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Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

Vid Mölle mosse en dag i mars

nr 1 2006

Mölles skrädderier

~lå_rande.Q,
ÖPPET HUS
torsdagen den 16 mars
mellan 12 - 19
Låt er inspireras
av alla nyheter inom möbeloch inredningstextilier från de
ledande fabrikanterna
i Europa.
Jag har även en kollektion
tapeter från franska Nobilis
som är spännande.
Ombesörjer professionell
sömnad och omklädning av
möbler.
Varmt välkomna till

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

För det fanns nämligen flera skräddare i Mö/le med omgivningar, och inte är det alltför längesedan heller. Intill stora
vägen i svängen vid Vattenmöllevägen fanns två skrädderier
nästan vägg i vägg; Helmer Holmgrens och /doft Jönssons.
Idoffs hus var ett stort grått stenhus
med brutet tak och målade stora bokstäver på husväggen:
ldoff Jönssons Herr- och Damskrädderi
stod det. Bakom huset fanns en stor
trädgård med en häck runtomkring.
Här hade Malte Sjöstrand trädgårdsmästeri efter Idoffs tid. På 1970-talet
revs huset trots protester från intresserade köpare för att möjliggöra planerna
på breddning av vägen.
Idoff hade rest ner till Paris och lärt
sig skrädderikonsten och där träffade
han sin blivande fru, fransyskan
Antoinette. Hon följde med honom till
Sverige och levde sedan i vägkröken
resten av sitt liv. Två töser och en påg
begåvades familjen med, och de såg
alla tre väldigt bra ut, brunhåriga med
franska drag. Äldst var Marie, född
1916. Hennes småsyskon hette Mirell
och Bertil.

Idoff cyklade ofta till sina kunder och
tog mått och hade tygprover med sig.
Hemma igen satte han sig på det stora
bordet med benen i kors och sydde
rockar, varma vinterulstrar och kostymer med väst till herrar och kappor,
klänningar och annat, som behövdes
på den tiden till damer. Han hade också
gesäll, för det var ett ganska stort
skrädderi.
"Det hördes lång väg när ldoff
skrattade och stilla sommarkvällar
hördes det ända upp hit ibland",
berättade lantbrukare Kurt Kristiansson i Björkeröd.
Skräddare Helmer Holmgren hämtade sin fru på närmare håll. Hon hette
Sigrid och kom från Björkeröd. Helmer
sydde åt traktens folk och dessutom
hade han sömnaden åt Krapperup på
sin lott. Det var han som sydde kuskens
och betjänternas uniformer. Skräddar-
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Utslängda här på slätten låg de två skrädderierna, Halmgrens och Jönssons.
Många minns väl ännu det pampiga huset nedan , som revs på 1970-talet.
Nedan t h: ldoff Jönssons vackra franska fru Antoinette till vänster. Vem skönheten
till höger i bild är förtäljer inte historien.

yrket var ofta ett givet val om man
hade ett handikapp och Helmer hade
ett träben.
Sonen Sigvard bodde i längan hela
livet bortsett från sin sista tid på Kastanjegården i Väsby. Han lät aldrig dra in
vatten, utan hämtade på gammalt vis i
brunnen med hjälp av en lång hävstång
liknande den som finns på Himmelstorp. Radio lyssnade han mycket på
men TV brydde han sig aldrig om att
skaffa sig. På gamla dagar gjorde han
sig känd i trakten genom att hålla
busshållplatsen intill välklippt och
prydlig. Så länge han orkade klippte
han även dikeskantema ett bra stycke
utmed vägen till MöUe. Kanske var det
hans förflutna som anställd på Balderup och i Krapperups park, som öppnade blicken för hur välskötta gräsmattor ska se ut.
Tyvärr har hans vackra hus intill det
stora trädet stått tomt några år nu och
förfallit en del. Den klassiskt fina lutan
intill behöver snabba insatser, om man
ens ska kunna gissa hur den såg ut en
gång.
Idoffblev änkling och gifte om sig med
Hilda Fredriksson i Mölle, som bodde
intill Fredrikssons trappor i ett typiskt
möllehus, vitputsat, två våningar med
frontespis , balkong med sirligt järnräcke. Hon var dotter till stenhuggar-

basen Fredriksson, som bl.a. sprängde
ut Strandvägen och Harastolsvägen.
Så långt tillbaka som någon kunde
minnas gick Hilda alltid klädd som en
gammal dam i huckle och lång svart
kjol. Barnen i Mölle trodde att hon var
mycket gammal redan då hon var ung.
Efter hennes död stod huset tomt i
många år. Det sades att man letade
arvingar i Amerika, dit hennes syskon
utvandrat. Allt stod kvar i huset som
hon lämnat det, ett komplett sekelskifteshem med järnsängar, pottskåp,
vitrinskåp, finserviser och porslinsdocka. På vinden hängde fiskegarnen
av bomull upphängda. I trädgården höll
syrener, vinca och fagertrav ut. En tid
hade kommunen planer på att använda
huset till hemlösa, men det satte sig
grannarna bestämt emot. Huset såldes
till slut och blev rivet.

Berggrens Herr- och Damkonfektion
Syskonen Leif och Andrea Berggren,
som bodde på Italienborg, övertog en
konfektionsaffår med skrädderi efter
deras far Anders. Där Konsum ligger
i Höganäs idag gick man ner en halvtrappa till källaren. Till vänster stod det
Damkonfektion på en dörr och därinnanför arbetadeAndrea med försäljningen. På högra dörren stod det
Herrkonfektion och där fanns Leif
Leif cyklade också runt på landsbygden med tygprover och måttband,
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sydde klart i butiken och levererade
det färdigsydda medelst cykeln. Äldre
möllebor kan se framför sig hur Leif
kom cyklande. Han satt alltid helt rak
i ryggen när han trampade. I butiken
såldes bland mycket annat
"Prima hemmasydda tyska byxor" .
I Höganäs kallades Leif inget annat
än "Hemmasydda".
Syskonen Berggren höll god kvalite på
varorna. Vissa kunde inte tänka sig att
handla kläder någon annanstans. För
den som t.ex. behövde en ny brun
basker med den rätta läderremmen
var "Hemmasydda" det enda alternativet.
Leif tog tåget till arbetet i Höganäs.

Han var mycket noga med att komma
alldeles innan tågets avgång, varken
förr eller senare. Han anpassade
promenaden från Italienborg till stationen med en rova i handen och stannade om det behövdes så att han skulle
ko1mna exakt på rätt tid. När han klev
på gick han genom alla vagnarna och
hälsade "God morgon, god morgon"
på alla. Möllebarnen som gick i skola
i Höganäs behövde ingen klocka. När
Leif närmade sig tåget var det dags
att lägga benen på ryggen om man ville
komma i tid. Då var det horriopp, som
sjöfolket sa.

TEXT: KIRSTEN KNAFVE
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Barn ...
Lekplatsen i Mölle används en
gång om året. Då samlas många
Möllebor för att fira midsommar.
I övrigt är det bara en genväg till
och från bussen.
Nu ska det bli ändring.
De yngre barnen i byn,
bofasta så väl som besökare,
ska äntligen få en trygg och
rolig lekplats.

~').
t - - - - - - - - - - - - - - - - - SPARBANKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
GRIPEN

Vi vill gärna ha
dig som kund.
Välkommen att
testa oss!
Din nya bank i Höganäs

SPARBANKEN
GRIPEN

Vi hälsar dig välkommen till Sparbanken Gripen i Höganäs.
Fr v Jessica Sjövall, Pär Arvidsson, l ena Eliasson, Erika
Johansson och Per Broman.

Storgatan 77 A Höganäs, 042-490 29 30, hoganas@gripen .se, www.gripen.se
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... behöver leka - också i Mölle
Höganäs kommun gjorde år 2000 en
inventering av samtliga lekplatser runt
om i kommunen. Efter ett besök på
lekplatsen i Mölle beskrev tjänstemän
lekplatsen som "torftig och trist" .
Under årens lopp har föreningar i byn
och enskilda familjer vid flera tillfällen
försökt få kommunen att satsa pengar
i lekplatsen, men utan att lyckas. Vissa
lekredskap är över 40 år gamla, gungorna kom för cirka 10 år sedan, men i
övrigt har få investeringar gjorts.

Insamling pågår
Nu har Mölle Byförening beslutat att
försöka rusta upp lekplatsen. För att
lyckas behövs det pengar. Flera föreningar är intresserade av att satsa en
r~jäl summa för att kunna er~juda byns
barn, barnbarn och tillresta "små" turister en bra lek.miljö. Också kommunen
kan tänka sig att bidra. Men fortfarande

är inte hela finansieringen löst. Därför
pågår en insamling bland företag och
organisationer för att få ihop resterande belopp .

Zanzibar kan stranda
Byföreningen har funnit ett lockande
lekredskap med havsanknytning som
passar för en by vid havet. Det är det
strandsatta, lustfyllda och klättervänliga lekskeppet Zanzibar. Skeppet är
byggt i vädertåligt lärkträ och följer
fastställda säkerhetsnormer enligt
EU:s direktiv. Zanzibar finns redan i
olika storlekar på lekplatser i bland
annat Göteborg, Ängelholm, Kalmar,
Helsingborg och Rydebäck. Överallt
har det skapat glädje för många barn
och bidragit till en trivsam lekmiljö.
Skeppet är ritat av Lasse Jonsson,
fonngivare och slöjdlärare.

••

Faktaruta:
För att uppmärksamma alla
sponsorer kommer en tavla
med namn att sättas upp i
anslutning till lekplatsen.
Den som har frågor eller vill
skänka pengar kan ta kontakt
med styrelsens ledamot
Carl-Erik Nordstrand

tel. 34 74 86
eller ordföranden
Jan Nauckhoff

tel. 34 08 34

TEXT & FOTO:
CARL-ERIK NORDSTRAND
{Bilderna är ej tagna i Mölle)
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VINNANDE VARME FRAN IVT
Hos oss kan du köpa din värmepump från IVT
Boka gärna tid för ett besök på vårt IVT-center i Viken
där du kan se värmepumpar i drift

Installatör: Behrens Alternativ Energi AB
Auktoriserad IVT återförsäljare, Tel 042-23 85 82
Vi utför service på IVT-värmepumpar mm

Termo Kyl AB i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona
Ackrediterat serviceföretag
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MÖLLEkuriren frågar:
Varifrån kommer du?
Vart är du på väg?

Sture Jagaeus:
-Jag kommer från den sedvanliga morgonpromenad, som IngaLisa och jag tar så här års, eftersom det inte går att spela golf. Vi
är på väg hem till gröten och golfen från Australien, på TV.

Varför inte avsluta
promenaden med

Torsten Nilsson:
-Jag kommer hemifrån och är på väg på den
runda upp till fyren som Kristina och jag brukar
gå. Idag är hon hemma och passar ungarna. Vi
går till fyren varje dag eftersom det är svårt att
gå i skogen just nu.

0

en varm soppa pa
Mölle Krukmakeri!
Varmt välkommen!

Mölle Hamnalle 9

J

tel 042-34 79 91

Missa inte
Möllekuriren!
Möllekuriren kommer ut fyra
gånger per år. Den delas ut den
första eller andra måndagen i
månaderna mars,juni, september
och december.
Den ligger i bw1ten med
reklamblad som delas ut
måndagsmorgnar.
Tänk på att bläddra igenom den
bunten, så att du inte av misstag
slänger bort din Möllek'Urir!

6

Det kan ta tid att sälja sin bostad.
Har du en minut?
För dig som så sm å ningorn ska sä lj a din bostad , kan det vara bra att tju vs carrn
redan nu. Arr ra hand o m det prakt iska i rid. Och att få hj ii lp med al lt "iOm du
behöver hjä lp med. [ vå rt srcgct-före-pake r ingår vä rder ing, fotografering,
beskrivn ing av bo!-itaden rncd mera. All t är kostnadsfr itt. S å om du vi ll skaffa d ig
lite framförh ållning, finns det ege nt lige n inge n anle dnin g att viin rn.
Välkommen in !

Fastighetsbyrå

\\ER 1'\'.FOR\IATIO\ OCII \ 'ART l ' TB l ' IJ H ITTAR Dl ' l'A \\'\\\r,FAST I C;\IETS I\YRA,.\'ll • SÖ DRA KYRJ...'.Of;ATA\ 12.

252 23 II EI.Sl1'GBO•c:, TEI.E: 0-1 2- 19 1800
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Helene Mandersson och Lisa Wohlfart
med hundarna Milton och Ebba:
- Vi kommer frå n skogen där vi gått bort til l
Björkeröd . Nu är vi på väg he m. Det är mycket snö
och halka i skogen, men också va ckra vyer. Vi har
letat efter snödroppar, men hittills har vi inte hittat
några.

Ann-Sofie Spinola:
-Jag kommer hemifrån
oc h har gått med vinden i
ryggen på fäladen, genom
skog e n på väge n tillbaka
oc h nu ska jag till Eld och
Lågor och ba ka sem lor.
1:;.

Familjen Persson/Täc kström,
Carina, Fabian och Frederic:

';, .'

-Vi kommer frå n Ålg ränd 4 och ska til l Sä lhunnadamm en. Där ska vi spela bandy. Det g ör vi ofta .

Kerstin och Sara Cronberg:
-Vi kommer hem ifrån, sä ger Kerstin, och Sara berä ttar att
de ska åka pu lka och sl ä de på fäladen.
-Och njuta av den här d agen. Sen ska vi kanske g å på bio
och se Findus och Pettson i Tom temaskinen, tillägger
mamma Kersti n.
TEXT & FOTO: INGRID ERIKSSON
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Det var en gång
Mellan åren 1947 och 1955 fanns i Mölle
en fabrik där munspel och leksaker
tillverkades. Ägare var grossistfirman
Wigart & Co, Pan Thomas kommanditbolag, med säte i Helsingborg.
Vid krigsslutet blev firman agent för
Meccano/DinkyToys. Minnesgoda läsare
minns säkert de solida små modellbilarna av kända märken med orden
Dinky Toys i relief på undersidan.

Hur hamnade en
munspelsfabrik i Mölle?
MK frågar Per Ryden, vars morfar
Edvin Brattström var kompanjon med
Ludvig Wigart.
- Mina morföräldrar hade sommarställe i Mölle, liksom mina föräldrar,
säger Per. Säkert bidrog omständigheterna att familjen kände till trakten
samt att här fanns en ledig lokal till
rimlig kostnad i tidigare Hotell Kulla-

hus. Hotellet låg på tomten (idag två
villatomter) som avgränsas av Möllelägevägen och Hantverksvägen.
Per tror sig veta att morfadern och
Ludvig Wigart träffat direktören för
Musikinstrumentfabriken i Graslitz, i
Tjeckoslovakien, Anton Rölz, på Leipzigmässan några år tidigare (se separat
artikel) . Vid etableringen i Mölle hette
företaget Rölzmusic K.B. och Anton
Rölz blev VD.

Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt

handgjort & handmålat
stengods
Garngränd 6, 260 42 MÖLLE
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Först måste maskiner byggas
På fabriken tillverkades munspel,
xylofoner och leksaker. Bland annat
fanns en riktig storsäljare, en apa i trä.
Tyvärr visade den sig vara alltför lik
ett danskt original, och måste utgå ur
sortimentet, berättar Per.
Anton Rölz hade sett till att fä de verkligt skickliga yrkesmännen med till
Sverige. Nödvändigt, eftersom man
måste börja med att bygga maskiner
för att tillverka verktyg, innan själva
munspels- och leksaksproduktionen
kunde sätta igång. Alla maskiner i
Graslitz hade ju beslagtagits.
Träet till munspelen kom från Småland
och levererades genom Nyhamns
Trävaruaffår. I ett för ändamålet särskilt isolerat rum stämdes munspelen.
2-3 man arbetade med detta. Som
referens användes ett redan stämt
munspel. En blåsbälg blåste luft genom
munspelen.

en munspelsfabrik ...
Med en mycket liten fil gjordes märken i en mässingplatta i munspelet, så
att tonerna sänktes, respektive höjdes.

Tågtiderna styrde
arbetstiderna
Som mest arbetade här 120 personer,
hel- eller deltid. Förutom Möllebor var
det 20-talet familjer som följt med
Anton Rölz från Graslitz samt tillresande från Höganäs, Strandbaden
och Nyhamnsläge. Man hade 48 timmars arbetsvecka. Arbetstiderna ordnades efter tågtiderna. Såt ex måndag
och tisdag kom tåget kl 07.00 och
arbetsdagen började kl 07 .15. De
dagarna slutade man kl 18. 00 eftersom
tåget gick 18 . 15 . Övriga dagar i veckan var arbetstiden kortare.
Åtta öre dussinet
Utöver dem som arbetade i fabriken
fanns det i snart sagt varje Mölle-hus
flickor eller damer som utförde s.k.
hemarbete. Oftast rörde det sig om att
måla dockor, speldosor och andra
leksaker som tillverkades i fabriken.
Sigbritt Karlsson var en av de unga
flickor som målade dockor på fritiden.

Dockorna svarvades i automatsvarvar
på fabriken, faktiskt rätt likt inslaget
från Jultomtens verkstad i SVT:s
Disneyprogram på julafton. Sigbritt
kommer speciellt ihåg hur knepigt det
var att :fa till svängen på dockhåret med
penseln.
-Vi fick inte många öre, jag tror det
var 8 öre, per dussin dockor vi målade,
minns Sigbritt.
Herbert Nilsson, Sigbritts bror arbetade som svarvare. Tunlönen var 1 kr
och 25 öre det första året. Sedan höjdes
lönen det andra anställningsåret till 1
kr och 50 öre. Herbert berättar att han
var intresserad av att :fa ännu bättre
betalt och gick till förmannen och sa
att -Jag skulle kunna tänka mig en
liten löneförhöjning I
I nästa lönekuvert låg verkligen 10 öre
mer per timme, och Herbert blev glad.
Det gick en tid, och styrkt av framgången begärde han påökt ännu en
gång. Och si, det lyckades även den
här gången. Men vid den årliga lönejusteringen med 25 öre, blev Herbert
snopen då han tittade i lönekuvertet.

TEXT: INGRID ERIKSSON
En ökning med 5 öre! Vad var detta?
-Nilsson har ju redan fått löneförhöjning med 10 öre två gånger, och
femöringen är vad som återstår av det
årliga lönepåslaget, löd förklaringen.
Mölleborna började nu mjukna i attityden mot nykomlingarna. En viss
vana vid att ta emot besökare fanns ju
sedan generationer genom turismen
och de sommarboende.
-Det var flitiga och arbetsamma
människor och de smälte väl in i municipalsamhället Mölle, minns Sigbritt.

År 1952 flyttade Anton Rölz med sin
familj till Brasilien. Samma år bytte
företaget namn till Pan Thomas K.B.
med Carl-Hugo Jonasson som VD.
Tre år senare lade Ludvig Wigart ned
fabriken och sålde fastighet, maskiner
och verktyg. Flera av dem som följt
med Rölz från Tjeckoslovakien hade
redan flyttat till Västtyskland. De
anställda från Mölle med omnejd fick
nya arbeten i trakten och Mölles genom
tiderna största industri blev ett minne
blott.

Herbert Nilsson (t v) bläddrar i
produktkatalogen från
G Thomasson Kommanditbolag,
Munspels- & Leksaksfabrik,
MÖLLE, Sweden
MÖLLE kuriren nr 1 2006
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Tänk dig att du måste välja ut de ägodelar du tycker mest om ,
eller har svårast att undvara, idag och i resten av ditt liv. Högst
50 kg får det hela väga . Tänk dig att du får ett dygn på dig innan
du måste lämna den ort där du och din släkt bott i generationer.
Tänk dig att du tvingas lämna släktingar, vänner, hus och hem .
Förvad?
För att färdas i en godsvagn tillsammans med mor, far och en
grannfamilj, till en oviss framtid i ett helt främmande land . Det
gjorde Roland Frank född i Graslitz, i nuvarande Tjeckien . Aret
var 1946. Det främmande landet var Sverige, och destinationen
varMölle.

Rolands resa
Storgatan 62
i Höganäs
042-340623

Roland har ett gott minne och kan ge
ögonvittnesskildringar ur Europas
efterkrigshistoria.
-1945 kom ryssarna in i Tjeckoslovakien, och de tvingade oss (som hade
tyska som modersmål) att lära oss både
tjeckiska och ryska i skolan.
Fördrivningen av medborgare med
tyskt ursprung påbörjades. Egendom
beslagtogs eller revs.

Rolands far arbetade vid Musikinstrumentfabriken i Graslitz. Fabrikens direktör,Anton Rölz, hade goda kontakter i Sverige (se separat artikel) och
hade redan beslutat flytta sin verksamhet hit. Han valde ut ett 20-tal
nyckelpersoner, specialister på t ex
verktyg, maskiner, munspel.
När beslutet väl var fattat måste allt
ske snabbt. De första som drog iväg
var Roland Franks far med fru och son
samt familj en Langharnmer, far, mor
och två döttrar.

Tobakskuponger mot kol

Vi kan Mölle!
V i har en gedigen

KUNSKAP

om den

lokala marknaden i Mölle. D et är vårt
ANSVAR

att varje kund fa r all den hjälp

och kunskap som krävs när en fas tighetsaffa r genom fö rs. Att kunden ska
känna trygghet, säkerhet och
MANG

ENGAGE-

är en självklarhet för oss!

KUNSKAP ANSVAR

ENGAGEMANG

Pacrick Engström och H åkan W a:rner
Fågelsångsgatan 4, 252 20 H els ingborg
Tel 042- 12 16 16 Fax 042- 12 66 80
E-post: valver@valver.se www.valvet.se
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Resan gick via den amerikanska zonen,
men där fick familjerna inte utresetillstånd. Man beslöt att försöka i den
brittiska zonen och reste i godsvagn
från södra Tyskland till Liibeck. Det
var vinter. Man hade skaffat en kamin
som hjälpligt höll värmen i den annars
iskalla godsvagnen. Eftersom ingen var
rökare kunde man fa till en bytesaffår
med lokföraren. Han fick tobakskuponger och resenärerna fick kol att
elda med. Då man nått Sverige väntade karantän i Landskrona. Till Mölle
kom familjerna i maj det året Roland
skulle börja i sjätte klass. Roland minns:
-Vi kom in i hotell Kullahus, där stod
massor med tallrikar och glas efter
hotellrörelsen i källaren. Uppe i huset
fanns några rum där vi skulle bo.
Det återstod bara några veckor av
skoltenninen så Roland fick börja med
att hjälpa pappa att ställa i ordning
lokalerna istället för att gå i skolan.

/

Vad tänkte Mölleborna?
Så småningom kom de övriga handplockade fackmännen till Mölle. Hur
var då reaktionen hos Mölleborna?
Mölle var ju en känd turistort och nu
skulle här etableras en industri . Och
med utlänningar dessutom. Enbart det
ingav ju farhågor. Tänk om här skulle
bli nedsmutsat så att turistnäringen inte
av Mölle Vänner, med bl a Ingeborg
kunde överleva. En hel del Möllebor
Höber, Lisa Knafve och Tyra Svensförhöll sig avvaktande medan andra
son som värdinnor. Den blev en stor
gärna l~älpte till, såsom Anders Wellsucce. Men i Mölle var det dans på
berg som ordnade lägenheter för de
fem hotell den kvällen
nyanlända. Snart nog insåg man bety- Gissa om det kliade i oss att bli färdiga
delsen av att det kom ett stort befolkmed spelningen så att vi fick ge oss
ningstillskott till samhället. Affärerna
iväg på dans, skrockar Roland.
fick ett större kundunderlag och nykomlingarna bidrog på olika sätt till Hen lärde sig snabbt svenska och kom
fort in i gemenskapen i municipalbyns bästa.
samhället Mölle.
Roland utbildade sig till verkstads- Fotbollen gjorde att man kom in i
mekaniker. Som gesällprov gjorde han
samhället liksom bordtennisen, säger
ett munspel. Han filade ut profiler i
Roland.
alwni.niumplåt. Profilerna lades på en
plåt ovanpå munspelet. Därefter sprut- Men många kände aldrig den där
lackerades det hela, olika plåtar för riktiga samhörigheten med det svenolika färger. Slutligen pressades allt- ska, och valde att flytta till Västsammans i en press, och brändes för tyskland. Där, i det som varit Munatt bli riktigt hållbart.
spelsfabrikens viktigaste exportmarknad, hade hjulen nu börjat rulla. Med
"Röda rosor, röda läppar"
Marshallhjälpen kom produktionen
Ett dragspelskapell med Roland och
igång i den nya förbundsrepubliken.
andra musikanter med rötter i Graslitz
Det fanns gott om arbetstillfällen. Då
bildades. Roland minns med välbehag
det började märkas att fabriken inte
en schlager han tog med sig hem från
längre gick så bra flyttade många till
ett besök i Tyskland. "Röda rosor, röda
Västtyskland för att skapa sig en
läppar" - melodin spelades för första
tillvaro där.
gången Valborgsmässoafton 1952 på
Hotell Kullaberg, vid ett arrangemang Men Rolands resa slutade här.
MÖLLE kuriren nr 1 2006

Fakta
Graslitz (på tjeckiska Kraslice)
ligger i en del av dåvarande
Tjeckoslovakien som kallades
Sudetenland i gränslandet
mot (Öst) Tyskland och Österrike.
Området befolkades fram till
slutet av andra världskriget
huvudsakligen av ca 3,2 miljoner
sudettyskar, som hade tyska
som modersmål. De var ättlingar
till invandrare från Bayern ,
Schlesien och Sachsen
som kommit hit under medeltiden.
Vid krigsslutet 1945 fördrevs
större delen av sudettyskarna,
delvis under upprörande former450 000 uppges ha dödats till Tyskland och Österrike.
(Källa: Nationalencyklopedin) .

TEXT & FOTO:
INGRID ERIKSSON
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Det var en vacker dag vid Kullens fyr 1996-- men inte vilken dag som helst för Alf Petersson från
Nyhamnsläge. Visserligen hade han året innan fått uppleva pilgrimsfalkens återkomst till Kullaberg med
ett häckande par, det första på mer än 30 år! Men nu var det bättre upp, hjärtat bultade verkligen lite
extra: Ett förstafynd! Bara en riktig fågelskådare vet vad det innebär med ett förstafynd.
Som första fågelskådare i Sverige ser Alf en klippsvala uppe vid fyren. Klippsvalan är normalt
hemmahörande i Sydeuropa och hade alltså aldrig tidigare setts på svenska breddgrader.
Ottenby längst söderut på Öland är fågelskådarnas Mekka i Sverige. Där samlas alla troende för att
beskåda fågelsträcken som passerar. Men den här dagen avfolkades nästan Ottenby när meddelandet
kom från Kullen att den första klippsvalan siktats.
Mannen bakom meddelandet, Alf Petersson, var med och bildade Kullabygdens Ornitologer redan
1970. Numera är föreningen en av de större i vår bygd och samlar ungefär 500 herrar och damer, ofta i
stövlar och alltid med kikare. De är fågelskådare och du kan se dem och träffa dem på fäladen,
på berget, vid fyren - eller på väg härifrån för att se någon raritet på annan plats, ditkallade via SMS.
Fågelskådare delar gärna med sig av sina upplevelser.

Meste fågelskådaren
i Kullabygden har sett
400 arter
Bland Sveriges ornitologer finns något
som heter Club 300. Där får man vara
med om man har sett minst 300 olika
arter i Sverige. Alf Petersson har sett
400, och de allra flesta har han skådat
i Kullabygden!

Alf är uppvm:en i Arild och har sprungit
på berget i alla tider. Kullen är en attraktiv rastplats för sträckande fåglar,
liksom Ottenby på Öland och Falsterbo. En udde som sticker ut i havet
attraherar alltid fåglar. Dessutom
blåser höststonnarna ibland in liror och

12

havssulor till Kullen. Den mest avlägsna fageln Alf sett här är en albatross
som förirrat sig, men då var det till
Bjäre måste Alf erkänna.
Det finns dock de som
överträffar Alfs 400.
Upp mot 430 är värst just nu!
Det finns såklart regler för hur man
får noteras för en art. Man måste ha
kunnat identifiera den själv. Om det är
en udda fågel bör man nog kunna verifiera fyndet, helst med bild eller någon
annan närvarande. Den som gång
efter gång stöter på rairteter som ingen
annan sett kan bli misstrodd av raritetskomrnitten. Det finns faktiskt några

MÖLLE kuriren nr l 2006

fagelskådare med tvivelktigt rykte.
Man räknar till ca 450 arter i Sverige
varav drygt hälften häckande. I Kullabygden har man inventerat drygt 150
av dessa.

l(ullabygdens ornitologer
TEXT: HÅKAN LIND

Pilorimsfalkhonan (tv) som nu häckar på Kulla berg är bördig från Västergötland .
Sk:rsnäppa (nedan t v), en vadare som vintertid uppträder enstaka längs vår klippi ga ku st.
Ku stpipare (nedan t h), en arktisk vadare som vid höstflyttnin gen stannar till på de långgrunda stränderna
vid R önnen . Samtliga dessa bilder är tagna av Alf Petersson .

-------~-------,

Leda rledda exkursioner ger
nya medlemmar
Föreningen samlar ornitologer från
Höganäs, Helsingborg, Ängelholm,
Bjuv, Åstorp och Båstad. Och man
samlar dem gärna till Kullen. Det är
här de flesta arterna finns - och framför allt då ute vid fyren. Den lilla fagelön
Rönnen i Skälderviken ligger strax vid
Hä~jaröd. Där har man också en liten
klubbstuga. Var fjortonde dag i stort
sett året runt har man något på programmet. Hela våren, har man flyttarna
på väg in, sånglärkor, gravänder och
starar - ända fram till maj då de sista
kommer. Det är tropikflyttarna som
övervintrar söder om ekvatorn. Många
nya medlemmar är med vid de här tillfällena. Förutom gemenskapen med
likasinnade får man fyra nummer av
föreningens tidskrift för årsavgiften på
lO0kronor.
Men ornitologerna tittar inte
bara
Här finns också ett par konkreta uppgifter att ta tag i. Dels gäller det projekt Pilgrimsfalk. Falkarna var borta
från Kullen i över trettio år, men 1995
var de helt plötsligt här igen, på nordsidan öster om Djupadal. Sedan dess

Den välbekanta stugan - till vä nster om vägen innan
hjortha ge n på Kullaberg - di sponeras av Kulla bygdens ornitologer.

har vi haft ett eller två häckande par
varje år. Föreningen har åtagit sig att
övervaka dessa och se till att de får
vara i fred - så när som för de egna
ringmärkarna. De är klätterutbildade
ornitologer som tar sig ned till bona.
Under ca tio minuter "lånar" man så
ungarna från boet för ringmärkning
och DNA-prover. Allt under ivrig uppvaktning av oroliga föräldrapar.
Föreningen är också rernissinstans i
naturfrågor, och som sådan kontaktas
man både av kommun och länsstyrelse.
En uppgift som föreningens medlemmar engagerar sig i är den inventering
av häckande fåge larter som genomförs vart tionde år på Kullaberg.
MÖLLE kuriren nr 1 2006

De som deltar får ansvaret för var sin
"ruta" där man vid olika tidpunkter tar
reda på hur många häckande det finns
av olika arter. Genom den här inventeringen får man en bild av förändringarna. Man kan härigenom konstatera att fågellivet inte minskat nämnvärt under de senaste trettio åren.
Däremot har det skett förskjutningar
mellan arterna. Fåglar som hör jordbrukslandskapet till har exempelvis
minskat medan andra har tagit dess
plats. De största häckande arterna på
Kullaberg är gladan och ormvråken,
båda med 1,5 meter mellan vingspetsarna. Av onnvråken har vi 5-6 häckande par.
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Ingvar Blomqvist minns

"Kaj amas" grundstötning
- Det lilla danska lastfartyget "KAJAMA" gick på grund vid
Ransvik natten till onsdagen den 10 maj 1995. Hon kom att
användas i Gevalias reklamserie för kaffe "om du får oväntat
besök", berättar Ingvar Blomqvist och plockar fram några
10 år gamla fotografier.
Natten var lugn när "KAJAMA"
stävade mot Kö1lenhamn för att
lasta. Besättningen sov. Den 62årige kaptenen var ensam på
bryggan. Plötsligt fick han en
hjärtinfarkt och förlorade
medvetandet Fartyget hade
autopiloten inkopplad och
fortsatte sin färd fram till den
dramatiska grundstötningen vid
Ransviks massiva klippor.
Den smällen blev kraftig och
hördes ända ner till Mölle.

- Sex minuter efter två larmades sjöräddningen, berättar Ingvar, som bland
annat varit radiooperatör för sjöräddningen. Den lilla gummiräddnings båten
"MÖLLE" ryckte omedelbart ut från
hamnen med två personer ombord och
kom snabbt fram till haveristen tillsammans med räddningstjänstens ambulanspersonal. Det var dramatiskt och
ovisst hur man skulle kunna rädda
kaptenen, när även räddningskryssaren
"KULLEN" från Mölle anlände med

en bår. Ingvar poängterar att det inte
var helt enkelt att :fa i land den livlösa
kaptenen trots närheten till fast land!

Sjöräddningen i Mölle
Genom ett gott samarbete mellan sjöräddningen och räddningstjänstens
personal korn kaptenen mycket snart
under ambulanspersonalens vård.
Tyvärr var upplivningsförsöken helt
fruktlösa då han redan var död.

HOTELL

MÖLLEHUS'
HOTELL • LÄGENHETER • KONFERENS
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Ann & Sten Nelson
Tel: 042-34 30 80
info@hotellmollehus.se
www.hotellmollehus.se

De danska besättningsmännen var
naturligtvis chockade och omskakade
men turligt nog helt oskadda. Hur hade
då fartyget klarat den omilda kontakten
med Kullabergs klippor?
- Det cirka femtio meter långa danska
lastfartyget klarade grundstötningen
förvånansvärt bra utan några större
skador. Hon hade bara gått på med

fören och aktern låg i djupt vatten, säger Ingvar, och framhåller Jan Bökberg, från sjöräddningen, och räddningschefen Jan Petterssons goda
insatser.
Sjöräddningen i Sverige bildades efter
engelskt mönster redan 1907. I Mö lie
har det funnits en sjöräddningsstation
sedan 1978 . I dag finns det i Mölle en
snabb gummibåt och i Höganäs en sjöräddningskryssare. Både Jan Bökberg
och Ingvar var med vid starten 1978.

Folksamling samt
en lyckad bärgning
Enligt Ingvar blev det mycket aktivitet
kring haveristen. Några danska trålare
dök upp för att erbjuda sin hjälp och
en representant från sjöfartsverket var
snabbt på plats och gjorde en första
besiktning. Under förmiddagen anlände både kustbevakningen samt en
bogserbåt.
-Under dagen samlades det mycket
folk vid Ransvik, minns Ingvar, för att
titta på det grundstötta lastfartyget, och
vid lunchtiden lyckades bogserbåten att

dra loss haveristen. Därefter satte bogseraren kurs mot Danmark och snart
försvann "KAJAMA" vid horisonten.

Andra grundstötningen
våren 1995
-Märkligt nog var det den andra
grundstötningen den våren. Båda de
inblandade båtarna var mindre danska
lastfartyg på knappt femtio meter.
Sjöräddningen hade ratt larm natten till
fredagen den 24 mars samma år, fortsätter Ingvar. Den gången var det
"STEFAN" som gått på grund bara
15 meter från land, norr om Nyharnnsläge. Orsaken till olyckan var att alla
ombord sov, även styrman som hade
ansvaret på bryggan! Det riskerade
han få böter för eller i värsta fall
fängelse.
Senare på fredagsnatten lyckades
"STEFAN" komma loss från grundet
"Gaddebådan" dels för egen maskin
och dels med hjälp av Kustbevakrungen.
TEXT & TECKNING:
ROLF H NILSSON
FOTO: INGVAR BLOMQVIST

Om du tror att du vet
allt, är du dåligt underrättad.
- Välkommen till
Nya Höganäs Bokhandel!
(K;nes;sktordspråk)

Del grundstöl/a danska lastfartyget och
kustbevakningens palrullbål vid Ransviks
cafeservering den 10 maj 1995.

Din bank

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

i Kullabygden
MÖLLE kuriren nr 1 2006
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CAPTAINS'
Tors 18-20, Fre 18-21
Ur 12-11 18-21, Sön 12-18

Maritime
Fredag & Llrdag 19-21
5-rå"tters gourmetmetry
- fii!J med på en kulinarisk resa
Har nzjrågor om mat eller dryck - kontakta ossflir me1!J!farslag far middagpå hotellet eller catering/ avhämtning

Välkommen med Er bordsbeståtlningpå tel 042-362230.
Besok gärna vår hemsida på 1v1v1v.grand-molle.se
Hotell* Konferens * d la, carte * Brollop * Fest
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VÄLKOMMEN TILL

PROFFSlijÄLP MED
Vi lämnar
FÖNSTERPUTSNING! ~ , ; . . . fasta priser
.'<:.
.
på uppdragen!
Många års erfarenhet!
llll.
RING IDAG så
VI UTFÖR UPPDRAG I
i .;
ger vi ett pris.
- hemmet
•
,
·1,. (F-skattesedel
- kontoret
~
, ~ finns)
- butiken
- industrier mm.
rl S OnS erpU S

/Roll {J{e,.sös
Q)a,,n. & [/Ce,.rsalon9

r-1
I

E'k f" t

e-post:eriks.fonsterputs@euromail.se

Kullabergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71

t

042-34 61 33

mobil 0708-14 61 33

@.~österfJerg &Hengtf.wn
~~ "
~

J/J/SAB

Krogen på berget

...
-•

042-33 06 70 & 070-248 48 85

VÄRME • VATTEN • SERVICE •
KYLA och BUTIK
E leshultsvägen 33

260 41 NYHAMNSLÄGE

telefon 042-34 74 20

När det gäller värmepumpar:
Återförsäljare för CTC, IVT, FUJITSU

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
26042 MÖLLE
Tel/fax: +46(0)42-34 76 31
Bil: 070-334 7 4 94
Medlem i Målaremästarnas
Riksförening
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TYGKOMPANIET
Kom in och se vårt breda sortiment
av rullgardiner, markis- och kapellvävar.

******

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

Öppet tisdag-fredag 12-18, lörd 10-13

Cencia Interiör

B Ahlquist
Maskin AB

ANTIKA MÖBLER & NY INTERIÖR

CEMENT

STENARBETEN
SPRÄNGNINGSUPPDRAG
MARK
BYGGNADER

KRUKOR
I
MASSOR
APRIL
Lördag & Sö ndag

1 1.00 - 18.00

.,I'
~

KONSTRUNDEVECKAN

1 1.00 - 18.00

Du finner oss mellan Krapperupsslott & Mölle
A naers c,f, L ina 042-347320

(.

Box 2026, 281 02 HÄSSLEHOLM

tel 045-77 00 18, 070-650 76 50

afekenstam
MÅKLARBYRÅ

www.ekenstam.se
042--12 33 30
18
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Från Syföreningens styrelsemöte den 11 oktober 2005
syns på bilden till vänster Göran Werner, Tekniska
förva ltningen, Peter f.:_ovacs (111), Ulf Aiolin (c) och
Ann Lindgren. På bilden nedtill Gunvor Elfverson,
Per-Staffan Johansson (kd) och Claes Gudmundson.

Byföreningen är duktig på att få kommunens folkvalda
och tjänstemän tilJ MöUc. Vi är vana att se dem vid
somma,mötena på Grand. Mellan dessa möten har
styrelsen några träffar per år med kommunala
företrädare, då man håller aktuella frågor vid Liv
och ständigt försöker ta sina steg framåt.

MÖLLEKURIREN följer

Byföreningens arbete

Tången rensas

Bredbandet går

En sådan fråga har varit tången i Fågelvikens badplats. Nu har
man kommit överens om att Vägfören.ingen skall rensa tången
och konununen står för kostnaden .

Om konummen har haft svårt med klockan så är bredbandet
om inte i hamn. så i alla fall i Mölle. Nu ha r vi Telia som
alternaliv till Henunanet.

Sötvattensbassäng i Solviken

Bevara Björkeröd

Ombyggnad till sötvattensbassäng görs med konununala
pengar. S yföreningen kommer därefter att sköta bassängen,
fortfarande med konunw1ala pengar.

Sjörkerödsbon - och en av MölleKurirens redaktörer Kirsten Knafve ligger bakom en skrivelse för att att bevara
byns egenart, som hon och likasinnade anser hotad av
vägbreddningar. S yföreningen har ställt sig bakom den här
skrivelsen. Kommunen anser sig behöva tillse behov för
transporter och är kyligt awaktande.

Ransvik
Nu är det slut på de kommunala pengarna till badlivet.
Kommunens intresse för att bidra till nya badleksaker som
hopptorn o dyl är noll. Nw11era är det Naturvårdsverket som
har ansvaret för badplatsen i sin roll som markägare.Verkets
inställning Lill återskapande av de gamla faciliteterna är inte
känd ärum. Kontakt skall tas.

Kallsinniga till kallbadhus
Hanrn- och byföreningens intresse för att utvidga
mqjligheterna på hamnen vill inte kommunen ta ställning till
som en separat fråga. Här ser ma n det som en del av det
större planarbete som har med hela hamnfrågan att göra.
Kommunalrådet Peter Kovacs missar aldrig att påpeka att
det inte blir något om inte någon airnan än kommunen
öppnar penningpungen. En av byns egna konununalpolitiker. kristdemokraten Per-Staffan Johansson, konuner
att försöka fä ihop byns olika föreningar till nästa steg.

Lekplatsens upprustning
Vi hade en gå ng en lekplats, och det ha r vi fortfarande åtminstone platsen. Det här är en fråga som pressas framåt,
mycket genom eldsjälen Carl-Erik Nordstrand. Han är inte
bara tandläkare utan också styrelseledamot i Syföreningen.

Klockan vid stationshuset kommer att gå .... ?
Den är på väg att bli en följetong, den svagt lutande
klockstapeln. Kommunen har åtagit sig att fä igång klockan
och har gjort försök. Än så länge utan resultat. Vi minns
Rolf Juhlin på Gylleröd med saknad , visserligen amatör som
urmakare, men han fick den att gå.

0

LARAS blev slamkrypare
i julens knep och knåp
Björn Sahlsten på Ljungåsvägen blev den lycklige
vinnaren i förra numrets tävl ing där det gällde att
hitta de platser som gömde sig i omstuvade
namn . Laråsa skall vara Larås, men Björn slank förbi
även denna försåtliga slamkrypare.
Och nu kan han glädja sig åt priset,
Klara Wijkanders 'Ortnamn på Kullaberg' .
Grattis, Björn!

Följande klarade han:
SPARL YFTEN-fyrplatsen
BEDMATAD-dambadet
KRISV AN- Ransvik
DALANIO-Ladonia
TEVAN NMALTÖL-Vattenmöllan
TELEKÖBOB-Bökebolet
KEPSTALLEN-lekplatsen
DINBOTTENSNARA-brandstationen
FANBAGNOL-golfbanan
HABITATORGINAL-Lahibiagrottan
ÅL RASA- Laråsa(?)
BURKANALLE-Barakullen
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HALSOHUSET

Storgatan 72
HÖGANÄS

METTE BOHLIN
042 - 33 07 65
Hälsokonsult: Stresshantering · Yoga · Meditation · Zonterapi

CAFE

ANNIKA NILSSON
0739 - 76 13 03
Kroppsterapeut: Smärtlindring · Avkoppling · Helkroppsbehandling

lL~~

ELISABETH PALMQVIST
Terapeut: Stress & Kris

LÅ~ORJ
CATERING
gå in på vår hemsida

www.eldolagor.com
för ideer och förslag.

Mottagningen : 042 - 33 23 96 samt Storg. 32,
Ängelholm (Cityhälsan) 0431 - 16 390

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
0730 - 414272
Cert. traditionell kinesisk akupunktör:
Akupunktur · Massage · Friskvård · Purity Herbs · Smärtlindring
ANETTE KILEFORS
0702 - 27 85 04
Samtalslerapeut, psykodynamisk inriktning · Gestaltterapi

Välkomna!

042-34 01 00
Centralgatan 43 , 263 38 HÖGANÄS

ERBJUDANDE
Biotherrn
solprodukter
köp2
betala
för 1
..
VALKOMNA!

LOTTA BEHRNDTZ
042 - 33 32 86
Leg. barnmorska · Preventivmedelsrådgivning · Klimakterierådgivning ·
Samta l · Hälsovård · Kvällsmottagning vid behov ·

Välkommen till välmående!
Ring för tidsbokning • www.hälsohuset.nu

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

Privat familjeläkare
Tel. 340322

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
Ö ppet: torsd-fred 15-18, övrig tidenlök
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www.gamlahus.com

Bru ks gatan 31 , Hö ganä s, 04 2-34 90 05

MÖLLE kuriren nr l 2006

]aktstugan

Det var badkamrer Auke Lindström vid Kullaberg.s natur
som lät bygga den bruna stugan ute vid Åkersberget,
antagligen på 1930-talet. Den byggdes som en jakt- och
fiskestuga och till klubbhus för några mölleherrar,
som bildade klubben Ran. Det var Erik Jönsson, som
senare själv blev badkamrer, Ragnar Ahlbeck, som hade
Grand HotellAhlbeck, Nils Emil Lundin och Auke
Lindström själv som bildade kärntruppen i klubben.

"Vad händer med våra tänder"

~

Onsdagen den 15 mars kl 19
gästas vi av leg. tandläkaren i Nyhamnsläge

Carl-Erik Nordstrand
Avgift 70 kronor. Förtäring ingår! Anmälan till
Anne-M arie Lind , leg sjukgymnast
042-34 42 39, 042-34 75 53 (bost.)

Välkommen till

Gunilla Bergdahl , cert. massör
042-34 48 76, 0708-32 08 93 (mob)

NYHAMNS HÄLSOCENTER

Gamla bankhuset, Eleshultsvägen 33 i Nyhamnsläge

Nu har vi anställt en tandhygienist,
Louise Mannerstråle.
Hon har lång erfarenhet av
förebyggande tandvård.
Välkommen!

Tandläkare Carl-Erik Nordstrand
Krapperupsvägen 115
260 41 Nyhamnsläge
Telefon: 34 48 03

Stugan låg otillgängligt och på den tiden
var det inte många som höll sig med
bil i Mölle. Man fick gå till sammankomsterna och klubbmedlemmarna tog
nog gärna tillfället i akt att övernatta;
stugan hade både öppen spis och inbjudande träslafer. Så mycket frisksportare var kanske inte heller alla herrarna
av gamla fotografier att döma. Det
blev inte så mycket av med jagandet,
men en roddbåt låg uppdragen i Åkersmalen inför fisketurerna. Vad de i övrigt sysselsatte sig med i klubbstugan,
förmäler inte historien.
Jaktstugan såldes sedan ett par gånger
och hamnade så småningom i lundaprofessorn Ehrenswärds ägo. Men så
flyttade han till New Orleans och blev
medlem av en jazzorkester och stugan
övertogs av hans barn. Det har aldrig
dragits el till stugan, vatten får bäras
och maten lagas på gasolspis. Tidigare
växte skogen tät kring knutarna så att
stugan bara syntes från sjön. Idag ligger
den helt öppet med fri sikt över berg
och hav.
KIRSTEN KNAFVE
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Anders W. Mölleryd är död.
Han blev 94 år gammal. Han levde ett spännande och intensivt liv och lämnar
efter sig ett helt livs forskning. Han började redan i slutet av 1920-talet med att
fotografera människor och byggnader och intendua de gamla fiskargubbarna
vid ruffen och gummorna i hemmen. Under 1930-talet kom de första reportagen
i lokalpressen. Det har under årens lopp blivit närmare 1000 kulturhistoriska
artiklar i pressen. Han har också varit upptecknare åt Nordiska Museets
etnologiska undersökningar och då främst intenduade han de äldsta kullaborna
som fick berätta om sitt vardagsliv. Nästan alla semestrar förlade han till Mölle
där han fortfarande då hade mycket att hämta. Det var alltid mycket intressanta
möten och samtal, vi hans vänner, hade med honom.

I Mölle kapell hålls
Söndagsgudstjänst med Michael
Hoffden 12/3
Påskotta , med trumpetspel i tornet
från 7 .40 den 16/4
Söndagsmässa med Marianne
Kronholm den 14/5
Mölle kapellsyförening träffas 9/3,
23/3, 6/4 .
Luncher är det 1/3 och 5/4 .

Han var i sin ungdom ett tag sjöman och från sina resor rapporterade han till
pressen om livet till sjöss och i hanrnama. Hemma företog han sig också långa
cykelturer. Han tog med sig cykel och bagage på tåget till Haparanda och
därifrån startade han sitt livs längsta cykeltur genom Sverige ner genom Europa
till Paris och därifrån vidare till flera huvudstäder och åter hem till Mölle. Han
gifte sig med en mölleflicka och flyttade till Stockholm. Han arbetade i
rättsväsendets arkiv, som han själv en gång uttryckte sig. Mycket av sin fritid
förlade han till de stora arkiven i Stockholm. Där hade han nästan allt han
behövde för sin forskning om Mölle-Kullen, som blev arbetsnamnet på hans
livsverk, bokserien med sanuna namn. Den första boken utkom 1958 och det
blev i allt 7 böcker.
T'ännen Hans-OttoPyk

FINNS DET
INTRESSE FÖR
ATT ANLÄGGA EN
MINNESLUND VID
MÖLLE KAPELL?
Mölle Kapellsyförening (där undertecknad är passiv stödjande
medlem) har kontaktat mig för att
skriva några rader i Möllekuriren.
Ett 50-tal personer har visat intresse
för en minneslund genom att de
skrivit på den namnlista som har
legat på biblioteket.
Att bygga en sorts ljuslykta, liksom
en bänk att sitta på, är andra förslag
till förbättringar som kan diskuteras.
Michael Hoff är informerad, liksom
snart även kyrkorådet. Michael kan
tänka sig en särskild mässa dit alla
är välkomna att diskutera och
tillsammans se på olika platser runt
kapellet.
Det finns säkert många ideer och
Mölle Kapellsyförening vill gärna ha
era åsikter.
Kontakta någon i föreningen eller
skriv ner dina tankar på ett papper
och lägg i brevlådan vid
stationshuset.
SUSANN E NAUCKHO FF

,

umt med hjälp av laser:
- smärtfri behandling
- blekning
- kirurgi

Tandläkargruppen Höganäs
Storgatan 47 263 31 Höganäs 042-34 04 44
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-konventionell tandvird
-implantatbehandling
-tandhygienist
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Kapellsyföreningen låter tant och korsstygn,
psalmbok och rassel av strumpstickor. Men ...

nu bjuder Kapellsyföreningen in alla
som vill på kaffe för att slå hål på den myten.
Under tre torsdagseflermiddagar i vår är det fika för dem som har en timme
över mellan 15 och 16. Och - betonar Aina Svensson - med alla menar vi
verkligen alla, även männen. Torsdagarna som hon vill ni skall markera i
almanackan är den 9 och 23 mars samt 6 april.
Välkomna, säger Aina, som också är hederskyrkvärd i församlingen och en
av de krafter som håller vårt kapell i gång .

AKTIVITETER I
MÖLLE
BYFÖRENING
VAREN 2006
0

BIBLIOTEKET har öppet torsdagar kl.16.00-18.00

•••••••••••••••••

DIXIELANDBAND I
MÖLLE
Spelar du något instrument,
som passar i ett dixielandband eller "gladjazz"-band
och tycker att det skulle vara
kul att pröva denna jazzform i
grupp, hör av dig till Claes
Gudmundson, tel 347904.
Vi har möjlighet att öva och
spela i Mölle stationshus.

Katten ur tunnan

GALLERI STATIONEN
Under påsken, långfredagen annandagen, ställer Monica Krusen
och Zoli Kareld ut oljemålningar.
Utställningen är öppen
kl. 10.00-18.00.

GALLERI ANNEXET
Björn Malm ställerut
oljemålningar
under påsken samma tider
som ovan.
Alla hjärtligt välkomna!

•••••••••••••••••

Happy hour

Frederic Täckström

i Stationshuset

filmkvällarna

Onsdagen den 29 mars
17.00 - 19.00
Nystämda pianot invigs
Drycker säljs
Välkommnal
Mölla byförening

MÖLLE HAMN EK FÖR
(Mölle Hamn Ekonomisk
Förening)
håller ordinarie årsmöte
lördagen den 18 mars 2006
kl. l 0.00 i Mölle Stationshus.
Möteshandlingar tillgängliga i
Ruffen, Mölle hamn fr.o.m.
lördagen den 4 mars 2006.

fortsätter med
och på årsmötet
den 14 mars

visar han
tre stycken kortfilmer
från trakten.
(Den som önskar köpa dvd
med tidigare visade filmer
kan kontakta Frederic
på telefon 042-34 72 52.)

Medlemmarna i

MÖLLE VÄGFÖRENING
kallas till ordinarie årsmöte
måndagen den l 3 mars 2006,
kl 18.30 i Stationshuset i Mölle.
Årsmöteshandlingar finns
ti llg ängliga i Ruffen och i
Stationshuset, Mölle bibliotek.
fr o m den 4/3.
Styrelsen
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Samling på hamnplan
söndagen den 5 mars kl. 14.00
för traditionell lek. Efteråt serveras
kaffe/saft med fastlagsbulle på
stationshuset.
Alla hjärtligt välkomna.

Strandstädning
Strandstädningen är planerad till
söndagen den 2 april kl. 9. 00.
Samling i hamnen. Efteråt ~juder
Byföreningen deltagarna på korv,
öl och kaffe på Knafves cafä.

Vinprovning
Måndagen den 10 april kl. 19.00
provar vi några italienska viner
under Kaj Zaars ledning.
Den här gången serveras också
lite tilltugg från Fyra vänners butik.
Anmälan till Halvard Dunberg på
tel. 347003.
(OBS! Glöm inte att ta med egna
vinglas, 4 st per person.)

Valborgsmässofirande
Vi hälsar våren traditionsenligt på
fäladen med sång, vårta! och
majbål med början kl. 20.00.
Ris och kvistar till bålet kan lämnas
under helgen innan.

MÖLLE SYFÖRENING
håller sitt årsmöte i Mölle
Stationshus tisdagen den 14 mars
kl. 19.00. Välkomna!
Motioner till årsmötet ska lämnas
till Lena Strandmark, Ålgränd 14,
senast 8 dagar före årsmötet.

MÖLLE BOULE KLUBB
håller sitt årsmöte i Mölle stationshus onsdagen den 29 mars kl. 14.00.
Välkomna
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På Handelsbanken tycker vi att personlig kundkontakt är en självklarhet. När du vill ha ett helhetsperspektiv över ekonomi, lån och försäkringar är det extra viktigt att kunna prata med en kunnig person som finns
tillgänglig där du finns. Utifrån din situation hittar vi alltid den bästa helhetslösningen. Därför fattar vi också
våra beslut själva på lokalkontoret, vilket gör oss både snabba och flexibla.
Du vet väl att vi har tid att ge dig professionell rådgivning även efter ordinarie öppettider. Ring och boka

tid hos oss på 042-38 64 40 eller fyll i vår intresseanmälan på www.handelsbanken.se/hoganas

Handelsbanken
Storgatan 65B, Box 133, 263 22 Höganäs. Tel: 042-38 64 40.
Fax/GSM : 042-38 64 49. E-post: hoganas@handelsbanken.se Internet: www.handelsbanken.se/hoganas

