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Är det inte så här vi gärna tänker oss sommarkvällarna
när vi längtar efter dem?
"Ebba stenar i motljus" Foto: Stig Peterson

nr2 2005

"Mot purpurbergen framträder
det dejliga Kockenhus
där bokar Kullen bekläder
med dräkt så fager och ljus"
ur Kockenhus av Elisabeth Stiernstedt Thiel
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Kockenhus är behagfullt beläget på
Kullabergs södra sluttning med en
andlöst vacker utsikt över den vida
slätten och det blåa Sundet med Själlands kust i fonden. Från Landsvägen
liknar det lilla tomförsedda slottet en
Rhenborg strategiskt placerad att
bevaka kusten och berget och det är
väl synligt långt ut till havs.
Även tillfarten är anslående. Den nyplanterade allen med de ännu låga
oxelträden lämnar sikten fri och slottet
tornar upp sig över den avvisande
muren, som avgränsar trädgården mot
söder. Men väl innanför denna anar
man genast att det första intrycket av

tndlä gruppen i Höganäs
~rbjude nu:

,

-konventionell tandvård
-implantatbehandling
-tandhygienist
Hmt med hjälp av laser:
- smärtfri behandling
- J:>lek.ning
- kirurgi

Tandläkargruppen Höganäs
Storgatan 47 263 31 H öganäs 042-34 04 44
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dyster slutenhet är helt felaktigt. De
båda uppfarterna omfamnar en stor
öppen gräsyta omgiven av lummiga
buskage av rhododendron, coniferer
och lövfällande buskar och träd.
Bokskogen är tillbakahållen och endast
ett fåtal tjockstammiga exemplar har
tillåtits bilda solitärer tillsammans med
andra trädslag. Huset omges av rosor
och lavendel, mullbär och blåregn
pryder fasaden och från pruterren ligger den böljande gräsmattan, åkermarken och havet för besökarens
fötter.
Parken ritades av den danske trädgårdsarkitekten Edvard Glaesel på
1880-talet då han också var verksam
på Krapperup. Bevarade originalritningar visar att mycket inte blev
utfört enligt planerna. Men grundtanken med den ovala gräsytan och
den släta paiterren togs tillvara.
Kockenhus byggdes i sin nuvarande
utformning 1882 på initiativ av Nils
Gyllenstiema på Krapperup som bostad åt hans äldre syster Vi veka, gift
med kammarherren August Stiemstedt. Det ersatte en äldre vitimmad
länga uppförd i början av 1800-talet.

År 1813 hade gårdarna Bärekull och
Möllehässle nr 1, eller Norregård som
den kallades, slagits samman genom
enskiftet. En ny gård uppfördes på
bergets sluttning. Den fick så småningom namnet Kockenhus efter dåvarande innehavaren av Krapperup, friherrinnan Antoinette von Kochen. Första
gången namnet användes i aiTendekontrakten var 1821.
Den förste arrendatorn och den som
också lät uppföra de nya gårdsbyggnaderna var lantmätaren Johan Daniel
Sabelström. Boningshuset kunde jämföras med den tidens officersboställen.
På en hög källai·våning i huggen gråsten reste sig huset i korsvirke med
tegelfyllningar och stänkrappade

KOCKENHUS
Margareta Ramsay
fasader i vitt. Taket var tegeltäckt och
hade takrännor av trä. Genom synehandlingar vet vi att också interiören
var påkostad med kök och ekonomjutrymmen i källaren och en stor sal
och flera kammare i våningsplanet.
Dessa hade brädgolv, pappspända tak
och väggar målade med gul slamfärg.
Här fanns också järnugnar, sättugn och
kakelugn. Till bostaden hörde två små
friliggande flyglar innehållande undantag, drängkammare, brygghus och
avträde.

Margareta Ramsay är som kulturellt
ansvarig för Krapperup dess 'leading
lady' sedan tjugo år tillbaka.
Mölleborna minns också med tacksamhet
hennes tidigare stora engagemang i
sege/klubben.

Gården hade en stor trädgård med en
mängd fruktträd däribland mullbärsträd. Huset var klätt med vinrankor.
Enligt kontraktet förbehöll sig godsägaren rätten att varje år från mullbärsträden få "10 tunnor mullbär vid förekomst".
Även uthuslängorna var stora, bl.a. var
det kombinerade stallet och logen
inrymda i en 35 meter lång gråstenslänga. Till gården hörde också ett bränneri. Både av de ståndsmässiga byggnaderna och av gårdens drift framgår
det, att Kockenhus arrendator hade en
annan position än flertalet av Krapperups frälsebönder. Kockenhus kan därvid liknas vid de vid samma tid nybildade storgårdarna Lovisefred och Nyrup.
År 1882 erhö ll August Stiernstedt
an·endet på Kockenhus. I samband
härmed revs de gamla byggnaderna
utom gråstenslängorna och ett nytt
boningshus med tillhörande ekonomilängor uppfördes. Samtiiligt utvidgades
Kockenhus som brukningsenhet.
August Stiernstedt, som doktorerat i
litteraturrustoria vid Uppsala universitet
och vid denna tid uppbar en tjänst inom
ecklesiastikdepartementet, var lycklig
i sin nya roll som "bonde". Han uttrycker det i ett tal hållet till svågaern Nils
Gyllenstierna vid invigningsmiddagen
på Kockenhus julen 1882.

Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt

handgjort & handmålat
stengods
Garngränd 6, 260 42 MÖLLE

Om du tror att du vet
allt, är du dåligt underrättad.
- Välkommen till
Nya Höganäs Bokhandel!
(>J,es;skto,dsp,åk)

Höganäs Bokhandel, Köpmansgatan 13, 263 38 Höganäs.
Telefon 042-34 01 97. Öppettider: måndag-fredag 10- 18, lördagar 10-14.

f ortsättning på nästa uppslag ...

MÖLLE kuriren nr 2 2005

3

"Bror Nils!
Din skål den första som töms idag
Det gränsar nästan till det underbara
Att så vi sitta här i lugnt behag
Att äntligt Kockenhus så långt är
hunnet
Att vi få middag i det rätta rummet
Jag vågar knappt för er berätta
Hur olärd grymt på åkern jag drog ut
Hur raps och vetekli mitt huvud brydde
Jag visste knappt vad ordena betydde"
Arkitekt för det nya huset var dansken
Fredrik Vilhelm Tvede, verksam även
vid andra skånska slott. Kockenhus
uppfördes i tidens nationalromantiska
stil som en tomförsedd borgliknande
vilJa i rött tegel från Kulla Gunnarstorp
med synligt fackverk i de övre våningarna. Huset har en hög grund av huggen gråsten och källarvåningen ligger
i marknivå åt söder. En stor öppen
trappa med ett valv leder upp till
huvudingången. Den nu öppna terrassen var från början en täckt veranda.
Taket lades med belgisk skiffer och
hade takrännor av zink. Huset har kök
och ekonomiavdelning i källaren och
där ovanför sällskapsvåning med
matsal , salong och vardagsrum. Andra
våningen innehåller sovrum och gästrum.
Takbeläggningen har ändrats under
årens lopp, från grönmålad plåt till det
nuvarande bruna koppartaket. Men
trots detta är huset sig förvånansvärt
likt från gamla tider.
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År 1892 lärnnade familjen Stiemstedt
Kockenhus och an-endet överläts på
två nya brukare. Dessa flyttade några
år senare till det nybyggda bostadshuset strax söder och Kockenhus ,
vilket kom att gå under benämningen
Kockenhus inspektorsbostad. Samtidigt avskildes Kockenhus borg från
jordbruksfastigheten.
De fyra barnen Stiemstedt tillbringade
barndoms- och ungdomsåren på Kockenhus. En av de stora händelserna var
Oscar II:s besök, här beskrivet av
äldste pojken Johan:
"En sommar på 80-talet blev det kungabesök på Krapperup och Kockenhus ...
För mig som aldrig hade sett en kung blev
det en stor upplevel se. Jag minns så väl
det högtidliga mottagandet. Min morbror
hade farit majestätet till mötes i Höganäs.
Efter att ha besett Krapperups trädgårdar,
skulle H:M: efter det Gyllenstiernska
spannet fara till Kockenhus, för att efter
dejeunerdärfortsätta till Kullaberg. Dagen
avslutades med diner på Krapperup ...
På Kockenhus kom sedan det stoltaste
ögonblicket i mitt unga liv. Kungen talade
till mig. I trappan till övre våningen stod
jag med barnjun gfrun och de yngre
syskonen. Plötsligt kom majestätet nedför
trappan, kastar en gillande b]jck på den
vackra jungfrun ... och vänder sig till mig
... med ett " nå, vad ska ll du bli min
gosse?"
Johan Stiemstedt berättar också om
utflykter på berget, vilka förekom ofta
under somrarna:
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För dig som söker inspiration
och någonting annorlunda!

Stort utbud av
utomhuskrukor
i årets hetaste design
CEMENT - TERAZZO
Till priser du inte kan
motstå!
"Från Krappernp for man i landå och chara-banc först till Mölle. Var havet ej för
upprört, embarkerade sällskapet Barons
kutter, där kapten Axel Andersson ... tog
befälet och så blev det en underbar färd
rundt berget. Man landade på norra sidan,
badade och promenerade upp till Elfverssons (på Kullagården). Kapten Elfversson, redan ave,terad, mötte med välkomsttal, accompagnerat av salut från ett par
gamla kanoner. Efter hjärtliga handskakningar med den gamle kaptenen, tågade
man iväg till middagsborden, dignande av
alla säsongens läckerheter. Snart skummade champagnen i glasen och solen sken
över berg och hav och livet var skönt att
leva."

Under 1900-talets första år hyrdes
Kockenhus ut till familjer utanför släkten. Vid mitten av 40-talet bosatte sig
Wanda Gyllenstierna i och med sitt
andra äktenskap permanent på Kockenhus efter att i några år ha använt
det som sommarbostad. En del smärre
förändringar i interiören gjordes under
hennes tid , bl.a. öppnades de båda
valven in till salongen och alla väggar
målades vita. Inredningen bestod av
vackert arvegods från Krapperup och
möblemang som stått i hennes fars
våning på ambassaden i Moskva.
Wandas pappa Eric Gyllenstiema var
i sitt tredje äktenskap gift med Signe
Finemann. Dennas syster Gerda och
hennes make skriftställaren Frans G.
Bengtsson var mycket nära vänner till
Wanda Gyllenstiema och tillbringade
många somrar på Kockenhus. Enligt
familjetraditionen skrevs delar av Röde

orm i tomrummet där. Under alla förhållanden har författaren låtit Orm
härstamma från Kullen.
Wanda Gy llenstierna var en utåtriktad
person och för första gången öppnades
Kockenhus för allmänheten, om ock i
begränsad omfattning. En del minns
säkert friherrinnans visningar, till
besökarnas fromma kryddade med
någon spökhistoria.
År 1977 öve1togs Kockenhus av Viveca och August Stiemstedts sonson Ulf,
som med sin familj tillbringade sommarhalvåret där. Ulf Stiernstedt och
hans maka Margareta skapade en tilltalande ljus och luftig och samtidigt
ombonad atmosfär i det gamla huset.
Några magnifika ryska möblemang
bildade bakgrund till nätta 1700-talsmöbler, läckra gula sammetssoffor och
glad kretong. Ulf och Margareta Stiems ted t betydde mycket för den
intellektuella och kulturella verksaheten
i Kullabygden och förde liksom Ulfs
farföräldrar ett öppet och gästfritt hus.
Efter paret Stiemstedts bortgång 1993/
94 bodde sonen Tomas kvar på Kockenhus med sin familj under några somrar,
men har nu lämnat över till nya
hyresgäster.
LÄS MER I:
Ran by Caroline, Krapperup mellan
renässans och skiftesreformer, Vol I/,
2003
Ramsay Margareta, Minnen , Krapperups
Mus eum 89
Stiernstedt Ulf, Minneskavalkad, 1991
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Så söker du det där lite extra,
ta dig då tid att besöka oss...
Du finner oss mellan
Krapperups Slott och Mölle ...
Öppettider:

Alla dagar 13.00-18.00
Kontakta oss:
Anders & Lina 042-347 320

ÖPPET HUS
Fredagen den 17 juni visar
jag tyger med klassiska
mönster och årets nyheter
m.m. till gardiner och möbler.
I mina kollektioner finns även
tyger för utomhusbruk.
För solskydd - varför inte en
hiss- eller fördragsgardin?
Jag ombesörjer professionell
sömnad.
Kom och låt dig inspireras av
vackra färger och mönster
mellan 12.00-19.00
(eller på annan tid enl.
överenskommelse).
Väl mött hos

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

••••

På den gamla goda tiden fanns det tre(!) badhus på hamnen.
De syns alla på nedre bilden från före 1902. Där finns
fortfarande den gamla ruffen, den som försvann i
julastormen det året. Samma väg gick de båda mindre
badhusen. På den stora piren regerade Beata Holmgren
över ett herr- och ett dambad. Men isvintern 1942 stod inte
heller den anläggningen rycken längre. Isen skrnvade sönder
den. Kan vi tro att någon vill ta upp iden och genomdriva
en återuppbyggnad? Med allt vad det innebär av vattendomar och planförfarande och överklaganden förutom
själva finansieringen. Kan det vara en anledning till att
sådana här badhus fanns mera förr - då det inte fanns så
många förordnjngar och regler att följa?

6
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Här ligger den ena tråkigt öde cementplattan vid
nedgången till dambadet. Fortfarande på sjuttitalet
fanns här möjlighet till ombyte - och kanske snart
igen? Visst hade det sett bättre ut om en rad med
badhytter i olika nyanser hade skärmat av dambadet?
Marken ägs av staten genom Naturvårdsverket. För
att få bygga här, på naturreservat, krävs tillstånd från
länsstyrelsen -och dessutom bygglov från kommunen.
Det låter mer omständligt än det behöver vara, speciellt
om det blir en allmän uppslutning kring ansökan.

•••

och badhytter!?
I väntan på att någon vill ta upp badhusiden vill MölleKuriren
lansera en annan ide som kanske är lättare att finansiera och därmed att genomföra. I Sol viken fanns förr badhytter
på flera platser. De gjutna cementplattor som finns på
dambadet och mot berget ovanför trappan till familjebadet
är nu det enda som minner om den tiden.
Det ser tråkigt ut men det gamla skulle kunna återuppståförhoppningsvis i än trevligare former och färger. Här finns
plats för 15-20 hytter i två byggnader.
Kommunalrådet Peter Kovacs blir mycket entusiastisk över
iden och ser redan framför sig en bild som förhöjer utseendet
av den gamla badorten. - "Hål] mig underrättad om hur
det utvecklas!"
Byföreningens nye ordförande, Jan Nauckhoff, blir lika
intresserad. Det naturligaste vore att Byföreningen lät bygga
och administrera tillgången till badhytterna. Personligen
tycker han det verkar mycket intressant och ser för egen
del bara fördelar för alla parter. Föreningens styrelse
kommer att ta upp förslaget till diskussion och beredning
om det faller väl ut. -"Kanske skall det vara en egen liten
badhyttsförening?"
Stadsarkitekten Dag Strandin bedömer det inte som helt
orimligt att behövliga planer, lov och tillstånd skall kunna
fås - och i sådan tid att hytterna skulle kunna finnas till
nästa säsong. På vanlig svenska betyder det att chanserna
är goda. Men - Dag lyfter ett varnande finger för tillgängligheten. Beroende på hur och vem som skall ha
tillträde till badhytterna kan länsstyrelsen se olika positivt
på en ansökan.

TEXT: HÅKAN LIND

I Fågelviken har det funnits några enstaka badhytter. De
försvann också på sjuttitalet. Här ägs marken av Krapperup
men för att få lov att bygga krävs tillstånd av länsstyrelsen
- och bygglov från kommunen i vanlig ordning. Planen
säger parkmark i dag och med tanke på läget är det
strandskyddet som kräver Länsstyrelsens medgivande.
För att bekosta finansieringen och ett framtida underhåll
bör Byföreningen ges möjlighet att hyra ut hytterna, men
till så många som möjligt. Det är ju fullt möjligt att flera kan
dela på en och därmed öka tillgången på en begränsad
resurs.
Men vi skall inte glömma Ransvik. Där fanns också
badhytter och det var ju där det hela började.

* Hemlagat

Hembakat
* Skånes godaste våfflor
* Goda smörgåsar
* Härliga pajer
*

I underbar miljö på Kullaberg
Öppettider:
under högsäsong (1/7 - 21/8):
alla dagar 11.00 - 17.00
under lågsäsong
(9/4-30/6 och 22/8-25/9):
vardagar 13.00 - 17.00
Lördagar, söndagar
och helgdagar: 11.00 - 17.00

Telefon 042-34 76 66 eller 34 70 87
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RANSVIK
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Vi kan Mölle!
V i har en gedigen

KUNSKAP

om den

lokala marknaden i Mölle. Det är vårt
ANSVAR

Bli brun
inte bränd!

att varje kund f°ar all den hjälp

och kunskap som krävs när en fastighetsaffar genomförs. Att kunden ska
känna trygghet, säkerhet och
MANG

ENGAGE-

är en självklarhet för oss!

Finn
den idealiska
solprodukten
hos oss!
KUNSKAP ANSVAR ENGAGEMANG

Patrick Engström och Håkan W .erner
Fågelsångsgatan 4, 252 20 Helsingborg
Tel 042-12 16 16 Fax 042-12 66 80
E-post: valvec@valvet.se www.valvet.se

Här hittar du märken
som TURNOVER,
TARA JARMON,
BITTE KAi RAND,
PAS, GOSSIP,
CRETON,
TRUSSARDI jeans
och byxan Michele,
linnekläder
från Louise 0.,
skor från DONNA
CAROLINA,
väskor från SAK

Sommargäster på besök?
Charmigt boende mitt i Kullabygden.
Vackra rum &jordgubbar till frukost!
Annorlunda mackor & italienskt kaffe
Trädgårdsbutik & kryddväxter
Franska quiltar & pastellfärgade ljus
Cafe & Butik öppet:
maj-juni: fre-sön & alla helgdagar 12-17
midsommarafton: stängt
juli-augusti: alla dagar 12-17

Bed & breakfast: hela året

de läckraste sjalar
från MA YA, skärp
och en mängd
vackra smycken.

Välkomna!
Bränneslyckevägen 152
(m ellan Mölle & Arild )

tel. 042-34 61 41
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Köpmansgatan 5, 263 38 HÖGANÄS
tel. 042-3416 l 6, mob. 0708-325349
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SOMMARTÄVLING
HITTA BADDRÄKTERI
Det är så här års vi plockar fram det
vi gömde undan efter förra
sommaren. Så vad passar bättre
som sommarens tävling än att hjtta
våra gömda baddräkter.
Tolv randiga baddräkter har Lotta
gömt i sommarnumret och nu är det
din uppgiftattruttadem!
Det gäl ler alltså att lusläsa MölleKuriren , skriva ner var du ruttar dem
och sedan lägga resultatet i Lena
Strandmarks låda på Ålgränd 14.
Välkomna och mycket nöje!

Ge bort en skön present

Tne Golden Bruncn

Hos Mölle Spa finner du den
skönaste presenten du kan ge.
Välj presentkort för ett värde
eller för en behandling.

BoKa bord söndagen
Varmt Välkommen)

den 5:eSeplemlJer.
VälKommen!

MÖLLE SPA
Så här stora är baddräkterna som finns
gömda i detta nummer av Möllekuriren
och samtliga är svart-vita.
(OBS! de fem baddräkterna på denna
sida räknas inte med)

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

.
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SLOTTSTALLETS MOBLER
g u nnestorp/ku llabygden
Öppet under juni-augusti
Tis-Fre 14.00-18.00
Lö
11.00 -17.00
12.00-17.00
Sö

Tel 042-910 80 eller 0709-48 22 22
Gunnestorpsvägen 99
- se vägbeskrivning mm på

www.slottstalletsmobler.com
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Storgatan 62 i Höganäs
042-340623
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Lottas trädgård
Undertecknad är med i en trädgårdsförening där vi besöker
varandras trädgårdar. När det blev min tur att få besök
hemma i trädgården började det kännas besvärligt att visa
upp nässlor och svartfläcksjuka för trädgårdskunniga och
tiden medgav inte mer omfattande åtgärder. Då kom jag
på den geniala iden: deltagarna fick titta på Lotta Bignerts
och Christer Nilssons trädgård på Gylleröd i stället. Lotta
själv tyckte inte att trädgården var något att visa upp och
inte att skriva om heller, men i mitt tycke har den allt vad
man kan önska av en trädgård.

Överst klassikern bland klängroso,; New Dawn, därunder
den ljuvligt doftande mossrosen Hem·i Martin.
Upptill t h klematis: på gavelväggen den rikblommande
Montana rubens och vid sidan om storblommiga Nelly
Moser.

10

Den är lagom stor, en sådan storlek som många villaägare
har. Allt är inom räckhåll, inget onödigt spring hit och dit.
En känsla av rofylldhet infinner sig så snatt man från asfalt
och parkeringsplats stiger in genom den osynliga porten i
planket, som en annan Alice i Underlandet. Man vi ll genast
sjunka ner i någon av trädgårdsmöblema under spaljerade
rosor och pergola och bara ta in dofter och synintryck, fri från
sådana triviala bekymmer som följer med en egen trädgård,
såsom tennisarm, ryggskott och annat. Det här är en vilsam
och kravlös trädgård (kan man inbilla sig som besökare).
Här är allt redan klart och det är mycket att titta på; många
olika växter trivs och utvecklas utan att trängas.
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Större sällskap Liksom skrider fram i en trädgård som denna,
för att inte missa någon Liten växt. Min oförtjänta stolthet
över Lottas och Christers trädgård ökade till ren mallighet
i takt med besökarnas entusiasm, allteftersom vi skred
framåt på de vackert stenlagda gångarna av omväxlande
kullersten och tuktad natursten. Perenner, prydnadsbuskar,
gammaldags rosor, marktäckare, clematis, kaprifoler,
klätterrosor, aIJt doftar. Plank och staket i tomtgränsen ger
plats åt buskage, klängväxter och spaljeer, en insynsskyddande lummighet; det är nästan som att vara i en lagom
stor skogsglänta. En stor hägg växer intill förrådsskjulet.
En bänk vid husväggen har en klätterros som tak. En
rosenportal går man genom för att komma till husets baksida
och där står ett stort knotigt körsbärsträd och ett trädgårdsmöblemang. En förtjusande köksträdgård skymtar
bakom en rosenspalje. Grönsaker och kryddor odlas i
prydliga rutor. Där växer bärbuskar och små äppelträd. I
bakgrunden tronar ett präktigt bestånd rabarber framför
komposten. Ja, trädgårdsvännerna var verkligen nöjda med
sitt trädgårdsbesök hos mig!

Pionsorterna ökar i antal f ör varje år. Vem kan stoppa näsan i
den fylliga Sarah Bernhard! utan att bli berusad?
Över portalen klänger Polstjärnan .

Lottas och Christers trädgård har 30 år på nacken i år. De
flyttade hit när Gylleröd var under byggnation och
trädgården bara en tom leråker!

TEXT: KIRSTEN KNAFVE
MÖLLE kuriren nr 2 2005
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Herrarna håller i sleven
Numera är det två herrar som rör om i
grytan då Brunnby förs amlings kyrkluncher serveras i stationshuset.
Tidi gare anordnades luncherna helt i
försam lingens regi, med hjälp av anställd
personal. När den som då höll i det pensionerades tog Mölle kapellsyförening på sig
ansvaret för luncherna. Efter en tid märkte

CAFE

LL~~
LAG-0~!
CATERING
gå in på vår hemsida

www.eldolagor.com
för ideer och förslag.
Titta gärna in på en
Dagens Husman eller
Vegetarisk buffe
med varma och kalla rätter.

Välkomna!
042-34 01 00
Centralgatan 43, 263 38 HÖGANÄS

damerna att den här uppgiften blev alltför
betungande att sköta tillsammans med
syförenjngens övriga åtaganden. Luncherna lades ned.
Hans-Eric Andersson på Sundöre tyckte
det var synd att en så trevlig verksamhet
skulle försvinna.
- Jag tror det är bra med aktiviteter som
stärker gemenskapen i en liten by som
Mölle, säger Hans-Eric.
Han pratade med Ni ls G unnar Jarring i
Skättekärr, som var med på noterna. I ett
brev till församlingen skrev herrarna att
de skulle ta på sig uppgiften med kyrkluncherna om försam lingen ställde sig
bakom och tog det ekonomiska ansvaret
för det hela. Initiativet uppskattades och
Hans-Eric och Nils Gunnar fick klartecken
att sätta igång. Arrangemanget hade då
legat nere ett halvår.
Hitintills under våren 2005 har herrarna
haft fyra välbesökta luncher. De är mycket
nöjda med besökarantalet, sammanlagt ca
140 personer har samlats under våren.
Vid varje lunchtillfälle inbjuds någon att
förgylla stunden med lite sång och musik
e ller att hålla föredrag om något ämne. I

april talade Lars-Olof Pettersson om branden som förstörde stora delar av Mölle år
1890. Majlunchen inleddes med en vand1ing i Mölle med Hans-Otto Pyk som guide.
Alla är välkomna ti Il luncherna som kostar
40: -. Då får man mat med dryck, och
därefter kaffe, kaka, och andlig spis i form
av underhållning eller föredrag.

TEXT OCH FOTO : INGRID ERIKSSON

Färsk fisk
Rökt fisk
Skaldjur
Inläggningar
0

"Arets stora nyhet:
Höganäs Lågprishotell och vandrarhem
hälsar Er mycket välkomna till vår Pub & Restaurang.
Fullständiga rättigheter, trubaduraftnar, karaoke-kvällar m.m.

Logi passande allas plånbok!
Stor festlokal till alla ändamål med trevlig personal!
Vi har också minigolf & kiosk
och vi erbjuder många olika aktivitetspaket.

MÖLLE FISKRÖKERI
HÖGANÄS FISKAFFÄR
Keramikgatan 2 i Höganäs
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Boka rum, minigolf, fest eller bord på:
Tel 042-33 17 00, Fax 042-33 17 19

Vi har öppet alla dagar året runt!
Håll utkik efter våra foldrar på stan ' .

Varmt välkomna!"
MÖLLE kuriren nr 2 2005

----~-~- - -

DAHLBERG

Lunch serveras mån -fre kl 12-14

Cavtains/
1

Köket har öppet
Torsdag 18-20
Fredag 18-21
Lördag 12-17, 18-21
Söndag 12-20

Från & med 17juni har Captains ' öppet dagligen
12-17 18-22

Nypremiär for vår Grillbujfe
Söndag 26juni kl 18. 00

Stor skaldjursbujfe SönMg 7 aug
Gourmetrestaurant Maritime
Avnjut vår 5-rätters gourmetmeny .fredagar & lördagar
Under juli & augusti tisdag - lördag kl 19-22

Välkommen att boka bord!
Telefon 042-362230
Läs mer på www.grand-molle.se
Mat- Miljö - Människor

MÖLLE kuriren nr 2 2005
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Sommartid - bröllopstid!
Nu är den ijuvliga tid då självaste naturen klär sig i bröllopsskrud. Den skira grönskan känns
löftesrik och full av kraft. Vi människor inspireras till optimism och .framtidstro. just den rätta
sinnesstämningen for par att lova varandra evig kärlek och trohet. Kyrkklockor hörs klämta i
stad och på landsbygd. Många par väijer just kyrkbröllop for sin stora högtid.
Det är populärt att gifta sig i Mölle
kapell, i synnerhet sommartid. Mölle
har ju också allt man kan önska sig för
ett romantiskt bröllop med festlig inramning. Kapellet, möjlighet att åka
med häst och vagn mellan kapellet och
ypperliga festlokaler på t ex Grand
Hötel. Hela evenemanget kan utspela
sig i den vackraste av miljöer, med
Kullaberg i fonden och havet som
breder ut sig mot resten av världen.

lopp". Brudloppet var brudparets och
gästernas färd från kyrkan till festen
på brudgummens gård. Så var det i det
gamla bondesamhä!Jet.
Idag ser det ganska annorlunda ut.
Inramningen kring ett bröllop kan
variera i det oändliga. Det förekommer
allt från påkostade evenemang med

slottsbröllop i dagarna tre, till en mera
opretentiös ceremonj på rådhuset med
ett par vänner eller den närmaste
familjen som vittnen. Och alla varianter
däremellan. Gemensam nämnare är att
det unga paret vill visa sina närmaste
att de menar allvar med sitt förhållande.
Att man vill göra sällskap med varandra under resten av livet. Detta vill

Själva ordet "Bröllop" har sitt ursprung
i det gammalsvenska ordet "Brud-

skänktes av Nan Inger
lrvert, född Svensson, i
sam.band med hennes
bröllop. Här kan brudar
som vigs i kapellet skriva

Det första brudparet
Ada och Hans Nilsson var det första
brudpar som vigdes i Mölle kapell.
Ada,född Svensson, var möllef/.icka och
Hans kom frå n Råå. Paret bosatte sig i det
f örsta huset på höger hand då man
passerat kapellet på väg m.ot Mölle.

Mölle kapells brudkrona
Den vackra prinsesskronan kan var
och en som gifter sig i Mölle kapell
hyra f rån Brunnby f örsamling.
Kronan är en gåva från Mariann e
och Carl-Gustaf Cronberg, och
in vigdes på parets bröllopsdag den
I I maj 1946.

HOTEL, KULLABERC
L:,'xhotell •<.:assisk a la carte Lou1ge Coc•.tailbar r~ed ::: st'O
Fr.rf,OSt,. Glass.'Taoas-bar . Ter'ass med Grillat & Pae:la
\/alkGmr·a '
Niklas '/v'arner!:r ng & Madeleine Isaksson r,ed pe'sGnal
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kära, gärna i en festlig omgivning.
På nätet finns otaliga bröllopssajter
med vägledning om allt från vett och
etikett i bröllopssammanhang till tips
om lokaler, festarrangörer, menyer,
information om olika typer av vigslar,
planeringsscheman och mycket mer.
I tidningshyllan hos den välsorterade
tobakshandlaren finns minst fem olika
tidningar med ordet "Bröllop" eller
"Brud" i tidskriftens namn. Många
gånger verkar det som om bröllopet i
första hand är en kvinnlig angelägenhet. Men man måste ju vara två för
att det ska bli något. .. .
Bröllop är stort. Bröllop är business.
Men framförallt är bröllop lycka. För
brudparet, och i de flesta fall även för
parets anhöriga. En dag man bljckar
tillbaka på med glädje några decennier
senare, kanske i samband med att det
egna barnet just ska till att gifta sig.
I vår del av världen (Brunnby församling) gifte sig 75 par under 2004.
Av dessa valde elva att vigas i Mölle
kapell. Året innan vigdes 22 par i
kapellet och totalt 82 i hela församlingen. Under 2004 registrerades i hela
landet 43 088 vigslar, vilket är en
ökning med ca 4000 jämfört med året
innan.

Med häst och vagn till festen
Lennart Olofsson., dollern Lina samt hästarna Kravall och
Kajsa transporterar Anette Söderberg och Magnus Björk
från vigselakten i kapellet till bröllopsf estligheterna på
Grand Hotel.
Love is in the air...
... även ekipagets hästcu; Kra vall och Kajsa, smittas av den
kärleksfulla stämningen. och vänslas i väntan på avfärd.

Din bank

TEXT OCH FOTO (förutom de vänligt utlånade äldre bilderna):
INGRID ERIKSSON

i Kullabygden
MÖ LLE kuriren nr 2 2005
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Dessa rader skrev Ellinor Edenwall, barnbarn
till Kaj och Birgitta Nilsson, när hon var i 1920 årsåldern. Enligt mormor och morfar har
hon kvar sina känslor för Mölle och tycker att
naturen här är paradisisk.
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B Ahlquist
Maskin AB
Stenarbeten.
Sprängningsuppdrag.
Mark.
Byggnader.

'7~
,..._

Box 2026,
281 02 HÄSSLEHOLM
tel 0451 - 77 00 18,
070 - 650 76 50
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Det kom ett brev till redaktionen ...

TYGKOMPANIET

"Hejsan Mö/le byförening!!!
Jag är en kille på 12 år som bor här i Mö/le. De flesta
ungdomar tycker att det finns för lite att göra här i
Mö/le. Så nu har jag pratat med några vänner, och vi
tycker allihopa att det skulle finnas en basketkorg.
De är ju inte alla som tycker om fotboll och att de är
ju det ända som finns att göra här i Mö/le."

Inspireras
av alla nyheter
som kommit!
Paneler, stänger,
gardin- och möbeltyger.

Mvh Johan O/ofsson
1
Fågelj;t~~

cff~'i5~~V)

Sömnad, rådgivning och montage.

***

Centralgatan 43, Höganäs
042-33 22 88, 0708-57 83 90

Öppet tisdag-fredag 12-18
lörd 10-13
Reservation för andra öppettider

Fönsterspecialisten
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: torsd-fred 15-18, övrig tidenlök

'

www.gamlahus.com
Bruksgatan 31, Höganäs, 042-34 90 05

UTSTÄLLARE SOMMAREN 2005
PÅ GALLERI STATIONEN
PÅ GALLERI ANNEXET
11 18 25 2916 23 30 613 -

17 juni
24 juni
l juli
8 juli
15 juli
22 juli
29 juli
5 augusti
12 augusti
19 augusti

Ulla Carlander
Ulla Franzen
Catrine Bernekorn
Agneta Wijkander
lsabella Ursing
Bodil Rössel
Gunilla Bardanzellu
Ängelholmsgruppen
Birgitta Lindestam
Johan Ramberg

*
**

11 18 25 2916 23 30 613 -

17 juni
24 juni
l juli
8 juli
15 juli
22 juli
29 juli
5 augusti
12 augusti
19 augusti
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Marianne Carlander
Ville Tops
Cecilia Halmstad
Lena Lindencrona
Monica Krusen
Lillemor Lövgren
Ann-Kristin Jensmar
Jan Haelqvist
Lida Glave
Kerstin Holmlund
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Nils-Erik Nilssons gård ligger
alldeles intill Vattenmöllevägen,
med fri sikt över fält, himmel,
hav, berg och skog. Så här års är
luften full av lärksång, svalor och
tofsvipor. I märgelgraven bakom
muren på andra sidan grusvägen
hörs klockgrodor och ett par
gräsänder har kommit för att
stanna.
På lediga stunder
sitter Nils-Erik på
bänken vid ladan i
solen och tittar på
a!Jtihop. Inne på
gårdsplanen slås man
av stämningen, atmosfären, så typisk för
en skånegård. Det är något med
byggnadernas placering, deras
proportioner, enkelhet, den
anspråkslösa utformningen, de
vackra fönstren. Historien är med,
en tusenårig byggnadstradition talar
från väggarna. Finns det någon
besvätjelse som för evigt kan hålla
nitisk renoveringsiver och förgulligande borta från denna gård?
När jordbruket var i full gång höll NilsErik 6 mjölkkor, 10 ungdjur och 2
ardennerhästar som skötte grovjobbet
fram till 1960, då en traktor inköptes. I
hönshuset fanns 75 värphöns, som
försåg bl.a affären i Mö!Je med ägg.
Många mö!Jebor handlade också ägg
direkt hos Nilssons. Den lilla låga gråstenslängan längs vägen var brygghuset, där det tvättades kläder på den
tiden vattnet togs ur brunnen. Intill står
den oumbärliga slipstenen kvar.
Nils-Erik är född i huset och har bott
här a!Jtid, 88 år ti!J hösten. Farfar kom
från grannbyn Krapparp, morfar från
Vattenmö!Jan, mor från Björkeröd och
mormor från Bräcke. Farmor kom
ända från Lärkeröd, men Nils-Erik får
väl ändå sägas vara väl förankrad i
trakten.
Gården arrenderas av Krapperup.
Jordbruket var på 30 tunnland och

18

Minnen från ett sekel

sträckte sig från stengäret nedanför
huset upp till landsvägen. Det innefattade också marken som nu ligger i
träda nedanför campingen. Mjölkaboret låg vid Sigvard Holmgrens hus i
svängen och där väntade fem lantbrukare från Vattenmöllan med sina
mjölkkrukor tidigt varje morgon på
mjölkbilen.
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Nils-Erik odlade tidig potatis och var
med i Brunnby-Väsby Potatisodlareförening. Potatisen lastades varje dag
på tåget i Strandbaden, för vidare
transport till Stockholm. Ju tidigare
potatisen blev färdig,ju bättre betalade
den sig. Fiska till husbehov kunde han
göra med ekan som låg nere vid
stranden.

Förhållandena har verkligen ändrats på
några decennier i Vattenmöllan. Fortfarande betar kor på fälten, men de
går ute året om och foderbilen kommer
från Brunnby och jorden brukas av
Krapperup. Det sista jordbruket lades
ner när Erik Nilsson flyttade till Strandbaden på 90-talet. Tidigare fanns fem
jordbruk med mjölkkor i byn, två trädgårdsmästerier och uppe vid landsvägen två skrädderier; Idoff Jönssons
och Holmgrens och i banvaktsstugan
bodde banvaktaren, som åkte fram
och tillbaka på järn vägspåret och såg
till att allt var i ordning.
Nu långt senare, åldern och något
omedgörliga knän ti Il trots, håller
Nils-Erik fortfarande gräs och
häckar välklippta på sin
gård, byggnaderna
välhållna och rabatterna
rensade. Han odlar
också sin egen potatis,
jordgubbar och grönsaker likaså; purjo,
morötter, selleri och
palsternackor på en
jordbit av ansenlig
storlek. Det är jämt
mycket att göra på ett
ställe som detta och det är roligt,
tycker Nils-Erik.
"Ja, för sjuttsingen", säger han.

i förvandling

Katten Ulla-Bella trivs också fint i
Vattenmöllan. Inne i köket med kökssoffa och väggklocka hålls hon mest
på sin bekväma plats i fönstret, där hon
håller noggrann uppsikt över kreaturen
på fältet och det är inte mycket av
småfåglarnas leverne i fruktträden
utanför som undgår hennes vaksamma
blickar.

:-'

Allt detta innebar mycket arbete och
Nils Erik hade inte klarat det utan sina
föräldrars hjälp, berättar han. Den dag
Anna och Albert Nilsson blev alltför
gamla, lämnade han jordbruket. En
gårdsauktion hölls och alltihop, harvar,
plogar, traktorn, koma gick under klubban. Jorden återgick till Krapperup.
Nils-Erik började istället arbeta på
Kullabergs Natur under Arne Jönsson
och fortsatte med det i tio år fram till
pensionen.

MÖLLE kuriren nr 2 2005
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Nyputsade bänkar

Glad sommar
kära Möllebor!
Välkommen till Krapperup,
här finns mycket att uppleva ,
hos oss är det lätt att tillbringa timmar.
Kaffestugan serverar läckra lunchrätter,
bl a våra populära soppor. Vi har också
alltid massor av hembakat till kaffet.
Kring klockan tolv doftar det nybakat bröd.
I slottsboden hittar du många spännande
och matnyttiga saker. Hyllorna är fyllda
med nya roliga marmelader.
Unna dig också en stund i parken,
nu när den är som vackrast, och missa inte
konsthallens intressanta utställningar.

Nu kan man sitta på nymålade bänkar utanför stationshuset.
Två av bänkarna har fått en ansiktslyftning inför sommaren.
Tidigare år har Sonny Svensson brukat sköta den saken
med bravur, men i år har han fått en värdig efterträdare.
Det är Arne Olsson på Mölle Ramnalle som tillfrågats om
han ville se över bänkarna.
- Det är inga större konstigheter, säger Arne själv. - Jag
har mest letat efter lämp]jga skruvar. Jag letade i 10 affärer,
men de hade i stort sett samma sortiment. I Åstorp hittade
jag några skruvar och en del hade jag själv.
Efter tre strykningar och en tids torkning kunde bänkarna
placeras ut, till glädje för flanerare med trötta fötter.

Hjärtligt välkomna
önskar Mette & Isabella Hagman
Tel. 34 48 00

Det är faktiskt för första gången som Arne provsitter den här
bänken.

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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MÖLLE-kuriren frågar:
Bröllop är ett aktuellt funne så här i syrenernas tid och gullregnens månad. Därför vill Möllekuriren veta:
Har du något trevligt bröllopsminne du vill berätta om - ditt eget eller någon annans?

------------

Ul rike och Jörgen Pedersen (t h),
Möllebor sedan tre månader:
- Vi minns vårt eget bröllop, speciellt därför att vi gifte oss som

vuxna, med våra barn och de allra närmaste kring oss. Det var
den 15 juni 1993 i Trosa.
- Det var mycket musik och kändes stort och mäktigt. Min 92årige morfar från Tyskland kom tillsammans med sin 85-åriga
lillasyster, berättar V /rike .
- Bröllopsnatten tillbringade vi på annan ort. När vi kom
tillbaka ramlade vi direkt in i verkligheten igen, säger Jörgen.

Kerstin Alpman (tv):
- Ja , det har jag många. Och just idag har
jag varit och köpt mej en klänning till
yngste sonens bröllop.
- Vår äldste gifte sig år 2000. Det var en
regnig sommar. Det regnade även den
dagen. Men just då de kom ut från Mölle
kapell sken solen.
Son nummer två gifte sig i Växjö. Bröllopet
skulle äga rum i juni. Middagen var
beställd från ett värdshus i närheten. På
långfredagen brann värdshuset ned! Men
det löste sig. Vi var på ett annat som visade
sig vara lika bra.
- Men allra mest minns jag mitt eget
bröllop i Petri kyrka, bröllopsmiddag på
Savoy Hotet i Malmö . På den tiden bara
kom man till sitt eget bröllop. Föräldrarna
hade ordnat allt.

- Jag minns vår dotters bröllop för några år sedan,
säger Mil/an . Det var så jättegulligt, med fem små
brudnäbbar som stod framme vid altaret. Det blev så
varmt och livfullt med barnen. Rätt som det är vänder
sig det ena barnbarnet om och säger till
morfar Lars:
- Morfar, jag är inte bajsenödig. Sen
sprang hon ned och hoppade upp i
morfars knä. Där stannade hon resten av
vigselakten. Alla bröllopsgäster och tom
prästen måste ju bara skratta.

Gunnel och Stig Boman (tv):
- Jag har ett minne från vår sons och
sonhustrus bröllop 1997, säger Gunnel.
De gifte sig i Mölle kapell. Jag hade mina
egna bröllopsskor från 1960 på mej, men
de var alltför små. Jag fick skavsår och
måste byta efter vigseln.
- Jag har så dåligt minne så jag har inga
minnen från bröllop, bekänner Stig.

Christina Dunberg (t h):

Ingrid Stenberg Persson och
Honey (ovan):
- Ja det är klart. Jag tänker på min dotters
bröllop och mitt eget med för den delen.
Brudevalsen glömmer man inte. Jag
dansade den i Halmstad och min dotter på
Grand Hotet i Mölle.

- Jag har två fantastiska bröllop att
minnas. Det ena då min dotter
Magdalena gifte sig med Anders i
Barkåkra kyrka . Det andra är
bröllopet i Mölle kapell ifjol, då min
son Anders gifte sig med Anna. Jag
tänker på hur lycklig man känner sig
som mamma och svärmor. Och på
glädjen över att ha fått just den
svärson och svärdotter jag fått.
Jag är så glad över att mina barn fått
just dessa båda som sina respektive
livspartners.
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ÖRESTRAND

VÄLKOMMEN TILL

KURS &LÄGERGÅRD

Med magnifik utsikt över sundet!
Vi arrangerar bröllop,
bemärkelsedagsfester, kurser,
konferenser och läger
efter era önskemål.
Servering och vandrarhem öppet
dagligen under högsäsong
samt helger under vår och höst.
För bokade grupper öppet hela året.

Tack för ett fantastiskt första år!

Kontakta oss gärna för mer information.

042-340076

Nu är det drygt ett år sedan jag
tog över tandläkarpraktiken i
Nyhamnsläge. Det verkligen
livskvalitet att få bo och arbeta
här i Kullabygden.

www.orestrand.nu
info@orestrand.nu

Jag har under året utvecklat
praktiken och anpassat den för
att kunna bedriva så bra
tandvård som möjligt.
Utöver allmäntandvård arbetar jag bland annat
med implantat och protetik.

Strandgården
i Mölle
BED & BREAKFAST
Hyr lokal för familjefest,

konferens etc. Kullamannens kök
lagar maten, ni tar med drycken.
Juli månad erbjuder vi 3-rätters meny.

Tack för det vänliga mottagandet jag har fått.
Tandläkare Carl-Erik Nordstrand

Nordstrand
RING FÖR INFORMATION OCH BOKNING

042-34 70 16

Tandläkare Carl-Erik Nordstrand
Krapperupsvägen 115
Nyhamnsläge

Mäklarfirrnan Llf al Lken-.tam

.ekenstam.se
/"042-123330
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VÄLKOMMEN TILL

tRol/ {}Cersös
<;l)ani- & [/Cerrsalon9
Kulla bergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71

Trångt i hamnen. På detta vykort från
sommaren 1937 ligger Öresundsbolagets
båda fartyg S/S HÄLSINGBORG och MIS
SANKT IBB samtidigt i Mölle hamn. Längst
in i hamnen ligger mudderverket Gripen Il
och till höger i bild skymtar kallbadhuset.

Ingvar Blomqvist minns

passagerarfartygen i Mölle
Till vänster: "Gillelejefärjan"
AGNETE på ingående till Mölle.
Foto: Ingvar Blomqvist 1964-65

Numera om sommaren när hamnen
är fullbelagd med fritidsbåtar är det
svårt att tänka sig att det funnits
reguljära passagerarlinjer med stora
fartyg till Mölle, säger Ingvar Blomqvist
när han tar fram några fotografier och
gamla vykort.
- Kanske kan Mölle få tillbaka passagerartrafiken om sommaren. Minskar
antalet fiskebåtar i Gilleleje tror jag att
deras ledning för hamnen godkänner
turer till Mölle. Det var för övrigt
sommaren 1964-65 som vi senast hade
färjetrafik på Mölle. Då gick lilla
AGNETE mellan Gilleleje och Mölle.
Redan sommaren 1900 inledde ångaren STEN STURE passagerartrafiken.
Linjen gick då från Malmö via Helsingborg till Mölle. Under Mölles glansperiod som badort i början av förra
seklet startades reguljära linjer till
Köpenhamn. De stora hjulångarna
GEFION och GYLFE som regelbundet gick mellan Köpenhamn, Helsingborg och Mölle är numera legendariska.

- Tänk Mölle hamn när över 500
människor anlände till Mölle med tre
stycken fartyg! Det måste ha varit en
imponerande syn med ett rikt folkliv i
hamnen . Då fanns där kuskar med
hästdragna ekipage, taxichaufförer,
motorbåtsskeppare, försäljare av turistsouvenirer, vaktmästare från hotellen
och vanliga rumsuthyrare.
Ingvar minns hjulångaren GEFION,
som togs ur trafik först 1930. Han
nämner även ångarna SALTHOLM
och HVEN som oftast var "kvällsbåtar" och lade till längst in i hamnen
utanför Ruffen.
- Det måste ha varit trångt i hamnen
när Öresundsbolagets passagerarfartyg SANKT IBB och HÄLSINGBORG skulle lägga till. Ångfartyget
HÄLSINGBORG som byggdes redan
1912 var specialbyggt för den grunda
hamnen i Mölle. Hon var cirka 60
meter lång och SANKT IBB något
över 50 meter.
- På vykortet från 1937 skymtar
träbron och kallbadhuset längst till
höger. Det har funnits flera och det
senaste fanns fram till krigsvintern
1942. Då spolades det bort under en
ostlig storm.

Ingvar Blomqvist
är född och
uppvuxen i
Mölle. Ingvar
har kallats
"MR MÖLLE".
Han har varit
bevakare av
hamn och hav
och alltid redo
att hjälpa till,
turistchef, guide, rumsulhyrare men
också hembygdsvän och tapetsör.

Krogen på berget

telefon 042-34 74 20

TEXT: ROLF H NILSSON
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Yngsta föreningen

sköter äldsta anläggningen
Faktiskt är hamnföreningen en av byns yngsta föreningar. Men hamnen har flera hundra år på nacken, i sitt
nuvarande utseende ganska precis hundra år. Den har varit en gemensam angelägenhet sedan tillkomsten
och fram t o m slutet av förra seklet drevs den i kommunal regi. Till hamnen räknas också marken från
stelegången söder om brandstationen till stelegången och kåserna vid Tångnean.

Hamnföreningen ären ekonomisk förening där medlemmarna köper sin andel. Det är drygt 200 som betalt insatsen, som f.n. är 130 kronor. Vem som
helst får bli medlem av förenjngen.
Båtplats eller båtinnehav är ingen
förutsättning även om det är naturligt
att det är båtägarna som är med.
Någon årsavgift är det inte tal om .
Föreningen omsätter över 800 .000 om
året genom uthyrning av båtplatser och
lokaler och verksamheten ger ett
överskott.

Hamnhuset är kommunens men arrenderas av hamnföreningen som i sin tur hyr ut till
rörelseidkarna

Styrelsen:
Hans-Christian Thiis (ordförande),
Christer Nilsson (sekreterare) och
Ulf Jansson (kassör).
Ledamöter i övrigt är Stefan
Pantzar, Carl-Herman Petersson,
Bertil Berg, Bo Jansson och PerJohan Holmbeck.
Hans-Christian Thiis tog över ordförandeklubban förra året efter Bror
Petersson. Hans-Christian är delvis malmöbo men funderar nu med sin Eva på
att flytta boendet helt till huset på Bidevindsvägen.

••

Förbättrad utfyllnad årets investering
Avtalet med kommunen innebär att
föreningen stå r för underhåll och
förbättringar i det lilla formatet. Behövs
mer genomgripande åtgärder görs det
med komm unala pengar.
I år är det aktuellt med nytt bärlager
och ny sten skoning på utfyllnaden.
Stormen i januari gjorde stora ingrepp
i strandlinjen som måste repareras.

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
26042 MÖLLE
Tel/fax : +46(0)42-34 76 31
Bil: 070-334 74 94
Medlem i Målaremästarnas
Riksförening

I

Ovan: Belysningen på hamnpirarna har varit en dyr
men uppskattad investering .
Tv.: Nya stelor på stelegången söder om
brandstationen har man åstadkommit vid ett av årets
arbetsmöten. Stelorna användesförr till att hänga
garnen på efter fisket.

Säkrare hamn - den
ständiga frågan

Detta blir årets stora investering för
föreningen. Det skall också göras en
inspektion tillsammans med kommunala representanter för att avgöra hur
mycket stormen har skadat själva
kajerna och hamnplanen. Samarbetet
med kommunen fungerar bra, betonar
Hans-Christian.

Ingen anställd
Föreningen köper alla tjänster som
behövs. I huvudsak är det hamnkapten sjobbet, som Lennart Svensson
haft de senaste åren på entreprenad.

Färre gästbåtar
Varje år uppmärksammas den tusende
gästbåten. Det har nästan blivit två
tusen gästbåtar på en säsong, men nu
verkar det som om trenden är något
nedåtgående. Det har förmodligen en
hel del med blåsandet att göra och
Mölle är ingen hamn för blåsväder.
Förra året hade vi 1615 gästnätter mot

1964 året innan - nästan en tjugoprocentig nedgång alltså!
Varje gästnatt ger föreningen minst 120
kronor i hamnavgift.

Tio år i kö för båtplats
Det finns 95 fasta båtplatser i hamnen
och det finns 65 som står i kö för att få
en. Omsättningen är nästan obefintlig
så man får nog inrikta sig på många år
i kö innan man kan få en egen plats.
De fasta båtplatserna betalas med
1200 kronor för de minsta båtarna.

Välordnad ekonomi
Föreningen arrenderar det mesta av
"sina" tillgångar. Men de nya bodarna
där bl.a. hamnkontoret finns har byggts
och ägs av föreningen. Enligt senaste
redovisningen finns en halv miljon i
eget kapital och då är bodarna och de
inventarier som finn s värderade till
150.000 kronor.
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En ombyggnad av hamnen på något
sätt för att skydda den från nordvästen
i första hand har stått på dagordningen
i nästan ett sekel. För några år sedan
tog frågan ny fart och kommunen
aktiverade sig med nytt planarbete. Tills
man i höstas konstaterade att det inte
fanns finansiella förutsättningar för att
driva arbetet vidare. Ingen sy ntes
skulle vilja bekosta ombyggnaden när
den väl var möjlig att genomföra-och
då prioriterades planarbetet ned. Men
nu verkar det som om kommunen faktiskt skul le vilja väcka frågan igen!
Och hamnföreningen kan mycket väl
tänka sig att förorda ett alternativ som
blir både billigare och mindre kontroversiellt att genomföra. I princip går
"budgetförslaget" ut på att skydda
stora hamnen med pirarm/-ar mellan
hamnfyren och mellan piren. Ett betydligt billigare förslag än att skydda hela
viken inklusive Tångnean med alla
tänkbara överklaganden som en uppenbar risk.

TEXT OCH FOTO: HÅKAN LIND
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(4'fl Kullens Segel Sällskap \.lv Program för Sommaren 2005
Brunnby
församlings
aktiviteter
i Mölle kapell
JUNI
den 12 kl. 18.00
Söndagsmässa
den 29 kl. 20.00
Musikandakt
Några vackra romanser
Johan Sandberg, tenor
Agneta Weber-Sjöholm, piano
JULI
den 6 kl. 20.00
Musikandakt Jag är
Karin Wall-Källming
Kerstin Hesslefors-Persson
församlingens konfirmander
den 10 kl. 18.00
Söndagsgudtjänst
den 13 kl.20.00
Musikandakt " Till dig"
-jazz, visor och andra sånger
Pär Sjölander, bas
Berth Liedeberg, piano
den 20 kl. 20.00
Musikandakt "Livets Sång"
Carolina Jönsson, sopran
OlofTholander, orgel, piano
den 27 kl. 20.00
Musikandakt Duo ApTöm
Karolina Weber Sjöholm, violin,
Sång
Mina Fred, viola, sång

AUGUSTI
den 3 kl.18.00
Musikandakt
Musik för flöjt, violin, cello och
Piano
FamiljenAlin
den 10 kl. 20.00
Musikandakt" Evergreens"
Åke Nordin, saxofon
Richard Bråhed, piano
den 14 kl. 18.00
Söndagsmässa
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SEGELKURSER OPTIMIST - Tio dagar - 850 kr + Medlem
1. Nybörjarkurs
4-15/7 må-fr kl. 9-12.
2. Fortsättningskurs
4-15/7 må-fr kl. 13-16.
3. Nybörjarkurs
18-29/7må-fr kl. 9-12.
4. Fortsättningskurs
18-29/7 må-fr kl. 13-16.
Max 10 deltagare per kurs Min ålder 7 år
f\
SEGELKURSER Tvåkrona - Tio dagar - 950 kr+ Medlem
().'1e
0
5. Tvåmansjollekurs
_4-15/7 må-fr 13-16.
"e~\ 1- el""';.~
6. Tvåmansjollekurs.
_18-29/7 må-fr 13-16.
tl'f 00r~or
Max 6 deltagare per kurs Min ålder 12 år
f\'f
Anmäl genom att sätta in kurs- och medlemsavgift på PG 88 80 79-1.
Ange kurs, namn, adress, och telefonnummer.
Medlemsavgift: 150 kr enskild, 300 kr familj
Frågor? ring Johan Rehnström 042-347207
TÄVLINGAR-Mölle Cup arrangeras 30/7. Separat information anslås.
SOMMARFEST FÖR BARN OCH VUXNA. LÖRDAGEN den 30/7.
Se anslag på klubbhuset eller på www.mamut.com/kullenss

of

HOTELL

MÖLLEHUSJ
HOTELL· LÄGENHETER· KONFERENS
042-34 30 80 · Mölle Hamnalle 1 · Mölle

www.hotellmollehus.se

PROFFSJUÄLP MED
Vi lämnar
FÖNSTERPUTSNING! ~ : ~ - fasta priser
Många års erfarenhet!
.'··:·:.
på uppdragen!
an
RING IDAG så
VI UTFOR UPPDRAG I ~ _ ..
ger vi ett pris.
tf b½.~ ,·. (F-skattesedel
• hemmet
- kontoret
. ~ finns)

r-1

:!:1J::er mm.

e-post:eriks.fonsterputs@euromail.se
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Eriks fönsterputs
042-34 6133

mobil 0708-14 61 33

\

Sommargympa i Solviken
Att börja morgonen med gympa
i Solviken är en helhetsupplevelse.
Kroppen får sina rörelser, sinnet
kan njuta i den vackra miljön.
Vi startar som vanligt direkt efter
Midsommarhelgen.
Måndagaroch torsdagar kl. 8.15.
Pris20kr.
Välkommen!
Agneta Jetsen

Mölle Friskvård

I GiIBI~~~~~~~~~!~!
Gunilla Bergdahl
cert. massör

SOMMARÖPPET
Välkommen till

NYHAMNS HÄLSOCENTER
i gamla bankhuset i Nyhamnsläge

0708-32 08 93

MENAR DU ALLVAR MED
ATT GÅ NER I VIKT?
Varför inte prova det nya
konceptet Shape Works?
lsabella Hagman
Oberoende Herbalife Distributör
tel 042-346203,
mobil 0733-360543

AKTIVITETER I
MÖLLE
BYFÖRENING
SOMMAREN 2005
Midsommar
Kom, sjung, dansa och lek
kring midsommarstången.
Midsommarfirandet börjar
kl. 14.00 på lekplatsen.
Lekar för barnen.
Byföreningen bjuder på
kaffe/saft och bulle.
Kvällen innan är vi tacksamma
för hjälp med att klä stången med
blommor och blader. Vi börjar kl.
18.00.
VÄLKOMNA!

Sillens dag

KULLAPRAKTIKEN
Doktor
SVEN-GÖRAN BLANCK

Mölle byförenings styrelse

2005-03-08

Centralgatan 35, Höganäs
tel 042-33 08 60

Privat familjeläkare

••

HALSOHUSET
METTE BOHLIN
Hälsokonsult: Stresshantering · Yoga · Meditation

Fredag 15 juli, lördag 16 juli
har vi sommarfest nere på
hamnplan med hattparad ,
dragkamp, fiskdamm,
försäljningsstånd m.m.
Sillamackor och öl i mattältet
förstås!
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Storgatan 72
HÖGANÄS
042 - 33 07 65

0739 - 76 13 03
ANNIKA NILSSON
Kroppsterapeut: Smärtlindring · Avkoppling · Helkroppsbehandling
ELISABETH STRÖMKLINT
042 - 33 23 96
Dipl. kroppsterapeut: Stresshantering · Massage · Samtal · Avspänning
EILEEN PALM
Cert. massör, medlem i Kroppsterap. yrkesförbund:
Massage · Zonterapi · Avslappning · Friskvård

070 - 32 69 253

BIRGITTA FALK
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut: Konsultationer

0708 - 22 63 24

GUNILLA HANSSON
Cert. traditionell kinesisk akupunktör:
Akupunktur · Massage · Friskvård · Purity Herbs

0730 - 41 42 72

Jan Nauckhoff, ordförande
Lena Strandmark, sekreterare
Per Delshammar, kassör
Halvard Dunberg, ledamot
Gunvor Elfverson , ledamot
Claes Gudmundson, ledamot
Carl-Erik Nordstrand, ledamot
Bill Ingesson, suppleant
Ann Lindgren , suppleant
Stig Peterson, suppleant

Mölle bouleklubbs styrelse
Bengt Bring, ordförande
Olof Adler, v. ordförande
Kjell Larsson, kassör
Rose Romander, sekreterare
Jan Andersson, ledamot
Gunnar Edström, suppleant
Årsavgiften är 100:- för seniorer, 50:för juniorer. Boulespelet har startat för
säsongen.Täv lingsprogrammet finns
uppsatt på klubbens anslagstavla vid
banorna. Lördagen den 13 augusti kl.
15.00 har klubben sitt sedvanliga
sommarmöte.

Välkommen till välmående! Ring för tidsbokning · www.hälsohuset.nu
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Swecamp

\

•

Badlekplats
Minibilar
Restaurang med Mex buffe
Gratis buss, Mölle-Mölle SweCamp-Mölle
Frukostbuffe
Tentpark, vår nya tältplats
Minigolf
Cykel uthyrning

•

Minilivs

•
•
•
•
•

•
•
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