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OL. . . . . . . .
Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

Vill du bli lycklig en dag, så drick en flaska vin.
Vill du bli lycklig en månad, skaffa dig en kvinna.
Vill du bli lycklig ett helt liv, skaffa dig en trädgård.
Kinesiskt o rdspr6k

nr 2 2006

Göran Lock och Clauskan
Göran Lock, född 1891, bodde vid infarten till byu i
ett litet stenhus med en trät/gård full av snödroppar,
scilla, påskliljor och syrener. Vinbergssnäckor trivdes
där och långt efter hans död, niir huset stått tomt i
flera år, fanns det fortfarande gott om dem.
Barnen i Mölle brukade plocka buketter
med snödroppar i hans trädgård. Med en
käpp pekade han ut vilka de fick plocka och
vilka de inte fick plocka. På berget alldeles
bakom hu.etbrukadedet ligga huggonnar i
värmen i skrevor och på avsatser. Barnen
tyckte det var spännande och ville kasta
sten mor klippan för au få dem i rörelse.
men det tillät inte Göran. Desku1Je ligga där
i fred och ro.
Eva-Lisa Knafve och Tommy Ungcr
brukade gå in och äta havregrynsgröt hos
honom när de gick hem från skolan.
Grinden var av trä och kunde vara
besvärlig att ta sig in genom. Göran
brukade knyta igen den omsorgsfullt med
rep kors och tvärs. I trädgården och även
inne i huset spatserade hönsen som de ville.
Ibland konkurrerade de också om gröten,
tills Göran svepte ner dem från bordet.
Tiderna förändras; nuförtiden är det nog
inte heJler många i byn som använder
tid11ingspapper i stället för lakan i sina
sängar, men det gjorde i aJla fall Göran.

Göran Lock var en av många i Mö lie som arbetade med
allt möjligt, dvs gick och moslade. Fru Claussen från
Köpenhamn vareo av dem som han hjälpte ibland. De
blev goda vänner och gjorde utlandsresor tillsammans.
De åkte på kryssning och till Italien reste de flera gånger.
Pru Clausen, som kallades Clauskan. och
Göran var ett ganska omaka par. Göran
var smal och kortväxt och Clauskan. som
brukade bära underkjolar i olika färger
hängande långt under klänningen var
mycket storvuxen. Hon led dessutom av
elefantsjuka som hon ådragit sig under en
vistelse i [ndien. Man sa att hon blivit
stucken av en tse-tse fluga. Hon kom från
en så kallad bättre familj och hade en
kammarjungfru, som hette Pippi. Hon var
en ovanligt liten och späd dam och hon
hade alltid funnits i familjen. lnnan Göran
övertog rollen var det Pippi som var
ressällskap åt fru Claussen.
Efter Görans död stod huset tomt och
köptes så småningom upp av ett företag
som rev husel. sprängde och schaktade i
berget bakom och fick plats med två stora,
högt belägna moderna villor i en helt annan
tonart än Göran Locks hus och trädgård.
TEXT: KIRSTEN KNAFVE

Han berättade också ofta långa historier och
åskådliggjorde dem med hjälp av en käpp som
han ritade bilder med i väggruset utanför sitt
hus. En gång ritade han upp en fartygsångmaskin i naturIig storlek nere på hamnplanen,
som inte var asfalterad då. Han ritade länge
och väl och förklarade för barnen hur den
fungerade. Bilister som tänkte parkera motade
han bort, tiJls barnen förstod hela funktionen
och finessen hos en ångmaskin.
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Mina&sus

VÄLKOMMEN TILL

Smyckeutställning

fRolJ 9Ce,.sös
Q)a,n,,. & fJterrsalon9
Kulla bergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71

Blåranden

Handgjorda & prisvärda smycken
av sötvattenspärlor, sten, glas
och metall/silver.

Galleri Annexet
den 24 - 30/6 kl.13-19.00

Välkomna

Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt

handgjort & handmålat
stengods
Garngränd 6, 260 42 MÖLLE
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Nya spännande tyger från

Svenska Jobs
handtryck
och klassiska blommor från

Sanderson,
Zimmeroch
Fadini Borghi
har jag nu i min kollektion.
Har du lust att fräscha upp ditt
hem med nya textilier slå mig en signal.
Jag gör gärna hembesök
med rådgivning och
visning av tygprover.

Ulla Lundstad
Kullabergsvägen 6 i Mölle
tel 042-34 76 68
mobil 0708-342590
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"CHAIRLfK på stranden"
Frederic Täckström har gjon en svit med 15 bilder som 1•isar 1·ad 11,Jgra ö1•ergi1111a
stolar kan få för sig när de tror att ingen ser. MölleK11rire11 k1111de inte l<Jta bli alf visa
si11a läsare några exempel. Helci svite11 finns Clft l;eskåda ji'a,11 till midsommar i kiosken
vid Galleri Möllegården.

Tandläkarpraktiken i Nyhamnsläge utvecklar
verksamheten. Nu utför vi också operationer
med implantat för att få fasta tänder.

Välkommen!

"Ingen måltid utan ost"
Romarna visste vad de talade om - en måltid utan ost är knappt
värd namnet.
Och vad skönt att man inte läng re behöver åka vare sig till
Italien eller H e lsingborg för att få s it1· lystmäte - kom hit
istället och prova till exempel den s ch
franska Roqu efort med anor från 140
e ller Parmigiano-Reggiano, e n äkta p

_..

OLDSBERGS OST
K ö pmansgatan 6 a , 263 38 Höganäs. Tel 042-33 05 05.
Mobil 0706-75 Il 25. info@oldsbe rgsost.se

afekenstam

MÄKLARBYRÅ
www.ekenstam.se
042.. 12 l'.3 l()
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528 sidor
MölleKuriren
under sex år
Sedan den nuvarande redaktionen
trädde till på sommaren 2000 har vi
producerat 24 nummer med totalt
528 sidor. Fullmatade sidor med
information om gammalt och nytt i
vår by. där vi har lagt stor vikt vid
texter och inte minst bilderna.
Färgsidoma har så sakteliga ökat i
antal. Den här utvecklingen har
gjorts möjlig genom det positiva
mottagande tidningen fått. Vi har
numera ett försvarligt antal
"prenumeranter" utanför MöJle som
genom medlemskap i Byföreningen
funnit en väg att få tidningen
regelbundet med posten.
MölJeKuriren distribueras inte bara
inom landet. Vi har läsare i såväl
Tyskland som i Singapore.
Inte mindre än 117 olika annonsörer
( !) har genom årens lopp gett
tidningen intäkter på nännareen haJv
miljon. I och med nästa nummer
spränger vi den vaUen. Utan tvekan
är MölleKurirens läsekrets en
intressant målgrupp.
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HALSOHUSET

Storgatan 72

HÖGANÄS

METTE BOHLIN
042 - 3307 65
Hälsokonsult: Stresshontering · Yoga ·Meditation· Zonterapi
ANNIKA NILSSON
0739 - 76 13 03
Kroppsterapeut: Smärtlindring· Avkoppling· Helkroppsbehandling
ELISABETH PALMQVIST
Terapeut: Stress & Klis

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

EILEEN PALM
Cert. massör, medlem i Kroppsterop. 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
Somtolsteropeut, psykodynamisk inriktning · Gestoltteropi
LOTTA BEHRNDTZ
042 - 33 32 86
Leg. barnmorska · Preventivmedelsrådgivning · Klimaktelierådgivning ·
Samtal · Hälsovård · Kvällsmottagning vid behov ·
KIROPRAKTISK KLINIK

0703 - 83 95 56

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

•o

m
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"Prenumerera"
på MölleKuriren
genom medlemskap
i Mölle Syförening
Sätt in 150 kronor
på postgiro 515201-2

e--post;aiks.fonstcrpu~@curomail.se

•••••••••••••••••

Fönsterspecialisten
VI HAR ALLT INO M FÖNSTER & DÖRRA R
• Hög kvalitet • Stor kunskap • Bra priser •
- Vi sköter allt från mått till montage
- Vi utfår också underhåll & renovering
Öppet: ons-torsd 15-18, övrig tid enl ök

unmu.garnla/1us.com

Bruksgatan 31, Höganäs, 042-34 90 05
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Captains'
Från & med 15juni har Captains' öppet dagligen

Nypremiärfo"r vår Grillbttjfe
SiJndag 25juni kl 18.00

GourmetrestaurantMantime
A vnjut vår 5-rätters gourmetmeny fredagar & liirdagar
Från 20 juni tisdag - liirdag

Välkommen att boka bord!
Telefon 042-362230
Läs mer på wn;111.grand-mol!e.se

Mat - LWi!)ö. - Människor
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Sommar på Mölle
Krukmakeri!

MÖLLEBÅTEN
EN SINNENAS TUR
Info: 070 - 667 40 51
Vi börjar med våra turer
veckan före midsommar.

Valvet

Njut av sol, hembakat
och sillarnacka...
Varmt välkommen!

,t

MÖLLE

--

~

l?ukMAKER\ & c~~

Mölle Hamnalle 9

I tel 042-34 79 91

NYHET!
når fler spekulanter

Nu har vi även
solglasögon
i många modeller
Pris endast 149:-/st
Behöver ni trä om ert pärlcollier,
ändra er ring i storlek,
laga halsbandet?
Vi har 5 guldsmeder till er tjänst.

En unik butik i Sverige
Större målgrupp ger bättre pris
Genom err samarbere med den ledande mäklarfirman i Köpenhamnsregioncn,
Mette Lykken Bolig, kan Valvet erbjuda dig en unik rillgång till de allt
viktigare danska köparna, Sa1narbercr innebär att objekten exponeras på
www.boligisvcrigc.dk samr i en permanent utSrällning i centrala Köpenhamn.
Detta ger dig en exklusiv exponer.ing mot cirka två miljo.n cr porenriella danska
köp<1re. Lämna din böstad till oss på Va lvet sa fär du tillgång till fler köp-

med alla de stora smyckedesignerna representerade.
Välkommen till

srarka spekulanter, utan att det kostar dig något extra!

-- e

Svensk Oansk
1:MQghetsföm1edling
.~l!i',.,,...~ ...,.o,,;,;,,o,~

Fågelsångsgatan 4, 252 20 Helsingborg, Tel: 042- 12 16 16
www.valvet.se
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Storgatan 62
i Höganäs
042-340623
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MölleKurirens sommartävling:

Bland Mölles gator,
stigar och
gränder
Ta en promenad med
MölleKuriren genom byn.
Vi ger någon ledtrld från var och
en av de .tJJm.Qn gator, stigar el ler
gränder vi passerar. M en tyvärr
kom inte beskrivn.ingama i rätt
ordning. Hjälp oss att tala om
vilka dom är och i vilken ordning
de skal l komma! Glöm inte att
tala om var vi bö1jar och s lutar.
Din lösning vill vi ha till Lena
Strandmark, Ålgränd 14. senast
den sista juli. E ller till
lena.strandmark@telia com.

--

Otesuml

0

250

Meter

Från denna plats :
Ja, här står vi och tittar på det som är så fint belyst på natten.
Verkligen en samlingspunkt för många. Omgivet av blått, åtminstone en tid på året.
l . Genom bokskog går v i och någonting påminner
om Kullens högsta to pp.
2. Det finns bara en gata i byn som svänger så
mycket att den går parallellt med sig själv. Det är
just denna vi går på nu.
3. Den gata som skulle hetat Järnvägsesplanaden
fick i stället namn efter förre ägaren till alltihop.
4. Nu går vi utför de högsta trappstegen vi har i._byn.
Här kan man lätt få en sten i skon , men vad gör
det? Alltihop skall ändå av o m man s kall döma av
namnet.
5. Nu har vi hamnat (hmmm?) på den mest
omdiskute rade gatan innan den blev fäJdigställd .
6. Vi passerar förbi det som kanske är Mölles ä ldsta
hus, det är svårt att tro för det är gult och fint nu.
Mö lleläge nr I hette det i alla fall. Och vid den
här gatan låg en a, MöUes alla affärer.

7. 1 Stockholm haJ man barn ett. m en här bar vi två
och bar 1.0.m haft e n tredje . Prec is när vi tar in
på den här gatan har vi den ena till höger, men nu
ser det me ·t ut som en grön kulle.
8. Liksom många andra är detta byns vackraste gata
och den har ·å småningom fått byns lägsta mur.
9. Brant , javisst, me n det var ännu brantare förr. så
klaga inte. Dessutom går det ju utför. Och här
inne fanns järnvägsstat.ioner!
I 0. D et är lite jobbigt uppför, men högt ovanför oss till
1. höger ser vi flaggan på den högsta stången i byn.
11. Här gi.ck det järnväg en gång . längs med och
alldeles intill vägen!
12. Med bil åker man runt en åker på denna väg.
13. Den här gatan måste ha fått namn efter både
snickare och skomakare som bott här förr.

Till denna plats:
De små liven som bor här borde ju ha alla chanser att komma i tid
Det rätta svaret skall alltså börja med en plats och sedan ange 1.3 gator, stigar eller gränder - i rätt
promenadordning-och s luta med en annan plats. Lyc ka till!

8

MÖLLE kuriren nr 2 2006

=

Välkommen till

Vi på Möllekuriren vill önska våra läsare

p~

en riktigt skön sommar!

skönhetsbutiken med
det stora sortimentet.
I vår butik finner ni:

LANCÖME

:;=

Kanebo

CaMnKlein
DOlCE & GABBANA

GANT·

ARMANI
NINARICCI
PAR t

~

BSCADA

(cacharel)
Vi ger dig:
• goda råd
• omtanke
• personlig service
• kunskap

,...,.,...,.R, By alene Birger,
Casch, Closed, MENTOR, EWHOUSE, AND, SIGNAL
TRUSSARDL Valerie, Cascn,
jeans från J & Company, 7 for all mankind,
skor från Ärche, Billi Bi och Donna Carolina,
väskor från Tosca Blu,
skärp, smycken från Björt1J.
l>l>r"'\L

Välkomna!
Liselotte & Eva
Storgatan 13, Höganäs
Tel: 042-34 03 22

Välkommen in!
Hälsar
Anne-Lie, lvlario och Paolo

HOTEL t- KULLABERC
34 70 00 • www.hotelkullaberg.se • it~fcfiP hotelkullaberg. se
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TYGKOMPANIET

MÖLLEBILDER
PÅ CD - 150 KR!
Säljs av Syföreningen genom
Anne-Marie Lind, 34 75 53
Per Delshammar, 34 73 43

Vi har ett brett sortiment
av skandinavisk textildesign,
och ombesörjer allt
från mått till montage.

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

Öppet tisdag-fredag 12-18, lörd
10-13

Färsk fisk
Rökt fisk
Skaldjur
Inläggningar

I ~,ndli gruppen i Höganäs
frbjude u:

,

-konventionell tandvård
, , -implant~tbehandling '
,. ► -tandhygienist
1

·-

• --· ,
\

,

'-

,,,. ·c',

"- ·~

Hmt med hjilp •• l•sec

· ;-,.;.. - smärtfri behandling
. -'.Plei'.ning
~..-,,...,,,.. -~ - kir"Grgi

\ :,.::_ ~ - ~~~

,.,-~·

-

4!f

~-

.

Keramikgatan 2 i Höganäs
TEL. 042-331 332

Tandläkargruppen Höganäs
Storgatan 47 263 31 Höganäs 042-34 04 44
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MÖLLE FISKRÖKERI
HÖGANÄS FISKAFFÄR
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SÅ KLARAR DU
POLISENS
HASTIGHETS
KONTROLLERI
En vanlig onsdagsförmiddag i mars
kunde tyckas. Men för femton intet
ont anande bilister på Kullabergsvägen
blev dagen Lite ovanligare. Ocb för en
av dem blev det mycket ovanligare,
så ovanligt det nu blir utan körkort. 59
krn/tim var rekordnoteringen under de
två timmar som hastighetsk011trollen
varade i hörnet KullabergsvägenIngelsson, chef för länstrafikenheten i
Helsingborg, tycker att 15 syndare på
två timmar var mer än de hade
förväntat sig.
Minimi.boten är 1000 kronor och sedan
stiger det upp till 1600 kronor för de
som kör mer än 20 km för fort. Och
då försvinner också körkortet.
Det här kan betyda att den i övligt hårt
ansträngda länstrafikgruppen fått smak
för Mölle och tänker åte1vända. Många
letar ständigt efter information på nätet
och i lokaJpressen om planerade nya
kontroller. Men glöm det!

MölleKuriren har ett osvikligt
tips till alla läsare som vill dra
trafikpolisen vid näsan:
När ni ser de här skyltarna...

Krogen på berget

Ryktet stämmer Vi öppnar i Sommar.....

SYSTRARNA PÅ PIREN
~ MÖLLE HAMN ~

"Din Plats i Solen"
lite Fisk & lite Räkor
iskallt Vitt Vin
härligt skummande Öl
och med Glimten i ögat.
Välkommen ut till oss
Helena och Gunilla

telefon 042-34 74 20

CA

Tel. 073 201 53 63

•

FE

~

lL~~
LÅ6-0RJ

ANNIE'S
~

ATELJE
& BUTIK

-·-·-

CATERING
gå in på vår hemsida

www.eldolagor.com

•

ÖPPETI'IDER
ONSDAG-FREDAGl0-18

för ideer och förstag.

Välkomna!

NYHAMNSLÄGE

042-34 01 00
Centralgatan 43, 263 38 HÖGANÄS

042-34 41 26

•

•

KULLAPRAKTIKEN
Doktor
SVEN-GÖRAN BLANCK
Centralgatan 35, Höganäs
... sakta då ner till 30 km/tim och håll
det till dess att någon annan skylt visar
något annat!
Det slår aldrig fel och ni går garanterat
fria.

tel 042-33 08 60

Privat familjeläkare

HÅKAN LIND
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Bland Mölles hus. • •
Peter och Jean Wagner bor i huset Cassiopeja på Hantverksvägen.
Det är ett Johan Perssonhus med grå.stensgrund, veranda, balkonger och många rum att hyra ut till
badgäster, byggt på 1910-talet av Peters morfar och mormor, styrman Hjalmar Pettersson och
Johanna.
En gång när båten låg i Havanna föll Hjalmar så olyckligt att det betydde slutet på sjömanslivet.
Ersättningen rederiet betalade ut var blygsam och Hjalmar och Johanna fick inrätta sig efter det.
Hjalmar lärde sig skomakaryrket och öppnade verkstad i längan i trädgården och Johanna köpte en
stickmaskin och började sticka tröjor, vantar och varma underkläder till sjöfolket i Mölle.
Kvaliten på det stickade var den bästa och
somligt kan nog finnas kvar än idag i byrålådor här i byn. (Själv blir jag varm om
hjärtat när jag tänker på mina långkalsonger
med knappar i jylfen, som Johanna stickade
till min svärfar Alfred under isvintrarna på
40-taJet, och som ärvdes av min man Ben
och nu bar tillfallit mig.De är outslitliga,
kanske inte så koketta, men vad gör det
när isvinden viner runt knuten).

Gatan och torset från Li11dströ111s veranda.
t.v. Petter Christensso11.1· hus (företrädare till
Cassiopeja) och danske Svend.)'ens hus
(som bra1111 ner 1895 i defl stora branden):
i Jo11de11 Oscar Pyks hus.
Akvarell mcllad den 28juli 1894
av Henrik Bagers 1110,fars mor Sophie Bager.
Till hiswrien hör all J ean fick tavlan i gåva av
l-le11rik och Mari-Ann. det år /um fyllde fe1111io,
11ämlige11 1994, exakt l 00 år efter au akv([re/le11

111ålttls.
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... & trå·dgårdar
Tidigare ledde hela tre grindar intill varandra med var sin grusgång och tillhörande staket in i trädgården. Den
ena gick till längan som Hjalmar och
Johanna flyttade ut till sommartid när
det stora huset beboddes av badgäster.
Två lägenheter i det stora huset disponerade var sin grind, grusgång och
staket. Två fina vita trägrindar finns
fortfarande kvar. Längs den längsta
grusgången har Jean anlagt en bård
av perenner. Gullvivor, rosor, flox, 1iddarspom1r, prästkragar och storklockor
delar utrymme med många andra arter.
En buddleja med doftande blommor
växer vid husknuten. På sensommaren
gör den s käl för sitt andra namn;
fjärilsbuske. Fjäiilama i den här busken heter sådant som painted lady och

Mo,jcirfimderade på lrusnamn och skylt.
men mormor ansåg der.förmärer. det var
bara bättre folk. som höll sig med scidana
nymodighere,: Barnbarnet Daniel gjorde
e111ellerrid slag i saken.
Srjämbilde11 Cassiopeja bildar ett W som i
Wag11e1:

av Kirs ten Knafve

royal admiral. Just en sådan buske med
mörklila blommor fanns i trädgården i
Surrey, söder om London, där Jean
växte upp.
Det var Johanna som anlade trädgårdens lindberså, berättar Peter. De
gamla fruktträden och några rosenbuskar är också från hennes tid.
Växterna som sår sig själva där det
passar dem år efter år, kanske planterades av Johanna och Hjalmar en
gång i tiden; gyllenlack, borstnejlikor,
lejongap, stock.rosor. En stockros har
slagit sig ner i stenläggningen bredvid
trappräcket. Eller är de ättlingar till
blommorna i en tidigare trädgfö·d till ett
tidigare hus som ersattes av Cassiopeja. I Peters familj har marken funnits
sedan 1700-talet. "

blommorna är ju så fina och det
tycker bina också.
En damm i trädgården bar sonen Daniel konstruerat och gr·ävt med hjälp
av en vän. Den röda Wla bron, som
pricken över i:et, är också Daniels
egenhändiga verk. Det var många
timmars arbete i källa.ren med den,
berättar Peter. Den här dammen är
inte tänkt för guldfiskar och fontän,
utan för vilda djur och insekter som
självmant vill etablera sig i den.
Skräddare, trollsländor, grodor och
salamandrar har alla förstått vinken.
De sistnämnda är som ett under, hur
kom de dit? Ett par gräsänder har varit
och inspekterat ibland, men avböjt. För
trångbott troligen.

- Det är bra att ha en utgångspunkt Undervattensväxter är valda för att
i en trädgård att arbeta från. 1 vår vattnet s ka kunna syresättas utan
trädgård är det de gamla växterna pump. Näckrosor, en rosa och en gulvit
som redan fanns här som är ur- med vackra blommor och yttäckande
gångspunkren, säger Jean.
bJad hjälper till att svalka vattnet soliga
I en solig rabatt intill husväggen trivs
1ingblommor och gurkört, vars blå
blommor omsvärmas av humlor. T
kryddlandet växer myntor, balsamblad,
salvia, cin·onmeliss, åbrodd, libbsticka,
pimpinell och flera andra.

- Salvian ska man klippa ner; men
hur ska man kunna det, säger Jean,
MÖLLE kuriren nr 2 2006

sommardagar. Några högre vattenväxter behövs för att trollsländorna ska
ha något att krypa uppför när de
lämnar puppstadiet för att bli flygfän.
Ett djupt paiti för behövande växter
och djur och en liten sn·and för trädgårdens fåglar och insekter att dricka
Fo1m5ÄTI'N!NG PÅ NÄSTA SIDA
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vid eller ta sig ett bad, saknas inte heller. Lysande gula deCaen,röda, blå och lila. Sådana växer på slagfälten från
kabbelekor blommar i skuggan under äppelträdet bredvid J :a världskriget vid Caen, berättar Jean,därav deras nam11.
den röda bron . Pionerna intill ska snatt blomma. Men ett - Johanna lyckades bättre med luktärter än jag, säger
blåregn som är tänkt att täcka hela bron samarbetar inte Jean. De blåser så lätt ner. men jag försöker i alla fall.
alls till minnet av Monet.
På Peters lott faller mest klippning av gräs, berså och häck.
Den stora mittrabatten på baksidan av buset omges av en Men en av gräsmattorna ska få växa fram till midsommar.
låg mur av små stenar som grävts fram i trädgården. De Gräs är vacke1t, tycker Peter. När det klipps till en plan
har fogats ihop med lite cement, så att rotogräs ska hålla matta anar man inte att det är olika sorter. Som för att
sig utanför. Rabatten är uppdelad i sektioner med gångar understryka hans ord drar en sakta vind fram genom det
av sten lagda på tjock fiberduk för att vara underhållsfria. frisläppta gräset och visar hur vackert det är.
Mitt i står en pump av den gammaldags typen. Här växer - Egentligen tycker jag trädgårdar ska användas till
vinbärsbuskar, hallon,jordgubbar och rabarber. Intill pw11pen att läsa en bra bok i , säger Peter. Snart är hängmattan
står en kraftig valeriana. Sådana växer överallt i syd västra på plats i lindbersån igen.
England i kusttrakterna, berättar Jean. För dagen är allt
blått av förgätmigej. De kommer att avlösas av ettåriga I denna trädgård bar växterna en hel del självbestämmandeväxter och självsådda blåklint, akvilejor, snap-dragons .. . rätt. Perfektion är inget hägrande mål och ogräsmedel
ja, lejongap, digital is, stockrosor och borstnej likor. Sin egen behövs inte aJJs, tvärtom. Den vilda naturen är inbjuden
mormors favoriter har Jean i rabatten, anemoner av sorten och den ska inte riskera att förgiftas.

Utställning
Akvareller med motiv från

Kullabygden
Johan Ramberg
Vernissage: Lördag 8 juli kl. 13 - 19
Öppet: 8 - 14 juli kl. 13 -19
Galleri Stationen, Mölle tel. 073-058 47 81
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- En trädgård ska aldrig vara färdig . Den ska pågå
hela tiden. Den ändras av sig själv och vi har alltid
nya projekt på gång, säger Jean, medan hon letar i minnet
efterde svenska namnet på sweet williams,just det, borstnejlika.
Efterhand som vi går där och undviker att trampa på
självsådda växter, balanserar på den smala stenkanten vid
dammen, rundar en rad lavendel och talar om poppies,
foxgloves, canterbury bells, forget-me-nots, michaelmes
daisies, cows1ips och sweetpeas, börjar jag känna mig
förflyttad tiU Eng land . Så fint det skulle vara med cream
tea i en lindberså. C ream tea som serveras i sådana där
uråldriga engelska hus i små medeltida städer; hembakade
scones med jordgubbssylt och sådan där särskild grädde,
som är nästan som smör.-Clotted creme, hjälper Jean till.
särskilt kolesterolrik grädde. Den kommer från en
särskild koras i Sydvästengland.

* Hemlagat

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

I underbar miljö på Kullaberg
Öppettider:
13 april - 9 juli: Lördagar, söndagar
och helgdagar 11 - 17
Fr o m 19 juni även vardagar 13 - 17
10 juli - 13 a ugusti:
alla dagar 11 - 17

14 augusti - 1 oktober:
Lördagar och söndagar 11 - 17

Telefon 042-34 76 66 eller 34 70 87

Peter och Jeans semestrar går al Itid til I England. I somm ar
ska de vandra längs kusten i Cornwall, där valerianan växer
vild och de ska också passa på att se berömda trädgårdar
i närheten.

RA N s v I K

Glad sommar
kära Mö Ilebor!
Välkommen till Krapperup,
här finns mycket att uppleva,
hos oss är det lätt att t illbr inga timmar.
Kaffestugan serverar läckra lunchrätter,
bl a våra populära soppor. Vi har också
alltid massor av hembakat till kaffet.
Kr ing klockon tolv doftor det nybakat bröd,

Cencia Interiör
ANTIKA MÖBLER & NY INTERIÖR

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.

Vi bygger
trödgårdsbutik !
Krukor, Fågelbad
Växter, spaljeer

All utemiljö
10% Rabatt
om d u säger att d u
läst annonsen ...
Välkommen !
) b ufers e:{, Lina

Din bank

Hj ärtligt välkomna
önskar Mette & Isabella Hagman
Tel. 34 48 00

i Kullabygden
MÖLLE kuriren nr 2 2006
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TEXT: KIRSTEN KNAFVE
FOTO: STIG PETERSON

. ....?N.im b us .....?
N emesis.

En gråmulen vintereftermiddag med snöglopp för några år sedan anlände ett sydkoreanskt par med
bussen till Mölle. Damen iklädd högklackat och mannen kostym med tillhörande skodon och tunn överrock. De
hade gjort en avstickare hit från Frankfurt för att beskåda Nimis och Ladonien. Projektet befanns omöjligt, men de
hade i alla fall turen att stöta ihop med Henrik och Mari-Ann Bager, s0m förbarmade sig över dem och skjutsade
dem till tryggheten i Knutpunkten och kunde förmedla direkta upplevelser av både verk och konstnärunder turen.
Koreanerna tappade inte modet; några år senare fungerade mannen som värd vid en utställning om Nimis och
Ladonien i Söul.
En sorglustig historia var att 4000 pakistanier sökte asyl i Ladonien som de läst om på internet, en stat
som för dem måste förefallit paradisisk. Ingen arbetslöshet, ingen fattigdom, inga skatter, inga sjukdomar andra
än de som akut rör lederna, både drottning och president och flera kompetenta ministrar som ser till att allt
sköts på bästa sätt.

"Det ska finnas ett konstverk, når srort som man kan klättra i här någonstans. Nemes heter det .
Eller Nimbus ...eller nåtsånt. Har ni hört talas om det? Kan man köra bil dit''? Vi svarar på mån
sådana frågor varje dag nere i hamnhuset. Det är tydligt att verket är bekant både inom- och utomlands.
Att Nimis började uppträda i korsorden redan för flera år sedan visar på detsamma.

Nu för tiden går även organiserade resor till Nimis, skolklasser, organisationer, företag. Vill man
vara ensam turist får man satsa på gråmulna dagar höst och vinter, men inte heller de är någon garanti.
Mitt i ödsligheten kan en busslast uppsluppna passagerare komma vällande nerför branten. Intresset
kommer knappast att minska. Nimis finns redan upptagen i guideboken Rough Guides och Lonely
Planet tänker också införliva verket bland sina resmål. Lars Vilks passar på att hälsa till
Krapperupsstiftelsen: Hoppas de är på bättre humör nu. Är det inte dags att allt ska vara förlåtet?
Nu närt .o .m. länsstyrelsen har Nimis på sin hemsida? Nu applåderar vi liJlsammaos !, föreslår han.
Nimis står färdigt för sin 26:e säsong och är i skick som nytt, försäkrar Lars Vilks. Han har
använt den bistta vintern till att bära fram förstärkningsmaterial. Själva reparationsarbetet bromsades
av en smärre glaciär över Håle stenar. Det krävs en hel del arbete för att hålla verket i stånd.
Mest gäller det växtligheten som brer ut sig mer och mer av någon anledning. Under Nimis
existens har den expanderat 30 m ner mot vattnet. Ravinen bakom Nimis var helt bar sten när
Lars inledde sitt verk. Idag grönskar den. Arx kunde man gå runt. Det går inte längre. Han
arbetar mycket med att hålla efter väldiga rosenbuskar, slån och björnbär som inte kan grävas
upp eftersom rötterna går djupt under stenblocken . Utan stor arbetsinsats skulle Nimis snatt
bli illa åtgången av fukten. 'Ta med sågaroch yxor", uppmanar Lars Nimis besökare. Den
som fortfarande är arg påNimis kan trösta sig med att här straffar synden sig själv med allt
detta oönskade trädgårdsarbete. Nimis, ett nemesis. Ha! Man kan föreställa sig hur Lars
drömmer om ett medelst01tgiftbesprutningsplan med full last.

I skrivande stund ska det hissas en ny EU-flagga vid Nimis. Stjärnorna i den är
inte stelt placerade som i den befintliga, utan geografiskt där länderna befinner sig.
Tanken är att ett på så vis uppbrutet EU ska gå att göra till ladonsk koloni. Och den
som kontrollerar EU. konlrolJerar även Sverige. Det är en ovanlig strategi, det är
därför den är så bra. säger Lars.
Man kan undra vad drottning Yvonne I anser om detta. Som fårbonde i SöJ,1IlJand
och har hon väl dåligt med tid för annekteringar. Under betessäsongen i så.fal
Drivkraften till skapandet av Nimis måste vara en stark och ihållande .. 1'11k-til
naturen på Kullaberg. Finns det fortfarande möjlighet till naturupp eve1ser

för konstnären själv under dessa publika och massmediala o ständigheter med dörren öppnad för hela världen, undrar jag. Ja. det gör de ,
säger Lars. Och de upp.levelserna försöker han fånga i fotografier. Solned,)\ngar
och stormar vid Håle stenar får han aldrig nog av. Det är alltid nya upptäckter
att göra.
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Nimis på gott och ont
Nimis betyder: För mycket, till övermått. Verkel namngavs långt innan detta
besannades. Är del egentligen inte en sådan plats man ska komma till av en slump
eller lockad av ett vagt rykte om en sorts slott.en ruin.en dröm.en utkik-mot vad?
efter att ha färdats genom dagar och nätter gärna på en raggig ponny om man har
tillgång till en sådan. Branta stup på tre sidor i stälJet för den bekanta törnroshäcken,
om Lars fortsätter att såga och hålla efter. annars både och. Filosofen. eremiten
ska väl skuna i sio ensamhet från sten till sten, eller om han har blivit alltför
giktbruten av den rlta fukten ,sitta i djupa tru1kar i sitt tom eller plita på inkunabler.
(Vad är del egentligen?) Besöken ska vara gle a. Lågmälda samtal när solen
går ner under horisonten ska avhandla angelägenheter av största vikt under
drickande av svall vill vin som gii$ten med möda bmil med sig. Nja. eller
varm choklad.
Varför sökte sig egentligen stora skaror av människor till Haga.
domarringarna nedanför Himmelstorp varje pingst ända tills för några
decennier sedan. När bö1jade denna sed? Varför ordnades årliga
marknader på ett så avlägset ställe som Skallebacken ovanför
Joscfinelust långt in på 1900-taJet? I framtiden blir kanske Nimis
också en dunkel myt om glömda förhållanden; det ska ha legat
några torn på en otillgänglig plats bland klipporna vid havet. En
plat av stor betydelse måste det varit; stora skaror av männi"kor
vallfärdade dit b~de från när och fjärran. Vilka riter som kan ha
utspelat sig vete gudarna, teorierna är många. Tornen ska ha
haft en väktare och mäktiga personers beskydd.

·uJi firar Ladonien tioårsjubileum som stat. Det
~---c•

e med elektrifierad musik, ett sällsynt evenemang
i ctt!t s
Rha landet.

' MER KH INC Ni~IJS PÅ SID 28-29
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Se här allt som hänt
och ska hända i hamnen!

"RUFFENS RÖKERI" INVIGT
I APRIL
Med ideella krafter har nu den
gemensamma röken för alla
intresserade möllefiskare uppförts.
Under överinseende av
kommunalrådet Peter Kovacs och
av brandväsendet togs den i bruk.
20 kg ål och 2 laxar gick åt

BREDBANDSUPPKOPPUNG
Från och med den här säsongen kan
gästande båtar nå internet via hamnens "hotspot". Det är numera en
nödvändighet för va1je gästhamn i
tiden.

FESKEBOA UTVI GAR
SERVERINGEN

ger Kid en möjlighet expandera
med sin 'Fiskeboa' . D tär framför
allt serveringsdelen so tar större
plats.
Om i_ntresse finns är ha nföreningen inte emot en rtsatt
byggnation utanför hamn ontoret. l
så fall får servicestationen i1l
båtarna ordnas på något a1 nat sätt.

NY MATFÖRSÄWNING
Eva på Grand kommer att ha
försäljning även i hamnen. Den skall
ligga framför de nya bodarna vid
röken. Viktigt för hamnföreningen är
att kontakten med havet bibehål ls i
en öppen gata mot röken. Här skal.I
inte vara en ytterligare servering
utan enbart försäljning. Här kommer
man också att hitta de färgglada och
olikfo1made Vikentomaterna.

TEXT & BILD: HÅKAN LIND

OHNELLSKA MUSEET ÄR
BORTA - NYA FISKEBODA
I STÄLLET
Sex nya små bodar a6 kvm pla rar
man att bygga där det Ohnellska
museet fanns. Det är nu borta.
Placeringen av bodarna blir så att
man har fri genomsikt mot havet är
röken står fran hamnplanen. Trea
bodarna får sin ingång från norr o
tre från söder. Blir dessa bodar en
framgång kan det bli en fortsatt
utbyggnad. Användningen är tänkt
för redskap till våra fiskare.
Kommunala företrädare ser gärna
så mycket aktivitet som möjligt krin0
hamnen och är positiva till ideerna.
SPÄTTAN BLIR "SYSTRARNA PÅ
PIREN"
Serveringen ute på utfyllnaden har i
år övertagits av ny regim. Den kommer att förses med ett tak om rui-endatorn får som den vill. Det är dock
en sak me)lan ruTendatom och kommunala tillståndsmyndigheten.Hamnföreningen hyr bara ut marken.

-----------------------------Se också upp med våra "gamla" näringsidkare i - och intill - hamnhuset!
Varje år blir det smäJTe eller större förändringar till glädje för oss och våra gäster.
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BASTU OCH "BADHUS"
Hamnföreningen har inte kunnat låta bli att snegla på
lillebror Lerhamn och deras nya bastu på hamnpiren.
Intresset är stort att göra något Liknande hos oss och i
så fall vill man lägga den här. Det största problemet är
att ordna i- och uppstigningen ur havet. Någon ny
badplats blir det inte tal om, bara enklast möjliga
anordning för att kunna doppa sig efter bastun.
Det tänkta "badhuset" skall endast innehålla omklädningsrum och en bastu och vara tillgängligt för alla,
inklusive gästande båtar. Nästa år kan det bli aktuellt.
FÖRBÄTTRAT STORMSKYDD
Utfyltnaden har fått ett kraftigt ökat skydd mot havets
angrepp. Stenskoningen har fyllts på med tonvis av
stora stenblock! På så sätt skall stormarna ha betydligt svårare att nagga den nya utfyllnaden i kanten.
Utan skyddande stenar "äter sig" så småningom
havet in. Det är oerhörda krafter i rörelse under en
storm. Utfyllnaden skall i huvudsak tjäna som uppläggningsplats för båtar under vinterhalvåret. Förra
året ordnade hamnföreningen nytt ytskikt här.

FEM BADDRÄKTER

~e"
llilin
till våra styrelser för hamn,
by och vägar

u

MUDDRAT FÖR 60.000 KR
Eliz.abeth Höj från Horsens muddradehamninloppetfrån 1500 kbm till
det önskade segeldjupet på 3 m. Kommunen bidrar till kostnaden.
NY PIR I HAMNEN SKALL GE DET ÖNSKADE VÅGSKYDDET
Den eviga följetongen om en yttre pir som skall skydda oss från
nordvästen får kanske sin lösning med en inre pir i stället. Det
alternativet har fördelarna att ge minsta möjliga inverkan på utsikten för
de kringboende-och samtidigt fönnodligen vara ekonomiskt
genomförbart.
En förlängning skall i så fall göras av meilanpiren i vinkel. mot
hamnfyren. På så sätt bLir stora hamnbassängen en större kopia av lilla
hamnen. Där brukar nordvästen inte stäJla till så mycket så rimligen
borde samma pirskydd fungera även i större format. Medan det talas
om 8-10 mkr för den yttre piren talar man nu om storleksordningen 2
mkr. Fo1tfarande behövs vattendom. Tillstånden kommer alltså att ta
tid även om besluten kan komma redan i år.
MÖLLE kuriren nr 2 2006
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Vi har haft många duktiga möllebor
som offrat en stor del av sin fritid,
var och en för "sin" förening. När
det kommit ti Il de nödvändiga kommunala kontakterna har det ibland
stupat på bristande enighet i byn.
Men nu
- Nu har vi lyckats få tre
styrelse,· som drar åt samma håll.
Man har på ett annat sätt än tidigare
lyckats skriva sig san1man i frågor
som rör olika delar av byn. Det kan
gälla hamnen, men det kan lika
gärna handla om badplatserna el ler
lekplatsen.
Det verkar som om arbetssättel
börjar ge resultat i olika frågor.
Vi andra möllebor kan bara
framföra ett tack till alla som
engagerar sig i olika sammanhang. Utan er hade vårt liv här

ute på landet varit fattigare.
Utan tvekan!
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TEXT: INGRID S. ERIKSSON
Möllepojken, som mot moderns vilja
blev sjöman. hade i alla fall mormor på
sin sida den gången han valde siu yrke.
Hon var av gammal sjömanssläkt, liksom
morfar. Möllebor har Nils Erik Brodens
släkt varit så långt bakåt i tiden som man
kan spåra. Familjen har haft i,jöfarare i
varje generation. Mormor sa: ·•ut pojken gå 1i 11 sjöss! Och så blev det. I 44 år
gick pojken på sjön, trogen Gonhons
rederi i Helsingborg.
Kapten Broden har varit befälhavare på
16 Gorthonfartyg. Ett antal år blev det
bananfart frdll Kanarieöarna till Finland.

Med HAVET
En gemensam nämnare för Mölles människor är havet.
Havet som fängslar och förtrollar och är en lisa för
själen. Havet som förr gav sill i överflöd och mat på
bordet.
Havet som arbetsplats. För familjer där någon har sitt
arbete ombord på ett fartyg ser vardagen lite annorlunda
ut än för de flesta andra. När far i huset åker till jobbet
dröjer det kanske tre månader innan han stiger över
tröskeln igen.
MK har träffat två Möllefamiljer som vet hur man får
vardagen och familjelivet att fungera under lång tid
åtskilda, Nils Erik och Pippi Broden
och Bengt och Anita Magnusson.

J

Gorthons (numera ingår Gorthons i
Transatlantic) byggde på J 960-talet fyra
fartyg av typen Super lce Class. Fartygen hade ett extra tjockt - I 1um skrov. De kunde ta sig fram genom is.
och man slapp på s~ sätt anlita isbrytare
i nordliga farvatten. De första åren Nils
Erik var kapten på ett sådant fartyg var
vintrarna rekordmilda. så istället för att
bryta sig fram genom isen i norra Europa
och Nordamerika, fraktade man apelsiner från Israel till Europa.

44 år och lite till på världshaven
Men Super lce Class-fartygen kom väl
till pass då Östersjön. Bottenhavet.
Finska Viken och Bottniska viken frusi t
till. Det blev en hel del resor till Finland.
och det var också i Finland ~om Nils
Erik träffade sin blivande fru.

Familjen
Pippi. Helsingfon,nicka vars far var
direktör i speditionsbranschen. är även
hou en person med sans för sjöfart. Det
blev så småningom bröllop och tillökning i familjen. Pippi har under årens
lopp följt med Nils Erik på många resor.
Barnen. Carina och Peter, fick resa med
från det de var småttingar. Carina blev
så intresserad av livet ombord all bon
ville bli ''gnist" (=telegrafist). Barnen
kunde få ledigt och sköta sitt skolarbete
ombord. ända tills de började på högstadiet Då sa skolan stopp!
Efter mjtten av 1960 talet hade Nils Erik
s k 1- l tjänstgöring. Det innebär att han
arbetade 3 månader ocb var hemma i 3
månader, eller 6 veckor på sjön och 6
veckor hemma.
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- Med den typen av rjämrgäring varder

ibland svårt för honom art hänga med i
barnens lllveck/ing. minns Pippi.

lojala besättningsmän
Kapten Broden har seglat med besättningar av olika nationalitc1er bl a från
Indien och Pakistan. Flera medarbetare
följde honom under 25 år eller mer. Deflesta
var :..panjorer. de gickväldigt bra ihop med
svenskar.
En del besätlllingsmän blev nästan som
familjemedlemmar. En särskild plats i både
Nils Eriks och Pippis hjärta har Martin som
arbetade som salongsuppassare tillsammans med Nils Erik under 25 år. Martin
hade tidigare ägl eu hotell i Las Palmas
och var ·'service minded.. ut i lingerspetsama. Han skötte om sin kapten som en
baby och tog Carina och Peter under sina
vingars skugga när de började vara med
ombord.
Livet ombord var på jämfört med idag
mycket bra. Det fanns mera personal och
tid för kortspel och annan social samvaro
mellan arbet passen. Maten var särskilt
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viktig eftersom dagarna liknade varandra
räu så mycket ule till havs.
- En bra s1eward och en bra kock \!Or
och iir guld värda. säger Nils Erik.
De sista tio åren innan pensioneringen
förde Nils Erik befälet ombord på MIS
Ada Gorrlion. Man fraktade pappersprodukter från hamnar i Finland till
Philadelphia i USA. Returlaster till
Europa bestod av tidningspapper från

som arbetsplats
T.v. Be11g1 framhåller hur vikrigr det är att ha en
hustrn som Anita, stark och självständig. som håller
ordning på tillvaron därhemma, när han själv
bejin11er sig på (Indra sida11jordklotet .

Pojkdrömmen blev verklighet
Redan i realsko lan visste Be ngt att han
ville bli sjökapten. Och som " liten pöjk",
bara J7 år, mönstrade Bengt Magnusson

hamnar i St. Lawrenccfloden och Newfou ndland. Ell antal gånger lastades
fulla laster från hamnar i de stora sjöarna,
på gränsen mellan Canada och USA.
Härifrån minns både Pippi och Nils Erik
storslagna naturupplevelser.

Möllesignal
Det är gammal sed i Mölle att när en
kapten från byn passerar med s in båt så
signale rar han. Pippi minns en gång då
hon stod i hamnen och såg Ni Is E riks
bål komma fram ute vid Ransvik. Senare
berättades det att några solbadande
damer vid dambadet förskräckta flög
upp när de såg e n stor för dyka upp helt
nära berget vid Ransvik. De trodde att
det skett en olycka och att båten gått
på grund.
- Der är tillräckligt djupt för att gå så
nära berget som 25 me1er, men om du
går på garnen som ligger i vattnet, då är
du illa 11te, ler Nils Erik.
Färderna har gått över a.lla världshaven .
Asien, Europa, Nord- och Sydamerika ,
Afrika har han besökt. Men vid fyllda
60 bestämde han sig för att det fick räcka
med farandet kors och tvärs över klotet.
Nils Erik Broden mönstrade av år J992.

på.
Han har arbetat för olika rederier och
varit delägare i ett partrederi. Numera,
sedan J 982, är han kapten på olika lastfartyg, som tillhör det amerikanska Lash
Carriers l nc. Sjöfarten idag består till
stor del av sådana e norma lastfartyg
som endast kan lägga till i några få riktigt
stora hamnar i världen.
För det mesta är han till sjöss tre månader och hemma i tre. Rotterdam är hemmahamnen och rutten går vanligtvis till
New Orleans, där rederiet har sitt huvudkontor. Lasten är 20x IO m stora Lash
pråmar, fyllda med bl a ris . stål och
pappersprodukter. Prå marna sjösätts
och bogseras i flodsystemen till sin
destination. Bengt nämner ett exempel:

- Var 14:e dag går JO pråmar lastade
med enbart Uncle Ben'.5 ris 1ill London
och Humber i Eng land. Sjöfrakten
konkurrerar ju med landsvägstrafik öc/z
godstransporter på tåg. Det gäller att
hirta en nisch där kapaciteten att frakta
stora volymer eJerfrågas.

Familjen
En sjömansfam.ilj lever under lite andra
förhållanden än familjer där båda eller
ena föräldern har ett 8-5 jobb. I familjen

Ovan: Rickard Mägnusson som /il/kapten
på Rhine Forest. Resan gick från Rotterda111 till New Orleans och 1illbaka.
Då pojkama Magnusson följde med pappa
på 5jön .fick de packa 11ed böckerna och
göra sko/arbete under resan. Skissen
gjordes av Rickard då han fåll i uppg(ft an
skriva en reseberätfelse 0 111 livet ombord.

Magnussons fall har det b land mycket
annat inneburit att Bengt inte kunnat
vara hemma när barnen föddes.
Då äldste sonen Thomas ~kulle födas
var Bengts fartyg i Sydostasien. Det låg
ti ll kaj i Penang, Malaysia . Be ngt g ick
och väntade på besked hemifrån. Reglerna var sådana att fartyget inte fick
lov att ta emot radiote legram då det låg
för ankar i hamn . Meddelanden kunde
ta.s e mot först då skeppet var ute ur
hamnen. När man väl kommit så långt,
kom telegrafisten viftande med ett pappe r framför Bengt som med bultande
hjärta läste vad där stod. Meddelandet
handlade om ändrad last! Tre dagar senare, utanför Ceylon. kom det rätta telegrammet.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG
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Den andra gången. då Rickard kom till
världen, tog Anita mamma Inga-Lisa och
pappa Stig (Knutsson) till hjälp med
passning av Thomas.Ti llsammans med
Bengts syster tog hon 2 månader gamle
Rickard i bilen och körde till pappa i
Rotterdam.
Sjömanstillvaron har också sina goda
sidor. Familjen har kunnat följa med och
fått se delar av världen som de annars
kanske aldrig fån uppleva.
När sönerna var i 8-10 års åldern fick de
börja följa med pappa.
- De, var viktig! alf de var stora nog
an kunna Tala om var det gör ont, eller
hur de mär om de skulle bli sjuka ute
till havs, framhåller Bengt.
Anita är glad för alla verkligt goda
vänner i Sverige och resten av världen
de fått genom Bengts arbete. Och hon
har många fina minnen från färder med
Bengt.
- Jag glömmer aldrig stjärnhimlen mitt
ute pä Atlallfen. Då man stod uppe pä
bryggvingen och kände oändligheten.

Då pojkarna var med på båten följde
dagarna i stort sett samma mönster. Efter
frukost pluggade de medan Anita läste.
- Jag hade med mig mängder av böcker.
minns Anita.
Under eftermiddagarna var pojkarna
med besättningen och sågs inte till förrän till middagen. Tillsammans med
besättningsmän från Korea tillverkade
Thomas en gång en drake. På ovansidan
skrev han ''Tjena Gud".
Båtarna har välutrustade gym, och där
finns pingisbord, datorer, musikinstrument till utlåning, alltså en hel del att
sysselsätta sig med då man är ledig.
Huset där besättning och befäl bor och
lever är 25 m brett. 15 m högt och 20 m
långt.

Fast i Suezkanalen
Efter 6-dagarskriget mellan Israel och
Egypten i juni 1967, fastnade Bengts
fartyg i Suezkana len. Kanalens båda
öppningar var blockerade av bomber.
Fartygen körde i konvojer till en del av
kanalen som kallas "the Great Bitter
Lake". Där inväntades mötande konvoj.
På grund av bomboingarna tvingades
fru.tygen stanna kvar. Det var flera fartyg
som seglade under brittisk flagg . och
någon av britterna kom på iden att starta
en k lubb och ge den namnet the Great
Bitter Lake Association. Bengt har fortfarande kvar slipsen och emblemet som
bevis på sitt medlemskap i denna ex-
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FOTO DENNA SIDA: ANITA MAGNlJSSON

Rhine Foresr är faswd med sex lager
co111ainers (rvå syns på bilden),
sammanlagt 83 srycken, som vardera kan
1•äga upp till 500 ton.

som säljs som skrot. är trots det väldigt
eftertraktat.

"Flugan., i bildens mil/ är en helikoprer
med reservdelar som landttr på Jarrygers
huvuddäck. Den ger en hifd av
srorlek.ljörhåflandena ombord.

Bengt beskriver hur skrotningen går till:
- Man ligger och väntar på att.få topphögvatten. Så bygger man upp fart och
kör med högsta hastighet rakt upp på
land. Man har en 100 m bred mjuk
sandremsa af/ köra upp på. Sen gäller
det alt snabht komma i livbåtarna och
köra i land innan det blir lågvatten igen.
Bengt har också varit med om att livbåtarna inte firats ned tillräckligt snabbt
utan blivit hängande längs fartygets
skrov.
- Då fick man fCI sig ned i dyn, ta väskan
på huvudet och promenera i land.

Starka känslor
Beng1 och varve1s projektledare hiitler
Joh1111ie Walker i ''The Master Cut". Arr
hälla whisky där be1yder "Lycka tilf".
I rlie Mas/er Cut förlängs hå1e11 med en ny
sektion om ät 50 111. Besättningen kunde ha
tänkt sig andra a1111ä11d11ingsområden för

whiskyn.

klusiva klubb. Efter någon vecka flögs
Bengt och en del av besättningen hem.
Lättnaden var stor, inte minst pga att
man såg fram emot att få byta ut kamelkött som var översållat med flugor,
mot svensk husmanskost. De 14 instängda fartygen låg kvar i 8 år. De fick
bogseras iväg då kanalen öppnades
1975.

Skrotning av fartyg
Ett fartyg kommer en dag till en punkt
när det tjänat ut och endast skrotning
återstår. Bengt har varit med om det vid
ett par tillfällen, bl a i Indien. Själva proceduren är idag omdiskuterad pga de
risker den innebär för arbetarna och för
miljön.Arbetet med att skära ned båten .
som väger ca 20000 ton i mindre stycken

MÖLLE kuriren nr 2 2006

En enda gång har Bengt gått förbi Mölle
med sin båt. Då samlades släkt och
vänner på skansarna för att vinka. Anjta
minns särskilt de starka känslor det
väckte hos Bengts moster Karin som
vinkade med sin näsduk med tårarna
rinnande nedför kinderna.
- Man gick så nära man vågade - för
fiskegubbarnas garn . Det gärju inte att
köra sönder dem, då vågar man ju inte
komma hem igen. säger Bengt med en
illmarigglirnti ögat.
Verandan där vi sitter fylls under samtalet med ortsnamn från hela världen,
Djakarta. Bangladesh. Norrsundet,
Singapore. New Orleans. lndien. Suez,
Nya Guinea, Crocodile Creek, Panama
och många många fler. Frågan tiJl Bengt
är given:
- Finns del nägor hörn av världen där
du inte varit?
- Ja, jag har aldrig varit i Australien.
Grabben (yngsteman Rickard befinner sig
just nu i Australien) slog mig där. skrattar
Bengt.

Eva Larsson gick bort i slutet av förra året.
Hennesfar,Axel Öhrström, var rektorför Högre
Folksko/an intill Bränneslyckan och gifte sig
sedennera medAlma.
Eva var en eldsjäl för Mölle bibliotek.
Långt upp i åren höll hon också igång sin
uthyrn.ingsverksamhet med Bed & Breakfast.
Hon var dessutom je,wmenal på att berätta
historier och anekdoter från Mö/le.
Men följande berättelse är inte hennes
utan hennes svännors,Hildur Larssons.
Efter de föregående sidornas inblick i moderna
"sjöfarares" vardag.för oss dessa rader tillbaka i
tiden.

Hildur Larsson berättar
Mölle där min far Gustaf Elversson jämte 6 bröder
föddes var ett idylliskt fiskeläge. Med sjöfolk generation
efter generation. Så även på min mors sida. Som
åttaåring mönstrade han på en båt som kock
tillsammans med Knussa Jöns. Arbetet bestod mest i
att diska och skala potatis. En gång diskade han bort 3
teskedarte i en gammal kittel. TIii straff fick han avdrag
på lönen som var 12 kr i måna-den. Efter att ha seglat i
många år och fått undervisning av kaptenen (skolplikten gällde) läste han styrmans-och kaptensexamen och
var kapten på Briggen Betty från Kullen vid 21 års ålder.
Senare blev han kapten på barkskeppet Pallas av
Kullen.
Han gifte sig och 1880 föddes Hildur och några år
senare föddes Alma. När vi var 6 och 8 år fick vi följa
med far till England. Vi kom till Hull och där fick vi 2
pence varje dag som "landgångspeng".
Det blev fest och pengarna räckte till ett glas mjölk och
en bakelse. Far handlade alltid i stora fina varuhus. Han
köpte vackra hattar till oss när vi blev äldre och höga
knäppkängor.
Vi fick följa med till Norrland men också till Ryssland och
St. Petersburg. Men där härjade koleran och när vi skulle
gå i land i Helsingborg fick vi ligga med båten först i
karantän och sen följa med på nästa tur som gick till
England. Detta var vi Ju inte utrustade för ty nu hade det
blivit september och vi behövde varma kläder. Men Far
klippte av sin fina sommarkostym tyg till 2 par byxor och
sydde ihop det hela. Byxorna blev varma och goa men
inte precis vackra.

En gång följde vi med till Härnösand där Far köpte söta
gröna klänningar åt oss. Väl hemma I Helsingborg fick
man alltid beställa hästskjuts till Mölle såvida man inte
kunde gå av på redden utanför Kullen. Denna gången
hade vi inte fått några underrättelser hemifrån och när vi
kommit en bit på väg talade skjutsbonden om att kapten
Elfverssons lilla nyfödda flicka hade dött. Far grät och väl
hemma på Elfvershem låg vår lilla syster i en kista. Mor
och Far tog till kyrkogården för att ordna en gravplats.
Min syster och Jag ville göra Far glad. Det bästa han
visste var stekt sill. Vi rensade ett par sillar och sen
stekte vi i något som vi trodde var smör - men det var
såpa. Sillen hoppade och for i pannan och vi fick ju
förklaringen till detta när mor kom hem.
Genom att vi flickor fick följa med Far och se honom i
hans rätta miljö harjag fortfarande en klar och tydlig bild
av honom: en ståtlig, reslig man, som visste vad han
ville, som var rättvis åt alla och som därför var omtyckt av
alla, både underlydande ombord och hans redare. De
visste att lämna sin båt i goda händer.
Jag slutar med Viktor Rydbergs dikt som ger en träffande
karaktäristik just av min Far:
'Vad rätt Du tänkt, Vad du i kärlek vill, Vad skönt Du
drömt kan ej av tiden härjas. Det är en skörd som undan
honom bärgas Ty den hör evigheten till".
Hildur Eltversson. Stora Essingen 1953
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Om du tror att du vet
allt, är du dåligt underrättad.
- Välkommen till
,_,_.,.kl
Nya Höganäs Bokhandel!

HÖGANÄs/1;,J.~d
Höganäs Bokhandel, Köpmansgatan 13, 263 38 Höganäs.
Telefon 042-34 01 97. Öppettider: måndag- fredag 10- 18, lördagar 10-14.

Gunilla Bergdahl
cert. massör

SOMMARÖPPET
presentkort
vete - körsbärskuddar
aloe vera produkter

NYHAMNS HÄLSOCENTER
0708-32 08 93

HOTELL

MÖLLEHUS'
HOTELL • LÄGENHETER • KONFERENS

Ann a Sten Nelson
Tel: 042-34 30 80

info@hotellmollehus.se
www.hotellmollehus.se

ÖRESTRAND
KURS &LÄGERGÅRD
Med magnifik utsikt över sundet!
Vi arrangerar bröJJop.
bernärkelsedagsfester. kurser,
ko11ferenser och läger
efter era önskemål.
Servering och vandrarhem öppet
dagligen under högsäsong
samt helger under vår och höst.
För bokade grupper öppet hela året.

Kär och galen?

Kontakta oss gärna för mer information.

042-340076
www.orestrand.nu
info@orestrand.nu

Fastighetsbyrån
llör aY di b0 · när ditt nva
Ji,, bör1·ar!
.
.
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Skydda ditt hem!

042-33 06 70 & 070-248 48 85

~!--

Il_ ALLTINOM

•

VÄRME• VATTEN • SERVICE•
KYLA och BUTIK

Licensierad Låsverkstad

042-340707

Eleshultsvägen 33

260 41 NYHAMNSLÄGE

Storgatan 68,HÖGANÄS

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

BAhlquist Maskin AB
STENARBETEN

*

SPRÄNGNINGSUPPDRAG

*

MARK

*

BYGGNADER

Box 2026, 281 02 HÄSSLEHOLM
tel 045-77 00 18, 070-650 76 50

VINNANDE VÄRME FRÅN 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 d rift

Installatör: Behrens Alternativ Energi AB
A uktoriserad IVT återförsäljare, Tel 042-23 85 82
Vi utför seNice på IVT-värmepumpar m m

Termo Kyl AB i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona
Ackrediterat seNiceföretag
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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 658, 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

26

MÖLLE kuriren nr 2 2006

I nästa nummer:

MölleKuriren gästar
våra trädgårdar!
Var och en av oss har
någon hörna i
trädgården, någon vy
eUer någon rabatt som vi
är särskilt nöjda med.
Eller något annat
speciellt. Har du ingen
egen bild av det när det
är som vackrast kan
någon av MölleKurirens
fotografer kanske hjälpa
dig!
Hör av dig till
Lotta Bignert, 347589,
eller till
Håkan Lind, 347553.

Till höger: Från Ulla Hurtigs och Äke Anderssons Gyllerödsparadis. Vita,
liljeblommande tulpaner, lavendel och blommande äpplen utanför ateljen.
Ovan :Murgröna(!) som tagit strupgrepp på en stackars gullregn hos Håkan
och Anne-Marie Lind i Möllegården.
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"Vi kan inte acceptera att någon
bryter mot lagen.AUtså må~temin
uppfattning vara att Nimis skall
bort. Någonting annat ären omöj1ighet. Samtidigt kan vi konstatera
att Nirnis ären sevärdhet av sådana mått att kommunens turistinformation inte kan låta bli att informera om företeelsen och var den
finns. Något annat vore också en
omöjlighet. Det är paradoxen!
Vi vet att Nimis är ett av kommunens största turistmål och därigenom genererar en hel del inkomster. Så är det bara.
Som privatperson kan jag tycka att
det är ett spännande verk, även
om det hade varit bättre att det
tillkommit med vederbörl iga tillstånd. Men jag är också medveten
om att det kanske aldrig kommit
till stånd om det varit tillåtet.''

Peter Kovacs,
kommunalråd i
Höganäs, om NIMIS

MölleKuriren frågar:
1. Marianne Wikström
& Gunnar Olsson

4. Per-Eric Schyberg

- Det drar ju turister Lil I bygden, menar
Marianne och får medhåll på den
punkten av Gunnar som gillar intresseL
Nimis väcker för bygden, men
- Jag är väldigt emot principen. Bygget
skulle egentJigen ha stoppats vid den
första briidan. är Gunnars uppfattning.
2. Annika Schoug & Sven Steen

- Nimis tycker jag om, säger Annika och
berättar att hon har träffat folk världen
över som. då hon och Sven talat om var
de kommer ifrån (Arild/Mölle). kunnat
placera orterna på kartan tack vare
närheten till Nirnis.
- Jag har varit där med elever som inte
haft något intresse för konst och kultur.
Trots det har de varit helt fascinerade av
Nimis. Det är en konstupplevelse för
uem som inte är vana vid att se på
konst. berättar Sven.
3. Gittan & Kaj Nilsson

- Jag tycker del är suveränt gjort och
det <lr'<lf turister hit, säger Gittan .
- Ja.jag har ju varit åklagare så därför
tycker jag att del är lite olagligt det hela,
menar Kaj.

- Det är en intressant företeelse i sig
själv, och en tillgång för Höganäs
kommun. Men jag tyckerder är hell fel
att den ligger i naturskyddsområdet och
att den byggts av virke som utgits inom
natu1 ·kyddsområdet. Sen kostar den
oss skattebetalare en hel del.Tex
genom det stora pådrag som var
häromdagen då en dam som var på väg
till Nimis faJlilså iJJa att
räddningstjänsten bedömde att det
behövdes både helikopter,
Livräddningsbål. ambulans och polisbil
för an undsätta henne. Detta medför
kostnader på 10000-tals kronor.
- Det är synd an Krapperupsstiftelsen
inte agerade mot Nimis i.ett l'idigt skede
menar Per-Eric.
5. Anna Jansson
& ClaraAxdorph Karlsborn

- Del är ganska speciellt. Jag har inte
varit där. men det verkar häftigt. Jag ska
nog kanske gå dit någon gång säger
Anna.
- Jag har varit där många gånger. Jag
tycker det är mysigt och häftigt! Coolt är
det. säger Clara med efte1tryc k.
6 . Peter, Stina, Maja & lillasyster

Schölander
-Vi tycker det är jät1cbraoch en
fantastisk reklam för hela kommunen.
Det är ro)jgt och spännande au vara
därnere.säger familjen Schölander.

Nu är jag tillbaka i Höganäs!
Efter 20 år som glasmästare öppnar jag nu i egen verkstad

Bilglas, isolerglas, reparationer, speglar
balkonginglasningar, omkittningar m m

J Franssons Glas

TEXT & FOTO: INGRID S. ERIKSSON
Välkomna!
Johan Fransson

Bruksgatan 36, bakom Höganäs Saltglaserat • Tel 070-600 63 22

Mölle Målarna
Utöver det traditionella måleriet utför vi även:

Per-Johan Holmbeck

· fönsterrenovering
· hetvattentvätt med algborttagning
· målning med äkta svensk linoljefärg
· äldre målningsteknik samt dekorationsmåleri

aukt. fönsterunderhållare

Vi har även försäljning av:

· rostfria och varmgalvade fönster- och dörrgångjärn
· algtvättmedel
· linoljefärg
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Norra Strandvägen 40
26042 MÖLLE
Tel/fax: +46(0)42-34 76 31
Bil: 070-334 74 94
Medlem i Målaremästamas

Riksförening

Vad tycker du om Nimis?
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Sommargympa
i Solviken
Att bö1ja dagen med gympa
ären härlig upplevelse
för både kropp och själ.
Vi startar som vanligt efter
midsommarhelgen.

Måndagar och torsdagar
kl. 8.15.
Pris 20 kr.
Välkommen!
Agneta Jetsen
Möl le Friskvård

~~m~
DAG

Välkommen till en familjehelg
i Mölle Hamn 21 - 22 juli

I
FOTO: STIG PETERSON

-:i
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Hattparad
Lådbilsrace
Silltävling med skånsko kockar
Mr Sillamannen
t
Krögartält
Matknad med lokala odlare
& konsthantverk
Lotterier
Golfgreen i havet
Byvandring med guide
MÖLLE kuriren nr 2 2006
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i 'lvföffe med omgivningar
Juni
14
21
22
23

20.00
22.00
18.00
14.00
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20.00 Möllekapell

•• Juli
••
••
•
5

•,.•

Mölle kapell
Mölle kapell
Lekplatsen
Lekplatsen

Konsert, Ungdomskören OPQ från Örebro
Taizeemässa/Michael Hoff
Klädning av midsommarstången
Invigning av nya lekplatsen, Dans kring
midsommarstången
Ta i trä, Lovisa Stenberg, Fredrik Stenberg, Agneta
Weber Sjöholm

2006-03-14
Jon Nouckhoff, ordförande
Lena Strandmark, sekreterare
Per Delshommor, kassör
Holvard Dunberg, v.ordföronde
Gunvor Elfverson, ledamot
Claes Gudmundson, ledamot
Carl-Erik Nordstrand. ledamot
Ann Lindgren, suppleant
Anita Olofsson. suppleant
Stig Peterson. suppleant

~~m~~
DAG

20.00 Möllekapell

9
12

18.00 Möllekapell
20.00 Möllekapell

15
15

Tennisklubben
19.00 Krapperup

18
19
19

19

20.00
15.00
20.00
20.00

20

19.00 Brunnby kyrka

20

22.00 Brunnby kyrka

21

20.00 Krapperup

21
22
22
22

Hamnplanen
Tennisklubben
Golfklubben
19.00 Krapperup

Brunnby kyrka
Tennisklubben
Krapperup
Mölle kapell

22

22.00 Krapperup

22
22
23
26
28

Hamnplanen
Hamnen
Tennisklubben
20.00 Mölle kapell
Golfklubben

Musik med Män, Johan Sandberg &Comp, Agneta
WeberSjöholm
Gudstjänst/ Marianne Kronholm
Vindarna sucka uti skogarna, Ida Persson, Stefan
Nilsson
Möllespelen börjar
Musikveckan "Poetisk sommarblandning" Mikael
Samuelsson och Huaröds Kammarorkester
Musikveckan ''Två jubilarer" Hans Pålsson
Årsmöte
Musikveckan "Besatt av musik" Ale Möller Band
Sånger från hjärtat, MarieBrandt Wilhelmsson,
Anders Wilhelmsson
Musikveckan "Nya stjärnor på den svenska
blåsarhimlen" Orionkvintetten med Teres Löf
Musikveckan,"Psalmer och hymner i jazzens
anda" Anders Widmark
Musikveckan"En hyllning till Putte" Jan Lundgrens
Trio, Magnus Lindgren som gäst
Sillensdag
Möllespelen, Grillfest
Mölleveckan startar
Musikveckan"I afton dans" Lisa Torun Dance
Company, Musica Vitae/PetterSundkvist
Musikveckan "Midnattskonsert med betoning på
ljus" Björn J:son Lindh, Janne Schaffer, Stefan
Blomquist, Riltons Vänner
Sille.nsdag
Kullens Segelsällskap, Mölle Cup
Möllespelen, Finaler
Duo Biondi, Karolina Weber Sjöholm, Karin Haglund
Mölleveckansfinal, Prisutdelning och avslutningsfest

.9Lugusti
2
2
9
12
16

MÖLLE BYFÖRENINGS
STYRELSE

18.00 Möllekapell
19.00 GrandHotel
18.00 Möllekapell
Stationshuset
22.00 Möllekapell

Sommarandakt
Syföreningens sommarmöte
Sommarandakt
Bouleklubbens sommarmöte
Taizeemässa/Marianne Kronholm

MÖLLE BOULEKLUBB
Styrelsen
Charlie Swensson. ordförande
Ledamöter
Jon Andersson
Gunnar Edström
Kjell Larsson
Susanne Nouckhoff
Bertil Svenson
Årsavgiften är 100:- för seniorer,
50:- för Juniorer.
Tävlingsprogrommet finns
uppsatt på klubbens
anslagstavla vid banorna.
Lördagen den 12 augusti hor
klubben srtt sedvanliga
sommarmöte.
Träning tisdagar kl. l 0.00,
onsdagar kl. 14.00.
torsdagar 16,00.
Nytt för i år är att
på lördagar kl. l 0.00
är allo välkomna att
PRÖVA PÅ BOULE.

BRIDGE TILL HÖSTEN
Vi är ett gäng som spelar bridge
måndag e.m. och/eller tisdag
kväll.
Är du intresserad så hör av dig
t ill:
K.G. Hansson tel. 347334
(måndogsbridgen)
Irma Sköld tel. 347339 och
Elisabeth Södergren tel. 347360
(tisdagsbridgen).
Vi har trevligt tillsammans så
VÄLKOMNA!

.. __________ ..
Uppgifter till höstens kalendai-ium skall vara tidningen
tillhanda senast den 11 augusti.
Maila till
lena.strandmark@telia.com eUer lämna
i lådan på Ålgränd l4.
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I - - - - - - - - - - - - - - - - -SPARBANKEN- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
GRIPEN

Vi vill gärna ha

dig som kund.
Välkommen att
testa oss!
Din nya bank i Höganäs

~').
SPARBANKEN
GRIPEN

V, hälsar dig välkommen till Sparbanken Gripen i Höganäs.
Övre radenF v Per Broman, l ena Eliasson. Pär Arvidsson.
Nedre radenfr v Jessica Sjöval/, Gunilla Fridlund,
Erika Ahlin.

Storgatan 77 A Höganäs, 042-490 29 30, hoganas@gripen.se, www.gripen.se
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