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God Jul & Gott Nytt Ar

Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG

VINTER!
Det är nu - när det blåser kallt
om knuten - det är som roligast
att förändra och skapa en varm
och trivsam miljö inomhus.
Nya textilier till möbler och
gardiner t ex.
Jag har fått hem många vackra
och inspirerande tygprover från
Europas ledande fabrikanter.
Dem kommer jag gärna och
visar i ditt hem.
Eller gör ett besök hos mig på
avtalad tid . Jag samarbetar
med professionell sömmerska
& tapetserare.
Ulla Lundstad
Kullabergsvägen 6 i Mölle
tel 042-34 76 68
mobil 0708-342590

galleri
maud
Målningar i akryl och siden
Sidensjalar
Boken "Om lust och
en gnutta olust"

Öppet
lördagar & söndagar
13-16
Övrig tid enligt
överenskommelse

VÄLKOMMEN!
Bygatan 13, Viken
042-23 72 60
073-90 78 587
www.maudcarlstrom.se
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Unikt
handgjort & handmålat
stengods
Garngränd 6, 260 42 MÖLLE

TYGKOMPANIET
Siden, sammet, skinn och mocka
kanske f'ar ditt hem att rocka!
Italienska och de franska
kom till vår butik och granska.
Rullgardiner och lameller
är som julens karameller.
Stänger finns av många sorter.
Hembesök för fria måtter.
Låt gröt och skinka väl dig smaka
och ro-likt in det nya året vaka.
0

God Jul och Gott Nytt Ar!
Centralgatan 43 i Höganäs
042-33 22 88, 070857 83 90
Öppet tis-fre 12-18, lör 10-14
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Julknåpa med Möllekuriren

GÖR ETT ORD AV
BEGYNNELSEBOKSTÄVERNA!

Vad sade kon?

Gör så här i jul:
Börja med att lösa vilka bokstäver som ordet öesfår av genom att
klura ut svaret på de tolv frågorna härintill.
När de finns framme är det bara att stuva om alla bo · s äverna till
ett ord som skall innehålla alla de tolv bokstäverna.
Maila ordet till lotta.bignert@telia.com eller skriv det på en IQ
och lägg i lådan hos Lena Strandmark på ÅlgränEl L4.

LYCKA TILL!
Vilken av våra traditionella planeter har i år blivit fråntagen sin
status som planet och benämns numera dvärgplanet?
Vem vann IDOL 2005 - TV4:s populära talangtävling?
Det är förnamnet vi söker.
Även i år är den här hundrasen ohotad som Sveriges
populäraste.
Nu söker vi en gammal asiatisk krydda, aktuell till julens
pepparkakor.
Alla riksdagspartier har bytt namn genom åren. Det parti vi söker
antog sitt nuvarande namn 1969.
Dombovar heter en ort någonstans i världen och är en av vår
kommuns vänorter. Vi söker det land där Dombovar ligger.
Italien blev världsmästare i fotboll i sommarens VM i Tyskland.
Men vilken bokstav börjar skyttekungens efternamn på?
Efter årets val har en möllebo tagit plats som ordförande i
kommunfullmäktige. Förnamnet är det som gäller i det här fallet.
"Du skall inte skratta åt oss"
är ett av buden i den lag vi söker.
Sista lördagen i oktober varje år tilldrar sig något i vår centralort
sedan urminnes tider. Det "officiella" namnet på tilldragelsen är?
2006 års Polarpris i musik utdelades till en rysk dirigent och till
ett engelskt, klassiskt hårdrockband. Det är bandets namn vi är ute
efter.
Högmod, girighet, lust, avund, frosseri, vrede - och vilken är den
sjunde dödssynden?
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"Ropade göken på mig?
Den sa ko-ko."
Birgitta Böös i Limhamn var den
som tydligast hörde vad kon sa i
förra numret.
För det belönas hon med ett helt
års läsning av Möllekuriren, dvs
detta nummer och hela 2007.
Grattis! ~ ,
Margareta Pyk i Farhult tyckte
sig höra: "Mu - Mölle är bäst, för
infödd och gäst!". Det räckte nu
inte ända fram och Margareta får
nöja sig med ett omnämnande.
Förresten så hävdar fotografen
själv, Frederic Täckström, med
bestämdhet att kossan sa "Mu!".
Lite fantasilöst tycker vi, som
enväldigt utser vinnare och
dessutom lugnt konstaterar att
Frederic ändå inte kan delta inom
tävlan.

BENGTSSONS
OPTIK
HÖGANÄS
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Med utsikt

Guldshop
erbjuder
Chippendale knivar & gafflar
köp 12 delar i äkta silver
till Sveriges bästa pris
3348:- inkl schatull (6175:-)
så länge lagret räcker.

PER BORUP visning (Höganäs)
19 /12 10.00-18.00
LAPPONIA visning (Höganäs)
21/12 10.00-18.00
JULKLAPPSBUTIKERNA
Guldshop i Höganäs 042-340623
i Helsingborg 042-142057
Familia Hyllinge 042-234186

FOTO: STIG PETERSON
www.Guldshop .com

Kvalite tshutike n me d egen ve rks tad
Me d alla s tora designers
Reparerar Omarbetar Grave rar

Från Knafaes Cafe har man koll på det mesta som rör sig i Mölle, i alla
fall i hamnen. Och under en sommar med så många sköna dagar och kvällar som 2006 blir det en hel del att hålla reda p å, för är man p å tillfälligt
besök i vår by så missar man inte denna mötesplats.

Valvet kan e rbjuda dig en unik tillgå ng till de allt vikti gare
d a nska kö pa rna. V å rt sa m a rbete m ed Sve nskDa nsk
Fasti gh etsfö rm edlin g inn e bä r bl. a . att o bj ekten ex po neras p å
www.boligsverige.dk. Detta ger dig en ex klusiv expo nerin g
mot c irka t vå miljon er po tenti e lla d ans ka kö pare. Lä mn a din
bosta d till oss på Va lve t så få r du till gå ng till fler kö psta rk a
sp ekul a nter, uta n a tt d et kostar di g något extra!
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--Fåge lså ngsgata n 4, 252 20 Helsingbo rg, Tel: 042- 12 l 6 16
www.va lver.se

fr~n Knafves Cafe
Aldrig har våra gäster varit så avspända, så leende, så spirituella,
så upplagda för skämt och skratt;
ja så lediga som i somras. I stället
för sedvanligt knog kändes det som
om vi i personalen deltog i en enda
lång lyckad fest. Sammetsmjuka
nätter avlöstes av glittrande morgnar, soliga dagar, vindstilla kvällar,
nya nätter. Kändisinslag noterades
också då och då bland gästerna.
Så visst kunde man kalla det en
kändisfest, fast de inte kände igen
varandra eller överhuvudtaget
såg varandra eftersom de råkade
anlända på fel dag allihop. Synd!
Det kunde kanske ha varit trevligt
för Lattjolajban-Mallan att språka med Tiffany Persson från Staffanstorp. De kunde ju ha snackat
TV med Pekka Heino eller film med
Marika Lagercrantz. Kanske kunde
Robinson-Emma ha bidragit på
något hörn. Det får vi aldrig veta. Vi
får heller aldrig veta vad Mat-Niklas
egentligen tyckte om vår stekta
sill med ansjovispotatismos, för vi
vågade inte fråga.
Vilket samtal hade utspunnit sig ifall
riksföreståndaren för Ladonien hade
träffat ministern för sociala frågor i
Schleswig-Holstein? Ladonien hade
säkert haft en hel del matnyttigt att
bidra med. Där kommer man ju
tillrätta med sina sociala bekymmer
redan innan de uppstått.
Vilka ministrarna är i SchlesvigHolstein är sådant man håller reda
på när man har en portugisisk kock,
Francisco Corte-Real, i köket. Hans
anfäder upptäckte för övrigt både
Canada och Amerika av misstag
långt innan den där halvspanjoren
Columbus kom dit.
Carola strosade förbi vårt kalas mot
andra mål. Tänk om hon stannat
hos oss. Då hade hon kanske fått
träffa sin belgiska motsvarighet
med artistnamnet Red, ell er Daniel
Lemma, vår egen favorit. Eller
Lalla Hansson, ni vet han ettan på

svensktoppen med biten "Anna och
jag", någon gång på 1970-talet.
På tal om schlager. Vi tittade in
på Systrarna på Pirens fest, där
Thomas Dreilick och hans gamla
band Rhodes Rockers fick spontan
uppbackning av några som visade
sig vara Bröderna Olsson, som vann
Danmarks schlagerfestival för några
år sedan. Eller var det rentutav hela
Eurovision Song Contest de vann?
Hursomhelst, nog var Thomas den
bästa denna kväll. Undrar om Bert
Karlsson vet att han finns?
Under den blötaste delen av vår fest
närvarade den blivande skånska
landshövdingen och 53 av hans
vänner. Mot nykterheten fanns inget
att anmärka, men det regnade in,
segeldukstaket bågnade, dukarna var
plaskvåta och barnen fick inkvarteras
i ruffen. Vår nervositet inför denna
olyckliga och chockartade force
majeure var helt obefogad; gästernas
munterhet ökade bara i takt med
skyfallet.

Ja, kanske regnade det verkligen
någotliteti somras, men sammantaget
var det en lyckad fest, som slutade
när den var som bäst.

Unn,
med utsikt frfm Knafves Cafe

Krogen på berget

telefon 042-34 74 20

Färsk fisk
Rökt fisk
Skaldjur
Inläggningar

CAFE

LL~~
LÅ~OI\!
CATERING
gå in på vår hemsida

www.eldolagor.com
för ideer och förslag.

Välkomna!

042-34 01 00
Centralgatan 43, 263 38 HÖGANÄS

MÖLLE FISKRÖKERI
HÖGANÄS FISKAFFÄR
Keramikgatan 2 i Höganäs
TEL. 042-331 332
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Isa Mandersson, 6 år:

- Ja. Vi får presenter. Innan han kommer är man lite
pirrig i magen. Han kommer med en släde som dras av
renar. Så bankar han på dörren. Jag springer direkt och
öppnar.
- För några år sedan tog han alla mina nappar utom en.
Den hittade jag bakom en soffa när han gått. En gång
glömde han sin lykta. Vi ställde ut den vid postlådan
och så kom han förbi och hämtade den.
- I år önskar jag mig ett gosedjur och att morfar slutar
snusa.

MÖLLE kuriren frågar:

Brukar du få besök
av jultomten?

Helga Rasmusson-Klingberg,
snart 8 år:

Syskonen Forsgren: Vide 3 år, ldun 8 år, Tuva 5 år

- Ja, fast ingen riktig. Han brukar
fråga "Finns det några snäll a barn"?
när han kommer in. Då svarar vi
"Ja". Det är sant ibland. Han har
en säck med julklappar med sig. Ur
den tar han upp paket och läser på
paketet och säger vem det är ti ll. När
han gått så delar vi ut julklapparna
som mamma och pappa lagt under
granen.
Helga önskar sig mycket pysselsaker
till julklapp i år.

- Jaa, säger Idun och Tuva i kör. ldun vill tillägga:
- Vi vet att han .... men avbryter sig efter en blick på pappa.
- Det känns ingenting speciellt, men jag brukar vänta väldigt medger Tuva.
- En gång när vi korn hem från McDonalds tyckte jag precis att jag såg två
tomtar härute, fast jag är inte alldeles säker, berättar hon.
- När vi är i fjällen på julen så brukar farbror Olle klä ut sig till tomte, säger
ldun.
I år skall familjen fira jul hos farmor och farfar, vilket hälsas med hurra-rop
från flickorna. ldun hoppas på en växelcykel "fast det spelar ingen roll om
det blir som födelsedagspresent eller som julklapp".
- En leksaksspis med en kyckling i önskar jag mig, säger Tuva bestämt.
Vide har gosedjur och Lego på sin önskelista.
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Leo Gostomski 5 år och Thea
Gostomski 6 år:

- Ja, och jag brukar gå rakt fram till tomten
när han kommer, säger Thea.
- Det gör jag med, säger Leo.
- När vi fått våra julklappar går han ut. Vi
har firat jul i Sverige en gång. Fö1Ta året var
vi i Amerika på julen. Vi har firat jul i Polen
innan. Där kommer tomten på natten när vi
sover. Nästa morgon är där julklappar.
Thea önskar sig De magiska WinxClubflickorna. Det är dockor som har vingar,
förk larar hon. Eller en My little Pony
som kallas Good Moming little Sunshine.
På Leos önskelista står Lego, radiostyrt
flygplan och en racerbana.

Johnny Ljung 8 år och Johan Ljung 7 år:

- Nej , säger Johan bestämt.
- Ibland, korrigerar Johnny.
- Det ligger bara en säck därute, invänder Johan.
- Ja, det var förra året, när vi hade varit hos (farbror)
Henrik och kusinerna. Då gav vi säcken till pappa så
fick han dela ut julklapparna, förklarar Johnny.
- Förra året fick jag sitta i tomtens knä. Det kändes bra.
Jag fick inte ont i rumpan, minns Johan.
Om tomten kommer i år hoppas Johnny på mera Lego
i paketen och Johan önskar sig ett spel, "Fångarna på
fortet".

Bröderna Christensson: Ture 5 år, Hjalmar 1 år
och 4 månader, Edvin 7 år:

- Ja, säger Edvin. När jultomten kommer får man
julklappar. Edvin medger att det är lite pirrigt när
man väntar på att han skall komma.
- Han brukar fråga om det finns några snälla barn här
och då säger vi att här finns det snälla barn.
- God Jul Edvin önskar tomten står det på en del
paket, säger Edvin.
Ture beskriver hur tomten brukar vara klädd
- Han har en röd luva med vit tofs och så är det vitt
på jackan framtill.
På Tures önskelista står det klocka och uppdragbar
bil. Överst på Edvins lista står Lego och ett dataspel
- Star Wars 2.
Hjalmar säger inte så mycket, men vinkar vänligt och
säger "hejdå" när MKs utsända går ut genom dörren.

MÖ LLE ku riren
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Ingen skillnad för Mölle
mellan de politiska blocken
Efter årets val till riksdag och kommunfullmäktige kan vi konstatera att trenden
från riket går igen i kommunen. Vi har ett fortsatt - och än starkare - borgerligt
styre med 26 av 41 platser i fullmäktige. I den beslutande församlingen sitter
två möllebor, Per-Staffan Johansson och Lennart Silen Alfredsson, båda
kristdemokrater. Moderaten Peter Kovacs fortsätter som kommunstyrelsens
ordförande i spetsen för sina alliansbröder och -systrar i centern, folkpartiet
och kristdemokraterna. Inom socialdemokraterna har en generationsväxling
genomförts och Sven Augustsson är numera oppositionsråd. Sven är uppvuxen
på Krapperup och väl förtrogen med Mölle. Peter däremot är höganäsare men
angör hamnen i Mölle då och då på sommaren med sin motorbåt. MölleKuriren
har känt de här båda på pulsen inför den nya mandatperioden. Hur kommer vi
Möllebor att känna av vår politiska ledning de närmaste åren?

Man kan konstatera att likheterna i
uppfattningar i konkreta frågor hos
de ledande politikerna är större än
skillnaderna. Sven påpekar också
särskilt att man är överens om det
mesta mellan blocken, speciellt det
som rör Mölle. Hittills öronmärkta
pengar under mandatperioden för
vår del av kommunen uppgår till
knappa 3 mkr, fördelat på fyra olika
projekt. Två av dem rör badplatsen
Solviken.

Permanent brygga i
Solvikens familjebad
Av våra badplatser är Solviken värst
utsatt för sjöns härjningar. Genom
alla år har sjön lyckats rasera alla
ansträngningar till pennanent brygga i familjebadet. Men nu har det
avsatts pengar för att förlänga betongkonstruktionen t o m det cementrör
som i dag utgör det yttersta fundamentet. Tillsammans med en ordentlig stenskoning hoppas man nu kunna
åstadkomma något liknande som i
Fågelviken. Avsikten är att detta skall
vara klart till badsäsongen nästa år.

Bättre tillgänglighet till
barnbassängen
Barnbassängen har alltid försetts
med vatten från havet, utan särskild
rening. Det har inneburit att vatten
har fått bytas i bassängen var tredje dag. Tillgängligheten till badet

8

MÖLLE kuriren

har alltså haft sina avbräck. Är det
då som i år att vattnet varit otjänligt pga algerna när det skulle bytas har ytterligare problem med
tillgängligheten uppstått. Det här
problemet skall lösas med sötvatten
och en liten reningsanläggning, som
dock kräver en liten byggnad. Så nära
stranden och inom naturreservatet
måste länsstyrelsen lämna tillstånd.
Det skall vara ordnat till nästa
sommar och för skötseln svarar
sedan Byföreningen enligt en redan
träffad överenskommelse.

Skydd för stora
hamn bassängen
Vår hamn är verkligen föremål
för blandade känslor, framför allt
hos besättningarna på alla gästbåtar. Lika fantastisk som den är
stilla, ljumma sommarkvällar, lika
obönhörlig kan den vara när vinden
friskar i ordentligt. Vid hård vind kan
det ju vara nästan omöjligt att ta sig ut
eller in i hamnen. Vid nordvästen, när
sjön slår in mot Tångnean, rullar den
dessutom nästan obehindrat rakt in i
stora hamnbassängen. Då är det inte
nådigt att tillbringa semestern i en
båt bland andra båtar. Skaderiskerna
är stora. De här problemen har
påtalats av andra och diskuterats
möllebor emellan lika länge som en
fast förbindelse över Öresund. Men
nu finns 1,5 mkr avsatta för att lösa
det ena av de två problemen. Med

en förlängning av den yttre piren,
i vinkel mot mellanpiren, skall
hamnbassängen få sitt behövliga
skydd. Den förlängda piren skall
alltså rundas vid insegling i
fortsättningen. Den ger också några
nya hamnplatser "på köpet" . Till
säsongen 2008 hoppas man ha fått
det hela klart.
Till en lösning av det andra problemetett säkrare inlopp till hamnen - saknas
fortfarande finansiering. Kommunens
företrädare anser inte det vara en kommunal angelägenhet att helt finansiera
den stenpir som behövs från Norra
Strandvägen. Där har talats om en
investering i storleksordningen 8-10
mkr.

Kåsvägens "tvättbräda"
I Kåsvägen går en dagvattenledning
som mynnar i Tångnean. Dess dagar är räknade sen länge, men i
höst har gatan underminerats och
blivit nästan ofarbar. Det här har
resulterat i ett behov av en större
underhållsreparation som genomförs
innan årsskiftet.

Stödjer mer aktiviteter i
Mölle
Inte minst Sven vill se mer och bättre
kommersiella lokaler i hamnen,
kanske i första hand för försäljning .
Och - någon transport av turister
från hamnen till fyren, men han har
ingen ide om vilken.

Centralorten i fokus
Även utanför Mölle är likheterna
större än skiljaktigheterna. Båda
blocken poängterar vikten av mer
bostäder i just centralorten - även
om Sven värnar mer om hyresrätter.
Mer skatteintäkter och bättre underlag för handel i Höganäs är en stor
fråga oavsett politisk bakgrund. I
det här ärendet har man också engagerat företrädare för handel och
fastighetsägare. Hotet från Väta vill
man försöka göra något konkret åt.

Det senaste äldreboendet
- det sista(?)
Med en vårdpeng motsvarande kommunens egenregikostnad för äldreboende ser Peter en tänkbar utveckling där behovet av kommunala
platser minskar. Nu byggs Sälgen
i Höganäs, men Sven tror inte det
kommer att räcka med detta. Han
återkommer till önskemålet om
mindre hyresrätter, även i Mölle.

Utbyggt sportcenter i
Lerberget
Lokalerna i nuvarande sporthallen
räcker inte. Området mellan Sporthallen och rackethallen kommer att
byggas ihop och fotbollsplanerna förbättras. Här hoppas man kunna sätta
spaden i jorden inom ett år.

Fritt sök till gymnasiet
Det är på gång att ungdomar skall få
välja helt fritt var de vill gå gymnasiet.
Sven höj erettvarningensfingerförvart
detta kan leda i kostnadshänseende.
Samverkansavtal mellan kommuner
är en nödvändighet för bestämmande
av vilka linjer varje kommun skall
satsa på.

TEXT & FOTO:
HÅKAN LIND

Julmarknad
på Mölle krukmakeri
den andra advent
kl 10-17.
Vi bjuder på
glögg & pepparkakor.
Julkonsert med Vittra

kl 11 .30
MÖLLE

,

'17rukMAKERI & c~~
Mölle Hamnalle 9

I

tel 042-34 79 91

MÖLLE kuriren
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Tranan Spa
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Mellan Skäret och Svanshall finner du denna oas.
Inspirerat av det nordiskt svala rena, och det asiatiskt lugna varma.
Vi erbjuder duo bad, ång/torr bastu, och olika kropps behandlingar.
Svensk klassisk massage, och kinesisk Tui Na massage.
Vi använder Kerstin Florians underbara Spaprodukter.
Boka ett besök hos oss, och gärna med en vän, vi utför duo-behandlingar.
Här finns utrymme för 1-6 personer, med möjlighet för övernattning.
Tillsammans skapar vi er unika upplevelse.
Vi önskar alla hjärtligt välkomna!

Tranans Kroppsharmoni
Boka nu!
Tfn: 0736-637033
10% till Möllekurirens läsare

Gabrielle Roupe
Tranekärrsv. 88
26392 Jonstorp
trananspa@tele2.se
www .trananskroppsharmoni.se

Bästa julklappen!
Presentkort på Spa-upplevelse
eller Spa-produkt

~')

1--- - - - - - - - - - - - - - - - -SMIIIIANUN---------------------,
GRINN

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.
Övre raden fr v Lena Eliasson, Per Broman, Jessica Sjövall
och Pär Arvidsson.
Nedre raden f r v Gunilla Fridlund, Cam illa Persson och
Erika Ahlin.

Storgatan 77 A Höganäs, 042-490 29 30, hoganas@gripen.se, www.gripen.se
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På sensommaren när de flesta möllebor på
deltid lämnar byn, då anländer Hans och
Eireen Carlsson från Göteborg med bil och
husvagn till Möllehässle Camping.
De förälskade sig omedelbart i trakten när
de råkade komma förbi för 22 år sedan.
Sedan dess har Hans och Eireen troget
återvänt varje år utan avbrott och ställt upp
sin vagn på campingplatsen. Båda två har
sina arbeten i Göteborg, men så ofta som
möjligt kommer de och bor i husvagnen.
Var och varannan helg är de här, de flesta
storhelger också, ända fram till i maj när
de drar iväg igen med sitt ambulerande
hem på släp. Då är målet Gudbrandsdalen
i Norge och campingplatsen Dombås.
Ingen sommar utan harr- och öringfiske i
de norska fjällvattnen, anser Eireen som
ursprungligen kommer därifrån.
Den ogästvänligaste årstiden tillbringar de alltså i Möllehässle. Vädret
verkar säl Ian vara något bekymmer för
dem. Lite smattrande regn, rykande
storm och snökaos är sådant som hör
till. Men när stormen Gudrun pågick
låg de i husvagnen och undrade om
den skulle välta.
Men vad är det då som drar här
år efter år och även den årstid när de
flesta andra håller sig undan?
"Naturen här är så rogivande",
säger Eireen. "Att gå i bokskogen på
hösten när löven faller från träden
och lyssna på deras prassel när det
annars är helt tyst! Och när allt börjar
spira och gro på våren, blåsipporna
kommer och vitsippsmattorna sedan
och den ljusa grönskan när skogen
slår ut! Och att gå längs havet
mellan Mölle och Lerhamn! Vi blir
aldrig mätta på det. Alla fåglarna, de
som reser iväg och kommer tillbaka
igen och de som stannar kvar hela
vintern. Klockgrodorna i maj ,
solnedgångarna, Krapperups park."
Behövs det mer?
Eireen och Hans stormtrivs i sin
husvagn, läser mycket och koser sig,
som det heter på norska. Barnbarnet
Albins besök hör till höjdpunkterna.
Han är ännu inte två år men har
redan hunnit leva husvagnsliv på
egen hand med farmor och farfar ett
par gånger.

Postadress Mölle!
Vintern är härlig, vare sig den
är grön eller vit. Till nöjena hör
promenader och cykelturer på banvallen till restaurangerna i Mölle
och Höganäs. Svanshalls krog ligger också inom promenad- och
cykelavstånd. Längre utflykter med
bilen ingår också: "Vi har nog sett
alla Skånes slott snart"
Hans och Eireen ser fram emot att
åter fira nyår i husvagnen, vilket de
gjort på senare år. På eftermiddagen
promenerar de till Grand Hotell i
Mölle och äter en lång lunch. Tillbaka
hem går de längs havet eller tar bussen.
Klockan 9pånyårskvällen har Lennart
och Margaretha Pettersson, värdar på
campingen, serverat soppa i alla år,
kaffe och anordnat lotteri. ("De gör
ett fantastiskt arbete.") Sedan är det
dags att mysa i husvagnen med mat
och dryck och följa firandet i TV från
Norge och Sverige. Parabol har de
haft i många år.
Sönerna Robert och Roger följde
med till Möllehässle tills de blev
vuxna. De var 6 och 12 år när de kom
hit första gången. När Robert gifte
sig med Elin var Lennart Pettersson
från campingplatsen vigselförrättare
hemma i trädgården i Göteborg. Ett
säkert tecken på goda minnen.

Tänk att kunna kalla tre platser
"hem". Kanske är det utgångspunkten för Eireens engagemang för hemlösa personer i Göteborg. Hon deltar
i stadsmissionens klädinsamling och
nu till jul samlas det hundralappar
som ska bli hårda och mjuka nyttiga
paket till 150 personer som nästan
inte äger någonting.
De flesta av Möllekurirens läsare bor
nog redan i Mölle. Men annars ...
Campingens service och utbud är
nästan bättre än Mölle tätorts. Man
kan gå på restaurang, pizzeria och
spela minigolf på sommaren. Man
kan se alla sportevenemang på
widescreen och hoppa i hoppborgen
om man ärung av sig. Den lilla affären
är stängd här också under lågsäsong,
men man kan alltid beställa en
frukostkorg. Middag likaså om man
är några stycken. Grannskapet är
gott, man hejar och pratar lite lagom
med varandra. Vaksamheten är också
god; härförleden togs en inbrottstjuv
på bar gärning kunde man läsa om
i tidningen. Och man behöver inte
lägga ner en hel förmögenhet för
att få ett hus med postadress Mölle.
Och skulle det visa sig att gräset är
grönare på andra sidan flyttar man
lätt sina bopålar!

KIRSTEN KNAFVE
MÖLLE kuriren
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ulkalas och vinterlekar
Ingen av årets högtider är så fylld av traditioner som just julfirandet. Det
börjar med adventssöndagarna som successivt trappar upp förberedelserna
inför höjdpunkten på julaftonen. Vi går till kyrkan för att höra och sjunga
med i de välkända och älskade julpsalmerna. Vi smyckar våra hem med
adventsljusstakar och väldoftande hyacinter. Vi bakar och lagar mat så det
står härliga till. Vi stressar runt för att handla julklappar. Vi vill gärna, i mån
av tid, göra allt som våra föräldrar gjorde före oss, annars blir det ingen riktig
jul...
En välkänd och färgstark mölleprofil, Alma Öhrström, har som få andra
skildrat julstök, julfirande och släktkalas med sina målningar. MK har träffat
Marianne Cronberg, Almas dotter, och talat om minnen från barndomens
vintrar och julkalas.

PÅ VÄG TILL JULAGILLE
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Alma Öhrströms & Marianne Cronbergs bilder berättar
Vi sitter hemma hos Marianne, i
burspråket med vacker utsikt mot
hamnen, och samtalar kring några av
de tavlor som pryder Mariannes hem.
I klippärmar finns samlat artiklar och
recensioner av de båda konstnärernas
otaliga gemensamma utställningar.
Det är uppenbart att de båda stod
varandra mycket nära.

Julstämning

a la Alma

Vi språkar om familjens julfirande,
så som på målningen "Julagille":
- Ja nog var det ett riktigt julfirande.
På ett sätt väldigt annorlunda. I vår
familj hade vi for vana att bjuda någon
äldre ensam människa på julen. Vi
barn tyckte inte så mycket om det. Det
var far som såg till att det blev så.
Mor hade inte tid att tänka på det, hon
var ju i fard med att både väva och
forberedafor julen. På faten ligger,
forutomjulmaten, mycket goda och
farliga kakor. De har bakats på ägg,
grädde och smör.

"På väg till julegille"
- Ja den är ju rolig. Man måste komma
ihåg att alla mors målningar är
fantasier. Men visst hade vi julkalas då
släkten och de bästa vännerna kom. Vi
hade vanlig julmat. Framför allt min
far älskade grönkål, eller långkål som
han kallade den. Vi barn var med då
mor lagade julmaten. Medvurst och
leverpastej gjorde hon alltid själv. Sen
fick vi ju Sahlstens och de gjorde ju
så goda korvar, skinkor och pastejer.
Då köpte vi där och mor kunde istället
måla av hjärtans lust.

JULAGILLE

Vinterbilden "Kustvinter" från Mö lie
hamn med Kullaberg i bakgrunden
väcker minnen hos Marianne.
- Denforeställer Mölle en vintersöndag. Det är under 2:a världskriget.
De som var duktiga på att fiska pilkade
torsk. De lite yngre åkte skridskor.
Småbarnen.fick mata fåglar. Jag tror
kommunen eller snälla Möllebor, bl a
Ove Bengtsson, såg till att fåglarna,
mest svanar och änder,fick mat.
Utan/ar skymtar det öppna havet med
båttrafiken.

KUSTVINTER

Läs mer om Alma & Marianne på nästa uppslag. ..

'--~_,--...__,........__,......._,,....___,,......_,.'---,....,__,....,___,......._./"°"'. . . .J""'--

~
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Alma Öhrström förknippas av "alla" Många möllebor minns Alma tillmed tavlor målade i klara färger sammans med Tusse, den trogna
med motiv som visar landsbygdens collien som alltid fanns vid hennes
människor i vardagen och vid kalas sida. - Då mor sa "Tusse, nu ska vi
och fester. De randiga trasmattorna, gå till Annie" (innehavaren av Isaac
julgransljusen, figurerna som är fullt Svens butik) så blev han så glad, så
sysselsatta med alldagliga göromål, glad. De var så goda vänner,minns
allt andas flit och hemtrevnad i en Marianne.
svunnen tid, målat i en naivistisk stil.
Jordnära mor och
Hennes skapande tog sig först uttryck
vid vävstolen. På alla interiörbilder romantisk dotter
av Almas hand finns det trasmattor - Mor var den mera jordnära
i klara färger. Hennes bilder visar medan mitt måleri är mera
verkligheten som hon kom ihåg romantiskt. Vi gjorde flera
den från sin barndom. Alma var bussresor genom Europa. Mor och
självlärd förutom några konstkurser jag hade glädje av att vi båda var
hos Torsten Hult i Höganäs. Alma iakttagare. Vi kunde sitta på en
beskrivs av släkt, vänner, recensenter trottoarservering och bara titta på
och journalister som en glad, öppen människorna som flanerade förbi.
När vi sedan målade vad vi sett, såg
och livsbejakande person.
bilderna helt olika ut

"Ingen 111åltid utan ost"
Romarna visste vad de talade om - en måltid utan ost är knappt
värd namnet.
Och vad skönt att man inte längre behöver åka vare sig till
Italien eller Helsingborg för att få sitt lystmäte - kom hit
istället och prova till exempel den schwe· ·ska Gruyere Reserve,
franska Roquefort med anor från 1400 tal t .
eller Parmigiano-Reggiano, en äkta pa mes
Varmt --11

~
st.
'
Monica Oldsberg

OLDSBERGS OST
Köpmansgatan 6 a, 263 38 Höganäs. Tel 042-33 05 05.
Mobil 0706-75 Il 25.info@oldsbergsost.se

Av dem båda är det framför allt
Marianne som har målat minnen från
resor. I huset finns flera tavlor med
motiv från Italien eller Österrike.
Mariannes målning "Isbana " kom
till efter en resa till S: t Johann i
Österrike i början av 1980-talet. Hon
har alltid tyckt mycket om vintersport
och fick här sitt lystmäte.
- Jag bilade ner tillsammans med
min dotter och hennes familj. Jag
åkte skridskor varje dag. Det var så
roligt.
Alma och Marianne inte bara reste
tillsammans.Denstoramålningensom
sitter i stationshuset "När tåget kom
till Mölle " målade de gemensamt.
Uppdraget fick de efter att Marianne
vid ett möte med kapellsyföreningen
hört att föreningen ville skänka något
som skulle pryda den stora väggen
i stationshuset. Hon gick hem och
föreslog att Alma skulle måla något.
- Nej, det är allifor stort for mig,
det är oöverstigligt, invände mor
och föreslog: - Men vi kanske kan
måla hälften var?
Och så blev det. Alma målade den
vänstra delen och Marianne den högra. Almas del visar det Mölle hon
mötte då hon först kom hit, strax efter
1:a världskriget. Mariannes del av tavlan föreställer stationsområdet som
hon minns det från dagliga tågresor
under sin skoltid. Det brukade komma
trädgårdsmästare från SJ och göra vid
rabatterna, erinrar hon sig.

BYGGVARUHUSET

/ OPTlmERA/
HÖGANÄS
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Alma Öhrström föddes 1897 och
·avled 1987, strax innan hon skulle
fylla 90 år. Hon föddes i Räng
(mellan Trelleborg och Falsterbo). ,
Hon var 20 år då hon kom till
Mölle. Hon hade fått anställning
som skrivbiträde vid polisen rpen
skulle även hjälpa till i hushållet hos
polisman Larsson. Tycke uppstod
och de båda gifte sig och fick tre
barn , en dotter, Marianne, och
två söner, Jngmar och Lars Gustav
(Lasse). Alma blev tidigt änka,
efter att maken omkommit j en
trafikolycka . Hon blev tvungen att
ensam försörja sin familj . Det gjorde
hon bl a genom att hyra ut ,rum
till sommargäster. I källarvåningen
lagades familjen s mat och
där målade hon en bild av sitt
barndomshem på en dörr, för 0 tt
göra källaren lite mera hemtrevlig.
Alma började måla samtidigt
som hon arbetade på biblioteket
i Höganäs. Där lärde )1on känna
änkemannen Axel Öhrström, rektor
vid högre folkskolan i Brunnby, som
blev hennes andre make. I början
av 1960-talet ställde hon ut för
första gången.
Alma Öhrström finns representerad
bl a på museerna i Höganäs,
Helsingborg ,. Malmö och på
Nordiska Museet.

Juleljus långt in i januari
Nu är vi mitt inne i den tid som skildras på många av Alma Öhrströms målningar. Dörrkransen är på plats. Den karakteristiska hyacintdoften fyller husets
alla vrår. Adventsljusstaken är pyntad.
Granen ska huggas eller införskaffas på
annat sätt, vilken dag som helst. Dag

och natt lyser de elektriska ljusstakarna.
Samvaron med släkt och vänner över
julen el ler på nyårsaftonen är för många
en självklarhet. Vi hoppas att julen blir
mycket god och att det nya året blir ett
riktigt gott år för alla läsare.

INGRIDS. ERIKSSON

af ekenstam

MÄKLARBYRÅ
www.ekenstam.se
042-12 33 30
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DANL.ICIIG

CAPTAINS'

öppet tors-sön.

Njut av maten och utsikten, ta en fika eller öl i goda vänners lag.

Captains ' N yårs - & trettonhelgen
fors 28-12 - fiir 30.12 Nyårsafton 12-15
fors 4.1 - siJn 7.1

Maritime
En kulinarisk resa bort från julbordets trängsel
fredag & lördag 24 nav- 15 dec
5-rätters gourmetmeny med julens smaker

Nyårsafton Supe & dans
välkomstdrink, skaldjursbuffe med havets alla läckerheter,
vin till middagen, kaffe & avec, dans, nyårsskål
Pris Kr 1850:- per person

Trettonhelgen 5 & 6 jan
5-rätters gourmetmeny

Välkommen med Er boknin

Besö·k gå"rna vår hemsida på 1mv1v.grand-molle.se

16

MÖLLE kuriren

Dessert i juletid
Så här års, i mörkrets och ruskets, men också de
många kalasens tid, unnar vi oss lite extra gott. På
Grand Hötel i Mölle delar man generöst med sig av ett
festligt recept till Möllekurirens läsare.

Hjortrongele med toppar
av choklad & hallonmousse (6 personer)
Gele:

½ kg hjortron

1 dl vatten

1 dl sött vitt vin
4 msk socker
4 gelatinblad
Toppar av choklad:
Blötlägg gelatinb laden i KALLT vatten.
Koka hjortronen med vätskorna samt socker. Kokas i
20 minuter.
Sila av hjortronen .
Lägg ge latinbladen i den varma vätskan så att de
smälter.
Gjut i flat tallrik, ca ½- I dl vätska per tallrik.
Stä ll i kyl.

Till chokladtopparna vä ljer man helst lite finare chok lad,
med minst 60 % kakaohalt.
Till desserten på bilden har Grand va lt en vit choklad
med van ilj smak, en kaffechoklad och en hallonmousse,
samt dekorerat dem
med blommor från trädgården.
C hokladen tempereras = smälts och spritsas på geten.
Det går även bra med färdig choklad .

Nytt år - nya viner I
Bäst att genast ta fram den nya almanackan för 2007 och boka in den
första av säsongens två vinprovarträffar, måndagen den 29 januari
- Latinamerikanska viner. Nummer två äger rum måndagen den 26
mars - Shiraz jämfört med Sy rah.
Start kl 19.00, som vanligt under Kaj Zaars kunniga och inspirerande
ledn ing. Pris 150:- per tillfälle och anmälan sker genom inbetalning till
Byföreningens PG-konto 51 52 01-2.

Swedbank

MÖLLE kuriren
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ger en känsla av trygghet när du står inför
en bostadsaffär.
På Länsbergs har vi må nga års erfare nhet
av fastighetsaffärer just på KulJahalvön .
Det har gett oss god lokalkännedom och
ett rtkt kontaktnät som vi gärna delar
med oss av.
Kontakta oss om du söker ett boende
utöver det va nliga eller behöver hjälp att
sälja din fastighet här på Kullahalvön.
Våra aktue lla objekt, samt de vi sålt
nyligen, ser du på www.lansbergs.se.

Rickard Länsberg är registrerad
fastighets -m äk lare med gedigen
mäl<larerfarenhet och god kunskap
om Kullabygden. Tel 042-33 08 09
Sofia Johansson är registrerad fastig-

hetsmäklare med examen frå n Högskolan i Malmö och med rötterna i
Kullabygden. Tel 042-33 08 09
Rune Nilsson är ekonom med lång

erfarenhet av fastighetsaffärer och
ett brett kontaktnät i regionen.
Tel 042-33 08 09

Storgatan 64, 263 3 1 Höganäs.
Tel 042-33 08 09, Fax 042-33 2 1 08. www. lansbergs.se

- - - - -~DAMOTMÄK!ARSAMFUNDET
~'.,.'------
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På Norra Strandvägspromenaden kan man ha
turen attfå uppleva "sälshow". Denne Sälle var på
riktigt poseringshumör när Frederic Täckströms
kameralins fångade den på bild. Riktigt lika förtjusta
iföreställningen var kanske inte.fiskarna, som ändå
betraktade skådespelet från båten. Sälar brukar ju inte
vara.fiskarnas bästa vän när de trasslar till och har
sönder näten för dem och dessutom slukar fångsten.
••

0

••

SAL PA SHOWHUMOR!

FOTO:
FREDERIC
TÄCKSTRÖM

KROPP5KULTUR

Frie;kvärdsmaseaee

Gunilla Bergdahl
cert. massör

EN GOD JUL!
aloe vera produkter
vete- & körsbärskuddar
presentkort

NYHAMNS HÄLSOCENTER
0708-32 08 93

Om du tror att du vet
allt, är du dåligt underrättad.
- Välkommen till
Nya Höganäs Bokhandel!
(Km,soskt0<dsp,åk)

HÖGANÄS~d~d
Höganäs Bokhandel, Köpmansgatan 13, 263 38 Höganäs.
Telefon 042-34 01 97. Öppettider: måndag-fredag 10-18, lördagar 10-14.
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Fullsmockat med nya fräscha
varor inför julen!
Kolla in våran julkatalog för
julen 2006!
Vi önskar Er alla Välkomna
och en riktigt GOD JUL!

Mån-Fre 10-18
Lördagar 10-14
042-332480
Storg.19, Höganäs
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Många Möllebor har träffat Spikey Olofsson . Den strövande gynnaren, med sin pigga
och vänliga uppsyn, charmar de flesta som
kommer i hans väg. Han har dock inte alltid
levt på solsidan. Tvärtom , hans första tid i
livet var hårdare än många andra hundars.
Han hittades av poliser vid sidan av en
motorväg i trakten av Malaga i Spanien.
- Spanska poliser ömmar vanl igtvis inte särskilt
mycket för herrelösa hundar, berättar matte
Cecilia Olofsson.
Men den här lilla hunden, uppskattningsvis
4 månader gamma l, var mycket illa däran och väckte tydligen medlidande hos
polismännen. Han försökte komma undan ,
trots att två av benen var av och släpade
blodiga efter honom . Polisen lämnade
hunden till en dam i Almuiiecar som tar
hand om herrelösa hundar. Hon bekostade
två operationer för hunden.
Familjen Olofsson bodde då i närheten
av Malaga. De funderade som bäst på om
de sku lle skaffa ännu en hund, efter det
att deras älskade labrador Dixie gått till
hundarnas himmel. I svenska föreningens
tidning läste de en artikel om

~,
Spikey

den hundälskande damen . Hon fanns på bild
med en halvvuxen valp i famnen .
- På bilden ser man spikarna sticka ut efter
operationen, och han böjer ned huvudet och ser
olyck li g ut. Men det var något med honom och
vi åkte dit för att titta,
berättar Cecilia.
Damen försäkrade Cecili a och Jan att
"det kommer att bli en mycket trevlig
kompis för er son".
- Vi bestämde oss på studs, säger matte.
Vår son Johan döpte hunden till Spikey.

en solskens Spikey är en frihetsälskande själ , och man
honom då och då, när han för femtioelfte
historia möter
gången hittat ännu ett kryphål i staketet. Han

har alltid spänst i steget och solsken i
blick, eftersom han va nli gtvis är på väg
för att göra någo n hunddam sin kur.
- Det är fantastiskt att han klarar sig,
säger Cecilia, men kanske beror det på
att han de första månaderna i sitt liv var
tvungen att klara sig själv, och då lärde
sig undvika trafik.

INGRIDS. ERIKSSON

,.., ~ ··
Installatör

~

:.:

Vi utför service på IVT-värmepumpar mm

Behrens Alternativ Energi AB

Termo Kyl AB

Auktoriserad IVT återförsäljare
Tel 042-23 85 82

i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona
Ackrediterat serviceföretag
Tel 042-1514 50, 0431-130 30, 0418-43 6110
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ÅRETS
I

MÖLLEJUL KLAPP

:

I 6 filmer om Mölle på två dvd-skivor I
Skiva I

I Vikingaskepp i sjönöd

I

Dramatiskt när bruten styråra på
skepp från Gilleleje håller på att
orsaka skeppsbrott vid Kullabergs
klippor.

~-....,.1

I Midsommarfirande 2005
I
I
I Strandstädning 2005
I

Yrselframkallande svängomar och
spännande tävlingar lockar Möllebor till legendarisk lekplats.
Med inslag av svartvitt 40-tal.
Renhetsivrande "säcklöpare" gör stränderna
snygga inför turistsäsongen . Trakteras med korv
och bröd av supersnabba Kirsten Knafve .

I Skiva 2

I Fabian handlar grönsaker
I Två bränder
I

Jordnära möte mellan gammal och
ung fjärran från stormarknadens
vimmel.
Möllebor i elden gjuter vatten på
lågor 1953 och 2005 . En sp raka nde föreställning med vattenbombning och sprutglad hamnkapten .

1
I Boule - en stilstudie

I

I

Stilsäkra pensionärer krockar klot på gamla järnvägen . Fartfyllt och dråpligt med Mölle Bouleklubb.

PRIS: 2 SO:- ••• 400:- för båda

--------

I

Frederic Täckström • 34 72 52 • 0707-26 48 54
042347252@hemmanet.nu

I
I
I
I

Jag gör film av bröllopet,
50-årskalaset, barndopet
eller examen m.m.
Yälredigerade filmer med snygga
omslag levereras på dvd eller video.

I

I
I
1
I
1
I
I
I
I
I

MälleKuriren h ·äz
Vi utsåg en tespatrull om fem personer, representerande
olika åldrar och kön, men i övrigt ett högst ovetenskapl igt
urval. Den yngsta var gymnasisten Sara Waerner, ny och
op övad i sådana här sammanhang, och gruppens nestor
var Sig ritt Karlsson med en oerhörd rutin från kaffebord
i ol ika ammanhang. Däremellan fanns marknadsföra ren
Per Kämpe, Berit Nilsson, den outslitliga postmästarinnan
(i tenn i och Anders Magneklint som sköter SCAstugorna till vardags.

Så här gjorde vi
Flera ur testJ:!atrullen - men inte alla - hade redan
börjat sätta i sig av årets skörd. Med anledning av den
drömmande blicken när ärendet kom på tal kunde man
utan vidare sluta sig till att vår testpatrull innehöll ett
par ordentliga kakmonster, några normala gottegrisa r
och någon som hade ett mer distanserat förh ållande till
kakbordet. Va1je person betygsatte individuellt varj e

I
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Ö

et 18/12 till 23/12 kl 11-17

:NyrökJ ål rökJ ocli gra-vaa Ca:{_, liemmaCagaae si[linCäggningar
Cfiar{z,uteri- ocli mejen··varor, juCskjn(z,a, prinsR.9rv m. m.
Beställningar på telefon: 042-34 77 74, mobil 0705-13 57 09
Läs mer på var hemsida : www.feskeboa.nu
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pe pparkaka med avseende på utseende, konsi stens och framför allt
smak - utan att veta v ilken som
var vi lken och utan att påverkas
av vara ndra. För att kora årets
pepparkaka räknades därefter
poängen samman.
Man sku ll e kunna tro att de mölleitiska smaklökarna likformats genom den inverkan vi alla utsatts för
från havets sält , från de solmogna
björnbären och de vi ndhärjade hyllebuska rna. Men den tron kom på
skam.

i e arkaksd ·un eln:
Testpatrullen betygsätter pepparkakor till julen
Pepparkakor till julen är en mycket gammal tradition i svensl<a
hem - och det allra äldsta kända receptet är dessutom danskt. Förr
i tiden fanns det faktiskt peppar i receptet, men sedan länge får
kakorna sin bruna färg enbart av kanelen och ingefäran. I dag finns
en uppsjö av tillverkare som gör inköpet till ett stort bekymmer.
Vem vill bjuda på kakor som uppenbart överträffas av andra hos en
annan affär eller som kanske finns på samma hylla. MölleKuriren
beslöt att ta reda på vilken pepparkaka som faller bäst i smaken
vid byns kaffebord.
MölleKuriren testade följande sex, tunna pepparkakor
(från den billigaste till den dyraste)
•
•
•
•
•

Broby (IFÖ-bageriet) - 33 kr/kg på AG:s
Mor Marias origina l (Gillebagam) - 43 kr/kg på ICA Kvantum
Annas original - 46 kr/kg på AG:s
Hennings - 48 kr/kg på ICA Kvantum
Göteborgs Pepparkakshjärtan - 49 kr/kg på AG:s
Pepparkakor (Signum), kravmärkta - 61 kr/kg på Coop

Betygsättningens spridning var
så stor den kunde vara. Ingen
a kakorna föredrogs av alla.
Men det ledde också till att den
sammanräknade poängen för all a
pepparkakorna blev ganska lika.

Mogen och maskulin smak
Enligt reklamen är Annas
pepparkakor de "mest älskade
i Sverige och i övriga världen".
Dock inte i Mö le skulle det visa
sig, där både Hennings och Broby
hölls före. Det fanns som sagt ingen
enhetlig möllefavon. äremot vil le
både Per och Anders framhålla den
segrande pepparka an , Hennings,
som mer moge och mer maskulin i
smaken. Någo ting att tänka på när
mölleherrar s all bjudas i jul.
Efter avslutad betygsättning bad
vi testpatrullen uttala sig även om
förpackningarna, inte minst viktig
vid ett impulsköp. Här gick det
inte att ta miste på att det kvinn li ga
inslaget i testpatrullen omedelbart
föll för Göteborgs läckert röda
julburk. Trots att pepparkakorna,
som enligt reklamen "bakats med
smör", hamnade de på sista plats i
blindtestet.
Det blev mycket pepparkakor
för testpatrullen. Om det gam la
talesättet stämmer - att man blir
snäll av pepparkakor - går det i så
fall runt fem extra snälla möllebor
på byn vid den här tiden.

God jul och lycka till
med pepparkaksinköpen
hädanefter!

TEXT & FOTO:
HÅKAN LIND

Fyra baddräkter, men inte mer, delar vi
ut till Hennings pepparkakor. Det blev
visserligen seger i Möllekurirens blindtest
inför julen, men ingen solklar sådan.
MÖLLE kuriren
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Barkskeppet Condor kom aldrig hem igen

Den värsta katastrof som drabbat Mölle
I november år 1896 ankrade den
tremastade barken Condorupp på
redden utanförM ölle. Befälhavare
ombord var Christian Bengtsson,
43 år gammal liksom styrmannen
Nils Petter Bengtsson. De övriga
i besättningen var kustroddaren
A.J. Larssons söner John och
Albin, 21 och 19 år gamla, änkan
Johanns Krabbes son Nils Petter,
21 år, kusinerna Emil och Anton
Rifve, 17 och 16 år gamla och
slutligen kocken Anders, 19 år,
son till Johannes Jepsson. Hela
besättningen på 8 man kom från
Mölle.
Fartyget kom med last från Mariehamn och var destinerat till Hull i
England. När man lämnat Mölle fick
man en svår resa i Skagerack och
måste söka nödhamn i i Laurvig i
Norge. Efter 11 dagar anlände Condor emellertid till Hull. Efter lossning
och intag av ny last av kol destinerat
ti 11 Landskrona bogserades man ut på
redden, satte segel och seglade upp

till Grirnsby redd. Där ankrade man
upp för att invänta lämplig vind.
Svåra stormar härjade ute på Nordsjön, varför här hade samlats 40,
kanske 50 skepp i väntan på bättre
väder. Men så, den 8 december avseglade alla, var och en mot sin
destination. Det blåste snart upp till
svår sydostlig stom1 med snötjocka
och Condor, som var känt som ett
snabbseglande fartyg, korn snart ur
sikte från andra fartyg. Bara en befälhavare på ett annat fartyg kunde
senare vittna om att han sett Condor
två dagar senare. Han var helt säker
eftersom inget av de andra fartygen
hade en så karakteristisk stäv som
just Condor. Vid något tillfälle hade
fa1tygen varit så nära att de nästan

kunnat ropa till varandra, men så
förlorade man varandra ur sikte. Detta
hade skett uppe mot norska kusten i
höjd med Bergen.
Därefter har ingen sett eller hört
något om fartyget.
Julen nalkades och i Mölle hoppades
man i det längsta, men in gen fick
någonsin veta varför eller på vad
sätt Condor med dess 8 man starka
besättning gick under. Det blev en
dyster och svår tid för alla berörda.
Hela byn sörjde sina sjömän . Svårt
blev det att förlora sina söner och
ännu svårare för de familjer som
förlorat sina fäder. I kyrkboken står
att alla drunknade den 11 december
1896.

HANS-OTTO PYK

En fröjdefull jul & ett gott nytt år
önskar

Mölle Målarna
Tel/ fax: +46(0)42-34 76 31
Bil: 070-334 74 94
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Tyvärr, inget gästbåtsrekord!
Redan i juni höll vi på att sätta ett svårslaget rekord
för säsongens gästbåtar. Inte så att det var fler än
vanligt, men en var större än vi sett tidigare. Nu
blev det inte riktigt så men "Oslobåten", Pearl
ofScandinavia, strök så nära att hamnkaptenen
började räkna på vad hamnavgiften skulle tänkas
kunna bli. I sista stund lade man rodret dikt babord
och rundade sedan Kullen.
I augusti blev det i alla fall klirr i kassan för
hamnkapten Lennart när den tyskflaggade
skönheten här intill majestätiskt gled in i Mölle
hamn.

MÖLLE kuriren
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BAhlquist
Maskin AB

BYGGPIERRE
Allt inom snickeri och målningsarbeten
Rö rar beten

STENARBETEN

Tfn: 0709-916054

..

~~llrterber~!::;:g1.twn

._

I

SPRANGNINGSUPPDRAG

042-33 06 70 & 070-248 48 85

la ALLT INOM

~ fe

--i-

MARK
~ fe

BYGGNADER

VÄRME• VATTEN• SERVICE•
KYLA och BUTIK
I!\
Eleshultsvägen 33

'\å1

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

260 41 NYHAMNSLÄGE
När det gäller värmepumpar:
Återförsäljare för CTC, IVT, FU JITSU

Vi har allt inom fönster & dörrar
Vi utför också underhåll & renovering

042-34 90 05

Över 3.000 nöjda kunder!

Eriks fönsterputs
0771-42 42 42
www.eriksfonsterputs.se
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MÖLLE KAPELLSYFÖRENING
ger "favorit i repris"
den populära brödförsäljningen,
som äger rum på Mölle Fiskrökeri, går i år av stapeln

fredagen den 15 december.
Kapellsyföreningen tar tacksamt emot
hembakta kakor till försäljning,
hälsar Lise Håkansson, som står som kontaktperson
på telefonnummer 34 70 28

Brunnby
församlings
aktiviteter
Mölle kapell
3/ l 2

Adventsgudstjänst
kl. 15.00 med
Brunnby kyrkokör
Adventskaffe serveras
i stationshuset efter
gudstjänsten
Jul vid krubban kl. 11.00
med barngrupper och kör
Midnattsmässa kl. 23.30

24/ 12
24/ 12

HÄLSOHUSET

Storgatan 72

2007

HÖGANÄS

7/ 1
11 /2

önskar
11 /3

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
MITTE BOHLIN
042-33 07 65
Hälsokonsult: Stresshantering · Yoga· Meditation· Zonterapi
EILEEN PALM
070- 32 69 253
Cert. massör, medlem i Kroppsterap. yrkesförbund:
Massage · Zonterapi· Avslappning· Friskvård
BIRGITTA FALK
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut: Konsultationer

0708 - 22 63 24

GUNILLA HANSSON
0730 - 41 42 72
Cert. traditionell kinesisk akupunktör:
Akupunktur · Massage · Friskvård · Purity Herbs · Smärtlindring
ANETTE KILEFORS
0702 - 27 85 04
Samtalsterapeut, psykodynamisk inriktning · Gestaltterapi

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

Söndagsmässa kl. 15.00
Söndagsgudtjänst
kl. 15.00
Söndagsmässa kl. 15.00

MÖLLE BYFÖRENING
Glögg
Traditionsenligt önskar
biblioteket en god jul med att
bjuda på glögg
torsdagen den 14 december
kl. 16-18

LOTTA BEHRNDTZ
Långgatan 29, Höganäs
Leg barnmorska
Preventivmedelsrådgivning
Samtal Hälsovård
Kvällsmottagning vid behov

Tel: 042-33 32 86
0768-22 42 45

KULLAPRAKTIKEN
Doktor
SVEN-GÖRAN BLANCK
Centralgatan 35, Höganäs

VÄLKOMMEN TILL

dl,// ~ ~$ÖS
Q),.,n~& fHe~,_,,aJ.,~,'I

tel 042-33 08 60

Privat familjeläkare

Kullabergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71
MÖLLE kuriren
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Ju{kfappsk[ipp
rra med annonsen
och vi ger dig 15% ra6att
på valfri ju[f?.g,rtong med
doft, 6åde dam och herr.
<v'äy· meffan 6[ a (Jucci,
Cafvin 'J(fein, (J)o[ce
(Ja66ana, Lancome,
Prada, }lrmani...
(Jä[[erveckg 49-50
o/ä[fwmna!

Tänker du begära
löneförhöjning snart?

Fastighetsbyrån
Hör av dig när ditt nya liv börjar!

Garantifond Plus
elt nytt fondsparande - samtidigt som du
får del av börsuppgångarna har du skydd mot
~ ursfall. För bra för att vara sant?
Kom in så berättar vi mer.
En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning .
De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
Du finner informationsbroschyr och faktablad
på www. handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken

