, vill ta på oss ansvaret
för att kyrkluncher i MölJe ska fortsätta.
Vi är engagerade i Brunnby försam-

NYHAMNS HALSOC:ENTER
i gamla bankhuset i Nyhamnsläge

NYHAMNS SJUKGYMNASTIK

GB KROPPSKULTUR

Anne-Marie Lind
leg. sjukgymnast
344239- 347553 (bost)

Gunilla Bergdahl
cert. massör

SJUKGYMNASTIK
AKUPUNKTUR
BALANSTRÄNING o TESTER
TRÄNING VID
- BENSKÖRHET
- INKONTINENS

KLASSISK MASSAGE
TAKTlL MASSAGE
ENERGI MASSAGE
FRISKVÅRDSTRÄFFAR
FÖRETAGSl\!lASSI\GE
SfAVGÅNG

0708-320393 344876

ling.

Onsdagen den 26 januari kl. 12.00
hälsar vi välkomna till vår första
kyrklunch.
Vi träffas , äter en bit mat och har
trevligt tillsammans i all enkelhet.
Kanske kan vi sedan ordna en programpunkt - kom gärna med förslag.
MEN - en viktig bit är att vi alla tar
ansvar och att ni kommer och visar
att detta är något som ni vi Il ha.
Välkomna alltså den 26 januari kl.
12.00 i Mölle Stationshus.
Hoppas vi ses då!
Hans-Eric på Sundöre
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KULLAPRAKTIFCEN
Doktor

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

Privat Familjeläkare
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NOTISER

Ullas städer
är årets julpyssel!
Svenska städer döljer sig
bakom de här
omskrivningarna. Vilka?

Ulla Schyberg, Möllebo sedan
1986, är en trogen Möllekurirläsare och knåplösare.

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Våt omfamning
Folksamling
Samla ihop
Infekterad kulle
Damplagg
Sångstad

Och så lite internationellare - och lättare,
för här får ni städer att välja på:
A Möckenbergstrasse
BOpernring
C 28 Otovriu
D Stockholmsgade
E Gerrard Street
G Karl Johans Gode
H Kungsgatan
I Avenue Henri Dunant
J Boulevard de Waterloo
K Nurnberger Strasse
L Ulitsa Razina
M Bulevard Ruski
N Piazza San Marco
O O'Connell Street
P Via Appia Antica
Q Nevski Prospect
R Kingisseppi
SAvenue Kleber
T Batthy6nyi ter

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l 0.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Amsterdam
Aten
Berlin
Brussel
Budapest
Dublin
Geneve
Hamburg
Köpenhamn
S:t Petersburg
London
Moskva
Oslo
Paris
Rom
Sofia
Reval (Tellinn)
Stockholm
Venedig

Sätt igång och para ihop! Och ta gärna en tur till Lena
Strandmarks brevlåda på Ålgränd 14 med resultatet.

BIBLIOTEKET har öppet torsdagar kl.16.00-18.00

GLÖGG
Byföreningen bjuder på glögg
torsdagen den 16 december
mellan kl. 16.00-18.00 på biblioteket.
Biblioteket är öppet så att du kan
låna böcker inför den stundande
julhelgen.

Varmt välkomna!

MÖLLE BOKCIRKEL
Bokcirkeln är i full gång och det
finns ett sjuttiotal nyutkomna böcker
att låna. Vill du vara med?
Kom till biblioteket som är öppet
varje torsdag mellan kl 16.00-18.00
eller kontakta Lena Strandmark, tel.

347910.
I november hade vi bokprat med
soppa hos Lisa på Krukmakeriet en programpunkt som vi hoppas ska
återkomma.

God läslust önskar
Lena Strandmark

Mölle
Kapellsyförening
Vi börjar vårterminen den 13 januari kl. 14.30 på stationshuset. Under
våren kommer vi att träffas följande
datum: 27/1, 10/2, 24/2, 10/3, 7/4.
Vi dricker kaffe och har trivsamt tillsammans. Gamla såväl som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna. Du
kan också bli stödmedlem (30:-)för att
hjälpa oss att bevara vårt fina kapell.

Gunnel Elfversson, ordförande

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 4 2004
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Båtsäsongen började även i år med dåligt väder.
Först i slutet av juli inträdde en väderförbättring.
Antalet gästbåtar förbättrades i takt med vädret, men
vi har med 1.615 gästbåtar inte kommit i närheten av
fjorårsantalet på 1.964 båtar.
Arbetet med detaljplanen över hamnområdet verkar ha
gått i stå. Mölle Hamn Ek För har till kommunstyrelsens arbetsutskott lämnat in ett "budgetförslag", som går ut på att förminska hamninloppet
och därmed uppnå en reducering av den påverkan på
hamnmiljön som vi idag får vid framförallt hård
nordvästlig vind. Vi har ännu inte gett upp
möjligheten till en behagligare och säkrare hamn.
Hamn- och fiskebodar på utfyllnaden för uthyrning?
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta
ett förslag.
Vi tackar alla besökare och hyresgäster för det
gångna året och tillönskar
God Jul och Gott Nytt År.

MiJlle Hamn Ek För
Styrelsen

