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Möllekuriren önskar alla läsare en
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Nya försök i So/viken

Blå randen
Nya spän nande tyger från

Svenska Jobs handtryck
och klassiska blommor från

Sanderson, Zimmer och Fadini Borghi
Solvikens badbrygga har genom
åren fatt restaureras ett flertal gånger.
Sjön är inte nådig och verkar vara
som värst just där. Den nu aktuella
ombyggnationen i Solvikens familjebad skulle varit klar till den 15 maj.
- Det var den inte, berättar den ansvarige på kommunen, Magnus Svederberg.
Bryggan skall gjutas i två fundament
för att tillåta genomströmning. Ovanpå skall gjutas en sammanhängande
betongbro. Arbetena är mycket beroende av väder och vind och under
första delen av maj har det inte
gått att göra det. När man väl far
tillräckligt lugna förutsättningar är
det en veckas arbete.
Barnbassängens omläggning till sötvatten skall enligt planerna vara
klar till midsommar och där lägger
inte vädret hinder i vägen på samma
sätt.
HÅKAN LIND

fi nns nu i min kollektion .
Har du lust att fräscha upp ditt hem med nya textilier slå mig en signal. Jag gör gärna hembesök
med rådg ivning och visn ing av tygprover.

Ulla Lundstad
Ku llabergsvägen 6 i Mölle
tel 042-34 7668, mobil 0708-342590

Vill du vara med och utveckla Din kommun?
Bli då medlem i Moderaterna i Kullabygden
Kontaktpersoner:
1:e vice ordf. i Kommunfullmäktige
Håkan Göthe tel 070-7530697
Ordf. i Medlemsutskottet
Solweig Stjemvall tel. 073-6323063

moderaterna
MÖLLE kuriren
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Möllekurirens gästkrönikör utreder:
En fråga som aldrig förlorar sin aktualitet
är den om vilken av orterna som är att föredra -

Mölle eller Arild?
På den tiden det begav sig var Arild den anständiga
orten medan det famösa gemensamhetsbadet gav
Mölle ett moraliskt betänkligt rykte. Vid ungefär
samma tidpunkt kom konstnärerna till Kullabygden.
Den tidens landskapsmålare hade inga svårigheter att
välja. Arild hade det rätta ljuset med sina nyanserade
skuggbildningar och Skäldervikens reflexer. Det hårda
och direkta solskenet i Mölle var mindre lämpat för
impressionistiska övningar. Moralen och konstestetiken
utföll sålunda till Arilds fördel.
I ett mera allmänt perspektiv kan man diskutera
fördelar och nackdelar. Var är bäst att vistas?
Förmiddagens sol faller direkt in i Arild medan
Möllebesökaren f'ar invänta eftermiddagen. Just den
frågan har varit ett stridsäpple genom åren. Om man
inte vill ta ställning kan man välja poeten Gabriel
Jönssons kompromiss: Att vistas i Arild under
förmiddagen för att sedan förflytta sig till Mölle.
Saken är emellertid inte utagerad med dessa
infallsvinklar. Vi har också mera känsliga frågor om de
båda byarnas estetik och var det är "finast" att bo.

Det kort som Mölle kan spela ut är anblicken av byn
sedd från hamnen. Här lyser husen med sina exotiskt
vita väggar och förflyttar för ett ögonblick betraktaren
till Medelhavet. Arild kan kontra med den särpräglade
idyllen. Den kommer bäst till sin rätt genom
närstudium. Just i detta finns en avgörande skillnad
mellan de båda. Arild blir rikare för en flanör som går
längs gatorna, åtskilliga av dess torp och Skånelängor
är välbevarade och intressanta. En närmare granskning
av de enskilda husen i Mölle ger betydligt mindre.
Mölles bebyggelse är en blandning av jugendkolosser
och rätt ointressanta hus. Man kan alltså slå fast att vid
en närmare granskning tar smaken till i Arild medan
den förminskas i Mölle - för att travestera 1700talsestetikern Carl August Ehrensvärd. För övrigt var
det Ehrensvärd som skrev ner de ofta citerade orden:
IP-- "Skåningen är rödlätt, påklädd och ätande." Om man
idag skall finna några sådana överlevande exemplar
skulle jag tro att Mölle är den bästa platsen. I Arild är

En annan faktor är hamnmiljön. I Mölle är det liv och
rörelse under sommarmånaderna medan Arilds hamn
är en sömnig idyll. I Mölle går sommargästerna på
sin strandpromenad för att möta varandra och växla
några ord. Andra, mera tillfälliga gäster, kan beskåda
de inkomna båtarna, diskutera vilka som ser dyrast
ut. Man kan även se på när besättningarna sitter och
äter sin kvällsvard. Internationell lyxstandard når man
dock inte i Mölle. Tecknet på en sådan är att placera
dyrbara blomsteruppsättningar på lustyachterna.
Däremot kan man iaktta de många exemplen på den
typiske tursiten, en familj klädd i träningsöverdrag där
samtliga familjemedlemmar bär samma slags plagg. De
bär vanligen glasstrutar. För all del, Mölle f'ar tilldelas
några poäng för pittoresk populism men det höjer
ju inte nivån på området stil och god smak. Arild är
tråkigare men stilfullare.
Arild är alltså smakfullast. Utifrån detta perspektiv
kan man ställa frågan om hur invånarnas smak- och
stilkänsla gör sig gällande i de båda orterna. Efter
en noggrann inspektion är svaret odiskutabelt:
Smaklösheten har en betydligt större utbredning i
Mölle. Faktorer som beaktats i denna undersökning är
sådant som hus-ens färgsättning, gardin- och fönsterarrangemang, staket och häckar samt inte minst
blomster- och trädgårdsanlägg-ningar. Magplasken
inom detta område är påtagligt utbredda i Mölle, Arild
klarar sig betydligt bättre.
Det avgör väl också frågan om var det är "finast" att
bo. Arild är den sobra platsen, Mölle den populära.
Det är dyrt att skaffa sig sommarhus vare sig man
väljer Mölle eller Arild. Men det är nog tveklöst så att
det smäller högre om man kan
meddela sin bekantskapskrets
att man "har sitt sommarnöje i
Arild" än i Mölle.
LARS VILKS

det tämligen långt mellan skåningarna.
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Bland Mölles hus & trädgårdar
Gunilla och Örjan Pette,-ssons
hus i hörnan KullabergsvägenMöllelägevägen är byggt i vackert
rödbrunt tegel i slutet av 1800talet. Äldre möllebor kallar det
''Aldos hus", även om Örjan och
Gunilla har bott där i 30 år.
Gavlarna har var sin veranda flankerade av lila syrener. Den södra är öppen med vitmålad snickarglädje och
mycket lämplig till morgonkaffe och
den norra är inglasad. Huset är byggt
i sluttningen från berget och sett från
trädgårdssidan är det högt och stort
och som gjort för klätterrosor. Här
kommer snart Polstjärnan att blomma, följd av New Dawn.

Den låga muren längs Kullabergsvägen är också hög visar det sig
inifrån trädgården. I den mån den
nu visar sig, täckt som den är av
buskage och murgröna.
Som förbipasserande har man kanske
skymtat den tidiga vårens häggmispel,
vars färger står så vackert mot husets
tegel eller de välformade gamla äppeloch päronträden i blom ovanför den
täta höga hagtornshäcken eller de höga
syrenerna, vita och lila, men annars är
trädgården insynsskyddad och man
måste vara rätt påflugen för att få en
närmare titt.
Det finns olika entrevägar att välja
mellan. Om man tar den vita grinden
i häcken på Möllelägevägen far
man gå under en tibetansk bergsros
med mörkröda enkla blommor och
doftande schersminbuskar. Men från
Kullabergsvägen kommer man å
andra sidan rakt in på morgonkaffeverandan.
Gunillas och Örjans trädgård är lummig med träd och buskar, och rabatterna har mjuka former. Perennerna
växer tätt: daglilja, iris, bergklint,
gammaldags rosor, smultron, lavendel, praktröllika och fruktträd och
många andra samsas tillsammans
och en liten myskmadra har brett ut
sig och lagt beslag på utrymmet som
blivit kvar. Växtsortimentet utökas
efterhand.
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"Jag kan inte låta bli att köpa om
jag är på en plantskola och så tar jag
sticklingar" säger Gunilla.
"Jag flyttar, gräver upp och gräver ner
hela tiden. Men på sommaren är det
inte så mycket jobb med trädgården,
eftersom det växer så tätt.
Och det är Örjan som klipper gräset",
tillägger hon med ett leende.
De stora tulpanerna, som ser så kungligt röda ut, kommer från Drottningholm, där Johanna, dotter i huset,
hade praktikplats och fick ta med
lökar hem.
Mycket i trädgården är kvar sedan
Aldo Petterssons tid. Vedboden,
dasset, lupinerna, pionerna, syrenerna och de gamla fruktträden.Hasselbuskarna vid norra gaveln var en
berså en gång.
"Det var på våren vi såg huset första
gången och vi tyckte det var så
vackert med alla blommorna som
växte här." Aldos trädgård hade
många fler fruktträd och bärbuskar
än vad som finns idag, berättar
Gunilla, men träden var gamla och
har murknat allt eftersom.

Ove Bengtsson minns ...

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

...Aldo Pettersson, hans bröder och föräldrar. Aldo var skomakare i Malmö.
Hans bröder hette Nils och Axel. Det var en flicka också, Benny, antagligen
en syster.
Axel gifte sig med Inez från Mölle och blev skräddare i Danmark. Han var
född 1907 eller 8. Aldo var äldre, kanske jämngammal med huset. Nils blev
styrman. Föräldrarna var August och Emma, Gylleröemma också kallad.
August var styrman och Emma kom nog från den röda längan inti ll vägen
efter nuvarande Gylleröd. Och då var det hennes bror som var Gyllerölars,
som var döv och murade eldfasta ugnar i hemmen i byn.
August omkom utomlands, Ove tror det var i Archangelsk. Han kom hem
i en zinkkista, som var brukligt på den tiden. Det hände när Ove var i I0årsåldem. Ove minns också murgrönan som täckte hela verandan och gaveln
mot söder. Den verandan var vardagsingången, minns Ove. Den finare
ingången var glasverandan på norra gaveln. Aldo brukade åka hem ti ll Mölle
när han var ledig och efter pensioneringen bosatte han sig här.

afekenstam

MÄKLARBYRÅ
""' "'.ekenstam.se
04~123330
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TEXT: KIRSTEN KNAFVE
FOTO : LOTTA BIGNERT

under en
vinranka i bottenvåningen som vetter
mot trädgården har Gunilla sin verkstad.
I fönstret står korgar med garnbollar
sorterade efter färg. I en egen korg
ligger katten Ulla och sällskapar när
Gunilla väver. En mycket liten skiss
som förlaga intill vävstolen är allt som behövs för att det ska växa
fram en stor vacker bildvävnad. 10 cm om dagen kan den växa som
mest om det inte är så mycket detaljer. Just nu är målet en utställning
på Galleri Moment i höst.

FÄRSK FISK
RÖKT FISK
SKALDJUR
INLÄGGNINGAR

Kär och galen?
fastighetsbyran.se

MÖLLE FISKRÖKERI
HÖGANÄS FISKAFFÄR
Keramikgatan 2 i Höganäs

TEL. 042-331 332
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Hör av dig när det är din tur att byta bostad!

ger en känsla av trygghet när du står inför
en bostadsaffär.
På Länsbergs har vi många års erfarenhet
av fastighetsaffärer just på Kullahalvön.
Det har gett oss god lokalkännedom och
ett rikt kontaktnät som vi gärna delar
med oss av.
Kontakta oss om du söker ett boende
utöver det vanliga eller behöver hjälp att
sälja din fastighet här på Kullahalvön.
Våra aktuella objekt, samt de vi sålt
ny ligen, ser du på www.lansbergs.se.

Rickard Länsberg är registrerad
fastighets-mäklare med gedigen
mäklarerfarenhet och god kunskap
om Kullabygden. Tel 042-33 08 09
Sofia Johansson är registrerad fastig-

hetsmäklare med examen från 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 31 Höganäs.
Tel 042-33 08 09, Fax 042-33 21 08 . www.lansbergs.se

______ ..,.,.,..,. _______
lIDAMOT MÄKlARSAMRJNDET

MÖLLE kuriren
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ii---------------------www.gripen.se-----------------------i
Där människor möts
Där affärer görs.

Välkommen till Sparbanken Gripen i Höganäs!

SPARBANKEN
GRIPEN
Telefon: 042-490 29 30

vet

Va lvet ka n erbjuda dig en unik tillgå ng till de a llt viktiga re
d a nska kö pa rn a. Vå rt sa ma rbete med SvenskDa nsk
Fasti ghetsfö rmedling innebä r bl. a. a tt o bjekten ex po ne ras på
www.boligsverige.dk . Detta ger dig en exklusiv ex po nerin g
m ot cirka två milj o ner po tenti ell a d a nska köpa re. Lä mn a din
bostad till oss på Va lvet så få r du till gång till fl er kö psta rka
spekul a nter, uta n a tt det kostar dig något extra !

MÖLLE kuriren

Storgatan 77 A

når fler s

törre målgrupp ger bättre pris
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---Fågelsångsgatan 4,252 20 Helsingborg, Tel: 042-12 16 16
www.valvet.se

Mö/les klockgrodor
z

segrade i körfestival
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Den första omgången i den europeiska sångfestivalen
för klockgrodor gick av stapeln fredagen den 4 maj .
Deltagande länder var Danmark, Lettland, Sverige
och Tyskland. Efter omröstningen stod Sveriges
deltagare, de ca 50 klockgrodorna på Mölle fälad, som
överlägsna segrare. Omröstningen ägde rum dels på
Internet och dels på ort och ställe i vardera av de fyra
deltagarländerna.
MK:s opartiska bedömare, som lyssnat på bidragen
på Internet, finner segern odiskutabel och rättvis. Med
sin stämsång visade klockgrodorna från Mölle helt
enkelt sin särklass. Danmark ställde upp med enbart
sopraner. Tyskland föreföll inte ha repeterat tillräckligt.
Lettland - det är tråkigt att behöva konstatera - deltog
inte på samma premisser som de övriga. Den lettiska
klockgrodan är med all säkerhet tvåbent.
Fredagen den 11 maj var det dags för den andra
omgången. Den var inte lika uppmärksammad som
den första. Några entusiaster höll ut till sena kvällen,
men förgäves. Kallt och regnigt väder la sordin på
stämningen och på grodornas lust att sjunga.

w
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Bakgrund
Tävlingen ingår i projektet l!FE-Bombina som syftar till
att anlägga nya ochforbättra befintliga miljöer där den
utrotningshotade klockgrodan lever. Projektet är EU.finansierat Klockgrodan - Bombina bombina - tillhör
ordningen sljärtlösa groddjur. Den artbestämdes år 176 1
av Carl von linne. Ryggen är gråbrun eller olivgrön och
undersidan är svart med rödorange fläckar. Den blir ca 55
mm lång. Det tidigare beståndet i Sverige dog ut omkring år
1960, men på 1970 och 1980-talen utplanterades den igen.
Idag.finns uppskattningsvis 3000-4000 individer på ett fåtal
platser i Skåne.
Om du vill lyssna på bidragen, gör så här:
I. gå in på Google
2. skriv svt klockgrodor
3. klicka på länken svt.se Sydnytt
4. klicka på rösta i grodornas melodifestival
5. klicka på länkarna under Und hier die Siegerlieder
och lyssna på tävlingsbidragen.

INGRIDS . ERIKSSON

Torr i munnen!

Tandläkargruppen
tel: 340444

Höganäs.

MÖLLE kuriren
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TEXT & FOTO: IN G RIDS. ERIKSSON

Vill du dela med dig av något midsommarminne?
Maj och Arne Tegnestam:
- Vi är båda 87 år, så vi har en hel del minnen, ler Maj och Arne.
- Midsommar firade vi i 15-20 år tillsammans med min (Majs)
bror och många goda vänner i Halland. Vi hade väldigt roliga
midsomrar där. Men han gick bort och då upphörde det firandet.
Därefter har vi i flera år tillbringat midsommaren hos en gammal
vän, som dessvärre nyss avled .
- Nu ser vi fram emot att fira diamantbröllop nästa sommar.
Då har vi varit gifta i 60 år.

Eva Malm Pagden
- När jag var liten gick man till midsommarstången med
lupiner och syrener. De brukade vi plocka bakom Turisthotellets dass. Min mormor, Selma Holmbeck, drev hotellet
på den tiden. Blommorna bands på midsommarstångens
kransar. Det var alltid så spännande innan stången hade
rests. Sen dansade vi och hade det livat värre.

Ragna och Christer Wallentin
- Vi är fyra-fem familjer som träffas varje midsommar.
Vi har knytkalas, så att alla bidrar till festen, men vi
turas om med värdskapet. Det är alltid väldigt trevligt,
säger Ragna. Till värdskapet hör att stå för "bubblet".
Christer erinrar sig en gång då han var lite sen med
inköpet. Endast magnumflaskor med champagne
återstod på Systembolaget i Höganäs. Det var mycket
uppskattat av de övriga i sällskapet.

Lars-Erik Johansson
- Det man minns är ju de första midsomrarna här i Mölle,
då barnen Marcus och Matilda var små. Numera har
min dotter Matilda och jag gjort till tradition att varje
midsommar köra en runda i Kullabygden. Vi handlar
potatis och grönsaker här i trakten. Blommor köper vi
också och kör till kyrkogården i Jonstorp/Farhult och
sätter på fars respektive farmor och farfars gravar.

Åsa & Hugo Lundberg
- Jag minns den midsommar då vår dotter Elinora
var två år och skulle vara med om sitt första riktiga
midsommarfirande. Jag var höggravid med vår son
Hugo - som föddes några dagar senare - och orkade inte
följa med familjen till midsommarstången. Det tyckte
jag var så väldigt synd.
Lisa Hindman
- Det är tradition att vi firar midsommar i Småland tillsammans med mina bröder och deras familjer. De bor i Stockholmstrakten så vi kommer från olika håll. Vi har övertagit ett
gammalt hemman som våra föräldrar köpte en gång i tiden.
Min brors barn och barnbarn kommer alltid. Vi träffas, umgås
och har kul.

Ingrid Nilsson
- Nuförtiden brukar jag gå med barnbarnen till lekplatsen.
Men det finns en annan bild som etsat sig fast på näthinnan.
Det var Greta Yngve, säkert var hon 80 eller kanske till
och med 85 år när jag såg detta. Hon var iklädd en vacker,
bredbrättad hatt och sjöng och deltog med liv och lust i
dansen.

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

SOMMARENS
UTSTÄLLARE
på GALLERI STATIONEN
PERIOD
1 9 - 15 jun
2 16 - 22 juni
3 23 - 29 juni
4 30 - 6 juli
5 7 - 13 juli
6 14 - 20 juli
7 21 - 27 juli
8 28 - 3 aug
9 4 - 10 aug
10 11- 17 aug
11 18 - 24 aug
12 25 - 2 sept

Katrin Bernekorn
Maria Hansson
Ängelholmsgruppen
Bodil Rössel
Johan Ramberg
Birgitta Lindestam
Mats Muller

& på GALLERI ANNEXET

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

Mix
and
match

Köpmansgatan 6, Höganäs
tel. 3310 77

PERIOD
1 9 - 15 jun
2 16 - 22 juni
3 23 - 29 juni
4 30 - 6 juli
5 7 - 13 juli
6 14 - 20 juli
7 21 - 27 juli
8 28 - 3 aug
9 4 - 10 aug
10 11 - 17 aug
11 18 - 24 aug
12 25 - 2 sept

Susanne Rydelius
Camilla Lord
Jan Haelqvist
Gunilla Bardanzelu
Monica Krusell
Lillemor Lövgren
Lida Glave
Siv Nordqvist

De som önskar hyra lokalerna annan tid än
ovan, kontakta Lars Nilsson, tel 0730- 190180

. Fönsterspecialisten .
Vi tillverkar

FÖNSTER & DÖRRAR
speciellt anpassade till äldre hus.
Ring för kostnadsfri offert.
12
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042-34 90 05 www.gamlahus.com

Mina&sus
Nu är vi tillbaka
med våra vackra
handgjorda smycken.
Tag 3, betala för 2vi bjuder på det billigaste.
Priser mellan ~EllJ kr.

I ÅR MÅNGA NYHETER.
Galleri Annexet 23-29 juni.

Välkomna

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

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

TYGKOMPANIET
Vi har flyttat in i ny större butik men finns fortfarande kvar
på Centralgatan 43 i Höganäs.
Sortimentet utökas med ännu fler kvalitetsmärken.
Välkomna in i vår nya butik.
042-33 22 88, 0708-57 83 90
Öppettider tis-fre 12-18, lör 10-14

Krogen på berget
Konstkeramiker

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt

handgjort & handmålat
stengods
Garngränd 6 , 260 42 MÖLLE

telefon 042-34 74 20

Utställning

Kullakust
Akvareller av

Johan Ramberg
Vernissage: Lördag 28 Juli kl. 13 - 19
Öppet: 28 Juli - 2 Aug. kl. 13 -19
Obs: Fredag 3 Aug. endast 13 - 18
Galleri Stationen, Mölle tel. 073-058 47 81
MÖLLE kuriren
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För fem år sedan stod Niklas Medin i vakten när Biodlarföreningen skulle passera grindarna på
väg upp på berget. Nyfiken som han är passade han på att informera sig om hur man odlar bin.
Och det tog skruv. Snart var Niklas med i en av de kurser som föreningen håller. Nu har han
fyra bisamhällen i föräldrarnas trädgård längst ut mot fäladen på Södra Strandvägen.

Intresset för de här små krypen har
alltså tagit ordentlig fart. Niklas är
född i Mölle, men numera bosatt
med sin familj i Nyhamnsläge. Utan
egen trädgård som han är, är det
praktiskt att intresset smittat av sig på
pappa Arne. Då kan nämligen hans
bin hålla till på bästa möjliga ställe.
Och under intresserad övervakning
dessutom. Mamma Margareta håller
sig dock på behörigt avstånd.
Menbinärfredligaocharbetssamma.
De av oss som störs av surrande påhälsningar, speciellt när sylt och saft
kommer fram, skall veta att bina är
helt oskyldiga. Det är bara getingar
som stör under de omständigheterna.

Under tiden jobbar bina med sin
honungsproduktion. Oavbrutet.
Ja, det vill säga inte riktigt alla - bara
arbetsbina. I varje samhälle finns ett
tusental drönare, som inte har annan
uppgift än att sköta fortplantningen.
Tillsammans med drottningen - som
är ensam drottning i sitt samhälle.
Under sin levnad producerar hon
upp till 500.000 nya små bin! På fem
år. De stackars arbetsbina blir som
mest ett år gamla, men orkar oftast
inte ens en hel säsong. De faller
verkligen på sin post. Vingarna går
helt enkelt sönder och biet störtar till
marken.

Vårt recept fOr
lata dagar:
Mycket enkelt; kom hit och låt oss hjälpa till med lunchen, middagen
eller desserten . Välj mellan lufttorkade delikatesser och allt som
hör därtill, färdiga buffeer och ostbrickor med tillbehör.
Bara att packa upp och servera. Enklare kan knappast semestermatlagning bli! Och det slutar inte där - nu kan du dessutom få ditt
lystmäte vad gäller färsk pasta - i lös vikt.
Fast den måste du ju själv koka en stund, förstås ...

OLDSBERGS OST
Köpmansgatan 6 a , 263 38 Höganäs. Tel 042 - 33 05 05 .
Mobil 0706-75 Il 25 . info@oldsbergsost.se
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Medan vi står och pratar ett par
meter från bikuporna pågår pollentransporterna för fullt. Många har
fullt synliga "kindpåsar" på låren
fulla med gyllene pollen från rapsfältet i närheten. Bina uppträder exemplariskt och visar verkligen att
de inte bryr sig om den mänskliga
närvaron. Ibland kan de göra några inflygningsvarv när flustret är
fullt av ankommande och/eller avgående bin. Då kan de sätta sig på
ett rosenblad i närheten och pusta,
men aldrig att de skulle fä för sig att
besvära någon människa som råkar
befinna sig i närheten.
Men allting är som vanligt bara nästan
sant. Rör man sig oförsiktigt hastigt i
direkt närhet av kupan - eller om man
ställer sig mitt i inflygningsvägen så
kan ingen garantera för följderna.
På sjön gäller att den som seglar för
sitt nöje väjer för den som seglar för
sitt bröd. Det verkar gå igen även
i binas egenartade värld. Så inga
grannar har heller störts. De tror
fortfarande att samhällena är den
pumpstation som de ser ut för på lite
håll. Allvarligt talat finns det även
bland bin samhällen som kan vara
ilskna så var inte för kaxig i närheten
av bikupor.
- Det är verkligen fascinerande
att se hur alla bin fungerar som
en del i ett stort kollektiv, tycker

Tiotusentals bin mitt ibland oss!
Även om samhällena har bästa läge
man kan tänka sig, strandnära enligt
deklarationssvenska, tar Niklas
ibland med dem på en utflykt. När
mörkret sänker sig drar sig alla
"inomhus" och då är det möjligt
att sätta för en skiva för att ta med
samhället i bilen. Sen placerar man
det i kanten av ett blommande fält
någonstans - efter att man kommit
överens med bonden. På så sätt
underlättar man transportarbetet.
Om bina uppskattar miljöombytet är
svårt att veta.

Niklas, som poängterar att detta
är grunden för hans intresse. Det
finns inte tillräckligt med pengar i
verksamheten för att ekonomi skulle
motivera den nödvändiga arbetsinsatsen.
Men utöver den egna konsumtionen
i familjen blir det gott om honung
över till försäljning. Årets första
honung skall finnas till försäljning
en tid innan sommarnumret kommer
ut. I varje våning i samhället finns
elva fack med en vaxkaka, som
arbetsbina idogt bygger ut under den
ljusa delen av dygnet. När det har

blivit tillräckligt varmt, vill säga, för
att bina skall ge sig ut. Mer än sju
grader vill de ha. Drottningen visar
sig inte ute om inte temperaturen
närmar sig tjugo grader! Färgen
på honungen varierar något med
blommorna som är aktuella för
tillfället. När MölleKuriren hälsar på
är det rapsen som drar. Andra tider
på sommaren attraherar lavendel,
vresros, lind och många blommor i
mölleträdgårdarna. I det avseendet
är bina som vi människor och
trivs i villasamhällen med mycket
blommor.

Niklas är inte ensam om sin hobby
inom spridningsområdet. Minst två
biodlare till har vi - än så länge.
Vi andra förser näringen med de
nödvändiga blommorna!
TEXT OCH FOTO: HÅKAN LIND

C.

•
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MölleHonung

26042Mölle
Tel. <M2-34 76 45, 0703-04 45 0 5

Swedbank
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Alla vi barn i Möllebyn!
Nej inte riktigt, men många barn i åldrarna 0-12 år mötte upp vid Zanzibar då MK ville
fotografera det riktigt unga Mölle och visa att här bor minsann riktigt många barn.
En solig söndag i maj kom de som färgglada små lämlar från alla väderstreck till
lekplatsen. SMS-stafetten mellan föräldrarna hade fungerat väl. 43 Möllebarn finns med
på bilden. De övriga 23 barnen i den åldern var bortresta eller hade annat för sig.
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Vid det senaste årsskiftet bodde det 724
invånare i Mölle. Det är en ökning med
13 personer sedan den 31 december 2001.
- Det bor något fler barn i Mölle
nu än för fem år sedan, berättar
planeringssekreterare Ulf Peterzon vid
Höganäs kommun, och tillägger:
- Sett över längre tid håller sig
folkmängden i Mölle ganska konstant,
med små variationer.

Jonnie Ljung och
Fabian Täckström
hoppar ända upp i
skyn på studsmattan hemma hos
Jonnie och hans
bror Johan.
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Nu kommer posten!
Ett vardagligt ljud av ett postlådelock som stängs, den välbekanta gula bilen är på väg mot nästa
låda. Nu kommer posten . Alla, utan undantag, känner igen postbilen . Någon väntar otåligt! Kanske
på ett brev, en födelsedagshälsning, eller bara på reklamen som man snabbt bläddrar igenom över
en kopp kaffe. För någon annan kan brevlådan innehålla ett meddelande man gått och varit rädd för,
kanske ett avgörande besked som ställer vardagen på huvudet. Postbilen och dess förare berör oss
alla, på ett eller annat sätt. MK fick följa brevbäraren Torsten Aldgårds vardag på "en av de vackraste
postrundorna som finns".

Arbetsdagen börjar kl. 06.30 på postterminalen i Höganäs.
- Där lägger jag posten i ordning
efter adress, berättar Torsten.
På terminalen finns fack märkta med
namn eller firma. Då någon begärt
eftersändning finns det markerat på
facken, liksom tillfällig eftersändning
och lagring. Det tar Torsten hand om
efter rundan genom Mölle.

415 postlådor mellan
Himmelstorp och Kullens fyr
Rundan är 4-5 mil lång. Den börjar
vid Möllehässle, går vidare till Mölle
och ända ut till Kullens fyr.
Färden går tillbaka genom byn för
att avslutas vid Himmelstorp, via
Vattenmöllan och Björkeröd. Ca 415
postlådor tillhör personer bosatta i
Mölle hela året. På Gylleröd och i
Vita byn är det tätast mellan de åretruntboende. När sommargästerna
kommit fylls betydligt fler lådor med
post, i hela byn.
- Lokalkännedom är nödvändig. Det
är inte så lätt att vara vikarie, framför
allt inte i Mölle.
Torsten kan sin kundkrets. Det
händer ibland att det kommer brev
adresserade med namn och enbart
Mölle. Men de brukar alltid komma
fram till rätt mottagare. Brevbärarna
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omtalar de boende som "sommar"
eller "vinter". Vid ett brevinkast säger Torsten:
- Han är vinter, men vill inte ha
någon reklam.
Vid en brevlåda lite längre fram :
- Hon är sommar, men har kommit
hit för säsongen nu.

Torsten rattar sin automatväxlade bil
lätt och smidigt, tätt intill brevlådan.
Inte sällan måste han köra in en bit
på en tomt, eller runt ett häckhörn,
för att sedan backa tillbaka. Det ser
så enkelt ut.
- Det var ju inte första gången, ler han.

Torsten plockar med van hand ihop
bunten med post och reklam. Ibland
verkar det rätt så tungt ut. Han lutar
sig ut, ibland ganska långt, och för
in posten i lådan. MK undrar om
Torsten inte får ont i ryggen av de
påtagligt o-ergonomiska rörelserna.
Han medger att han har problem
med ryggen emellanåt.
- Några enstaka lådor är inte bra
placerade, men de är lätt räknade,
menar han.

Vmtertid händer det att Torsten
tvingas ställa in postleveranser till
vissa adresser på grund av halt
väglag.
- Det är framför allt på Solviksvägen
och Corfitz väg där det kan uppstå
svårigheter. På Gylleröd händer det
ofta att snön tippas av i stora högar
framför brevlådorna. Annars tycker
jag snöröjningen sköts ganska bra
här i byn.

Bra snöröjning i Mölle

Andra hinder för brevbäraren är
parkerade bilar. I synnerhet sommartid då vi har släktingar och
vänner på besök. Övriga tider på
året står mindre lastbilar utanför
hus som renoveras. De blockerar
ofta åtkomsten till postlådorna. Det
krävs att Torsten och hans kollegor
känner sitt fordon väl då passagen
är trång. En kollega sa en gång till
Torsten att
- Det är lite nervöst att köra ut posten
i Mölle. Det står så många fina bilar
parkerade på gatorna.

Uppskattad och
efterlängtad person
På BellaVista och i hyreshuset vid
Trappstigen far Torsten sträcka på
benen. Där levererar han · posten
till fots. På Skäraton t o m genom
springan i lägenhetsdörren, direkt in på
hallgolvet. Men det är en service som
kommer att försvinna. Från och med
år 2011 kommer alla flerfamiljshus att
ha lådor vid entren.
Här och där blir det tid för lite småprat
med Mölleborna. Vid Trappstigen
träffar han nyinflyttade Britta och
Yngve Nyström. En vänlig man vid
Bella Vista förhör sig om Torsten
haft en trevlig semester. En dam
uppe i "backarna" noterar att Torsten
kommer senare än vanligt.

Jo, han känner sig uppskattad. Och Men Torsten brukar påpeka att
uppskattad är den service han - Vi är ju två olika företag som kontillhandahåller. Försäljning av frimär- kurrerar, inte samarbetspartners.
ken t ex. Och om man behöver ta ut Sonnys sommarvikarie
pengar meddelar man Torsten den ena Torsten Aldgård är en äkta Högadagen, så kan man kvittera ut slantar näsare. Han har arbetat inom posten
nästa dag. Det går också bra att ringa sedan han slutade skolan. Började
till posten före kl. 14.00 dagen innan. som sommarvikarie, trivdes bra och
Vad betyder Internet och
stannade kvar efter det han slutat
City Mail?
skolan. 1969-70 jobbade Torsten
Allt fler sköter numera sina bank- i Mölle, som sommarvikarie för
ärenden via Internet och håller kon- Sonny Svensson. Sedan 2001 är
takt med släkt och vänner genom att han Mölles faste brevbärare. Han
skicka e-mail i stället för att skriva tog över efter Lennart Svensson då
brev. Torstenmenarattdetvisserligen denne slutade.
blivit en del mindre post på grund av - Jag trivs bra! Mölle är inte riktigt
Internet, men att det inte rör sig om som andra orter, påstår Torsten, men
några större mängder. Reklambladen kan inte riktigt precisera vad det är
har ökat och utgör en stor andel av som är annorlunda. Men en sak vet
han:
den totala postmängden.
Har han märkt av någon minskning - Det måste vara en av de vackraste
sedan City Mail började distribuera postrundorna som finns .
post?
- Vi har diskuterat det på jobbet.
Visst märks det, men inte alls i den
utsträckning vi hade förväntat oss.
Det är företag, t ex postorderföretag,
tidningar och banker som anlitar
City Mail, inte privatpersoner.

TEXT & FOTO:
INGRIDS. ERIKSSON

City Mail är ju nya i Höganäs, så det
är kanske alltför tidigt att uttala sig
om någon förändring. Flera miljömedvetna kunder har reagerat på att
det kör två bensindrivna bilar nästan
direkt efter varandra genom byn.

Maj-Britt Hansson, en av ja
Möllebor som var ute den
här tisdagen i maj. far sin
post direkt i handen

MÖLLE kuriren
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, 'Qet1kC1rrHänaa någon gång att man tvingas tillbringa lite tid
tillsammans med en riktig lokalpatriot i någon av Sveriges alla
obygder. Det kan vara ganska tröttsamt att höra på en sådam·
utläggningar om hur fint det är där de hm: Inte minst för att de som
regel har fel och bygger sin hembygdskärlek på grumliga känslor
utanfäktagrund, s.k hybris. Och allt pekandet hit och dit!
För attfå stopp på dem kan man Nvgsamf påpeka:

LL

Kullaberg med sina byar är ett av tre
resmål i Skåne värt ett eget besök,
enligt ansedda Guide Michelin. Lunds
domkyrka och Ales stenar kan man
också besöka om tiden skulle medge.
Nimis är ett av Sveriges sju underverk. Visby ringmur är ett annat. Det är
tidningen Vi Bilägare, som sett ut dem.

Butiken
med de exklusiva
märkena
By Malene Birger
Bruuns Bazaar
Bitte Kai Rand
Trussardi
Turnover
Tosca Blu
Oui / Set
Sandwich
Closed
Nougat
Björg smycken

Louise Butik
Köpmansgatan 5
263 38 Höganäs
tel. 042-34 16 16

Varmt välkomna!
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Flickorna Lundgren har utsetts till
Sveriges bästa kaffestuga.
Kullens Fyr är högst belägen av
Sveriges alla fyrar. Diverse nya trender
i mätmetoder som påstår att vår fyr
skulle vara lägre placerad, kan man ta
med en nypa salt. Vetenskapen växer ju
ideligen ur sina barnskor.
Kullens Fyr är ljusstarkast i
Skandinavien.
Arild är Skånes bäst bevarade fiskeläge: 70 q-märkta hus.
Håkull med sina 188 meter är högst
i Skåne.
Aschan hade Sveriges första
kinesrestaurang.
Den jättelika tornkvistska förkastningen valde att gå just här; från
Kullens fyr ända ner till Svarta Havet.
En mycket ovanlig bergart, kullait,
finns här i riklig förekomst.
Klockgrodor måste många åka långt
för att lyssna på.

I hela Sverige var det Björkeröds mosse, som tidigast blev isfri efter istiden.
Tyske kaisern drack ett glas vatten på
Hotell Kullaberg.
Nils Holgersson var en annan gäst,
som gärna besökte Kullen.
Fakta som dessa talar för sig själva
och brukar få den ivrigaste pratmakare
att besinna sig och förstummas. Vid
behov av ytterligare samtalsämnen
kan man ju alltid berätta lite om
gemensamhetsbaden i Mö/le. Kanske
känner vederbörande inte heller till att
det var badgästerna i Mö/le som var
först i landet med att äta färskpotatis!
Och se där! Efter en långrandig
inledning kan det arta sig till att bli
riktigt givande och intressant for båda
parter!

KIRSTEN KNAFVE

HOTELL

MÖLLEHUSJ
HOTELL • LÄGENHETER • KONFERENS
Tel: 042-34 30 80 • www.hotellmollehus.se
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Vad är det egentligen
för märkvärdigt med sjömän?
Jag har grunnat på den frågan ända sedan
Möllekuriren skrev om sjömän och sjömanshustrur
för en tid sedan. Det är säkert hedervärt folk - men
när jag gick där i potatislandet alldeles vid kanten
av det blå Öresund och såg båtarna sträva mot
fjärran mål, nå Helsingborg, då, så kom tankarna.
Jag tänkte - det trubaduras och sjungs om sjömanslivet i all oändlighet men när hördes senast en
visa som hyllar oss strävsamma trädgårdsodlare?
Somliga går i trasiga skor men när besjöng någon
skäggig gitarrplonkare våra i myllan stadigt
förankrade stövlar?
Jo,jag vet. Erik GustafGeijer skaldade en gång om
den svenske odalbonden;
Jag tror ej böljans falska lopp,
som far förutan ro.
Den fasta jord hon är mitt hopp,
hon visar evig tro.
Kvad Geijer.
Men ingen satte toner till dessa sanningsord.
Det är väl inte tillräckligt exotiskt, kan tänka!
Men slå på radion eller lyss till en trubadur och mot
dig väller visor som alla glorifierar sjömanslivet.
Sjömän, de har seglat för om masten på gamla
Nordsjön, de har gått fyra om fyra, ibland sex om
sex, i kolboxar stora som hus och de har drivit i land
i Malabår på Indiens östkust. Eller de har stått utan
pass och pengar på ett torg i Singapore och bjudits
på te och jam av sköna konsulinnor. Så har de minst
en famn i varje hamn, skryter de.
Ja,ja, låt dem bara hålla på!
En skämtare konstaterade en gång att i själva
verket finns det inga så hjärtnupna och sentimentala
lipsillar som just sjömän.

De tillbringar nästan all sin lediga tid uppe på däck
och där står de och glor på månen. Så slår
det dem plötsligt att samma måne lyser över deras
flicka där hemma och genast så börjar de grina.
Kommer de sedan också att tänka på mamma strilar
ögonen som en trädgårdsslang och skulle de därtill
fa syn på en svensk flagga står det som en fontän ur
tårkanalerna.
Så där pjunkiga och pjoskiga är inte vi trygga
odalmän. Vi spottar i våra valkiga nävar och gräver
och påtar och rensar vårt ogräs utan att göra så
förfärligt mycket väsen av oss. Våra kvinnor
behöver vi inte längta efter - de går trygga inne i
köket väntandes på att fa sätta ett kok färskpotatis
på plattan.
Men nog borde väl ändå någon sång någon gång
tillägnas oss och vårt strävsamma liv. Det är vi
verkligen värda.
På rak arm kan jag bara komma på en visa som
handlar om trädgården och dess produkter. Ett
nervpirrande drama om en blomma på rymmen från
ett växthus. Ni har säkert hört den, den heter: Det är
en ros utsprungen ...

LeifAspelin
(Leif Aspelin är reporter
på Svenska Dagbladet
och sommarboende i Mö/le)

MÖLLEBÅTEN
kommer tillbaka denna sommar med NY BÅT.
Vi börjar våra turer så fort vädret vill.
INFO 070-667 40 51
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Hos skräddare Andersson
som hade verkstad intill Hotell Kullaberg jobbade Frederic Täckström
som springpojke. Arbetsuppgifterna
kunde bestå i att gå upp på backarna
till Blåsbo med ett par strumpor som
skräddaren lagat eller till kapten Pyk
med ett par nya byxor. "Jag undrar
om skräddaren verkligen behövde
mig", funderar Frederic.
I Annies affär har många
möllebor arbetat i unga dagar med
att bära matvaror eller dra dem
i skrindan till hem och hotell i
byn. Frederic höll extra noggrann
ordning i källaren, berättade Annie
senare för honom;
han staplade alla
hennes äpplen i
fina pyramider efter
färg. På söndagarna
sålde han lösnummer
av Sydsvenskan.
Han cyklade runt i
byn, knackade på
dörrarna och frågade:
"Sydsvenskan?" i
hus efter hus. På
Sundöre råkade han
säga "Kvällsposten?"
istället en gång, vilket
var så pinsamt att han
minns fadäsen än.
Han plockade också potatis,
diskade på hotell Kullaberg, stod i
receptionen på Grand och som 15åring gick han till sjöss en sommar.
När föräldrarna köpte "Jappens"
intill Turisthotellet och öppnade
kiosk och en affär för konsthantverk
var förstås sommarjobbet givet.

Förr i tiden fanns en varierad arbetsmarknad i byn
m~_d många olika sommarjobb att välja på.
Aven de yngre barnen kunde få arbete,
t.ex. som springpojke i någon av affärerna.

SOMMARJOBB •I

plockare, år efter år. Berit Svensson
och Eva-Lisa Knafve skulle man
inte plocka i närheten av, säger Peter
Wagner, de var för snabba och det
fanns ingen potatis kvar efter dem.
Man brukade plocka två och två och
hjälpa varandra, men Berit och EvaLisa plockade oftast var för sig för
att kunna sätta riktig fart.
Plockade potatis
"Berit var snabbast", säger Evagjorde alla barn och ungdomar i byn Lisa. De skulle vara på plats klockan
åtminstone någon gång. Carl-Her- sju på morgonen och gick tidigt
man, Göran, Boddi och alla andra hemifrån för att få en bra sträcka.
plockade hos bönderna i trakten, Av bonden fick alla var sitt nummer
hos Eilert Nilsson på Kockenhus, som de skulle sätta på sina lådor och
hos Hans Pettersson på Gylleröd, i så satte de full fart.
När det efter ett par timmar var
Björkeröd och på Kullagården.
En del tyckte arbetet var för an- dags för kaffepaus, gick ropen som
strängande och blev inte så långva- en löpeld i sträckorna: "Kaffe!!!"
riga i tjänsten. Vissa buspojkar fyllde Lådor riggades upp till ryggstöd
på med sten och blast i sina lådor för och så satt man och njöt intensivt
att förbättra ackordet, vilket förstås av medhavd saft och vetebröd i tio
gjorde bonden på dåligt humör när minuter. "Ibland var det lemonad
det uppdagades. Andra var trägna i stället för saft och då var lyckan
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gjord", berättar Eva-Lisa. Flaskan
hade hon nedgrävd för att den skulle
bevara kylan.
När det var dags för lunch skyndade
hon hem och "Gud nåde mor om inte
maten var färdig!" och så tillbaka
till potatisåkern till klockan fem. Då
värkte hela kroppen och det blev bad
och skrubbning i zinkbalja hemma i
källaren. "Inte i morgon igen," sa
mor Lisa. "Joo'', sa Eva-Lisa.

Potatisdrottningen!
Före midsommar ett år plockade
de ända till klockan nio på kvällen.
Eva-Lisa fick ihop ett och ett halvt
ton och Eilert Nilsson fick räkna om
flera gånger innan han trodde på det.
Dagsförtjänsten blev 67 kronor. Eva
Lisa blev utnämnd till "Kullabygdens
Potatisdrottning" och en tidning kom
och fotograferade . "Det var alltså
ingen skönhetstävling, tvärtom", säger Eva-Lisa. Efter det kom hon så i
ropet hos bönderna i trakten, att hon

hämtades i bil herruna på morgnarna.
Förtjänsten kunde användas till inköp
av viktiga saker, t ex en underkjol
på Vanjamagasinet i Höganäs för 27
kronor. Eva-Lisas mor stärkte den
med potatismjöl tills den stod rakt
ut enligt tidens mode och lagom till
lördagsdansen på Mölleberg var den
klar.
En ung man var utsedd och EvaLisa hoppades på att bli uppbjuden,
där hon stod uppställd utmed väg-

gen vid dansgolvet med de andra
mölleflickoma. ''Nu kommer han! ",
tänkte hon, men .... mitt framför
henne vek han av och bjöd upp en
annan! Det kom fler kvällar och fler
besvikelser. Men en kväll bjöds hon
upp av hans gode vän. På Mölleberg
hängde stora speglar på väggarna
och Eva-Lisa minns att hon såg sig
själv dansa med Per som han hette,
i sin utstående klänning med svarta
ränder och blommor och att hon
tänkte: "Vilket vackert par! "
Efter en tids användning sprack
underkjolen av all stärkelse, men Per
är kvar ännu.
Eva-Lisa fortsatte plocka potatis på
somrarna även när hon gick i gymnasiet. "Då var det ju ännu viktigare
att tjäna pengar." När Per var hem-

ma på permission från lumpen fick
han krypa efter Eva-Lisa i potatissträckorna för att fa chansen att träffa henne.

Hönssoppa med klimp
På de mindre lantbruken blev potatisplockarna bjudna på mat och
kaffe. Hos Nils Nilsson och Olga i
Björkeröd bjöds det på hönssoppa
med klimp, minns Berit för det
hade hon aldrig ätit förut. Hos Nils
Perssons i Krapparp bjöd de på så
extra gott vetebröd att man gärna
plockade där, minns Eva-Lisa. På
Kockenhus var det störst chans att
göra en bra förtjänst, berättar Berit,
för potatisarna var stora där. 50-60
kronor om dagen kom man upp i och
det var mycket pengar när man var
15, 16 år.

T v. Vad vore midsommarbordet utan den svenska nypotatisen?
Nedan t.h. Vid sorteringsbandet står Henry Blomkvist och tittar på när
Carl-Herman Pettersson vevar på. Hans Petersson fors er bandet med potatis
som Anna-Greta Blomkvist sorterar under Nils Petter Nilssons överinseende.

Th: I vänstra raden, längst t.v.
Sven-Gunnar Svensson, Folke Unger,
Carl-Herman Pettersson och Arne
Jönsson.
Hugo Andersson bildar brygga över
till högra raden som består av Hans
Petersson, Evy Petersson, AnnaGreta Blomkvist, Henry Blomkvist
och Bertil Svensson.
På lastbils.flaket Axel Kolarejim
Andersson.
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Med hammare och spik

Tidningsbud & smörgåsnisse

Pensionatsvaktmästaren

Ett annat bra sommarjobb var att
spika potatislådor påKrapperups såg.
Det gjorde många pojkar bl.a. Elver,
Karl-Gunnar och Carl-Herman.
Här gällde samma sak som med potatisen: man måste vara snabb för
att det skulle bli någon bra förtjänst.
Annars var det inte roligt så länge.
Skogmästare Eriksson övervakade
och han var sträng. Han kunde ta
hammaren från en saktfärdig och
trumma med den mot bordet: "Så
här ska den gå, som en bilmotor!" sa
han. En yngling fick en rejäl utskällning och när Eriksson äntligen
tystnat, klämde pojken fram : "Kan
jag få tvåhundra kronor i förskott?"
"Ja, det kan du", sa Eriksson för han
kunde vara bussig också.
Karl-Gunnar Nilsson började spika
lådor på Krapperup när han var 14
år. "Man kunde avancera i jobbet och
lasta stock i skogen. Oftast var vi ett
par pojkar som hjälpte till att lasta,
men om stockarna var större var vi
tre, fyra stycken och en som körde.
Vi brukade lasta uppe vid Öbergs
kulle, Tåten och Gräslien. 5 lass
om dagen hann vi med när vi riktigt
kom igång" . Karl-Gunnar gjorde
säkert bra ifrån sig som lådspikare
och lastare, för han anställdes för
gott vid sågen på Krapperup när
han slutade skolan. Han hade också
gott påbrå; både far och farfar hade
passat slottets kor.

Peter Wagners sommarjobb var att
cykla med kvällstidningar från Pressbyrån, som låg intill stationen, till
byns kiosker. Tidningarna hade han
i en låda på pakethållaren. Att det
var 1958 och att han var 13 år minns
han bestämt, för det var VM-final
Sverige-Brasilien och det var inte
roligt att lämna hemmet och TV:n
mitt under pågående match.
Lambergs kiosk i Gyllenstiemas
alle visade matchen i fönstret för
en halvcirkel av människor. Peter
kunde inte slita sig utan stod kvar
tills Sverige tog ledningen. Euforisk
kastade han sig på cykeln, hämtade
tidningarna och trampade iväg till
kioskerna uppe på backarna på
rekordtid, men när han kom tillbaka
ledde Brasilien och det blev 5-2 till
dem och mycket elände.
Peter arbetade också som smörgåsnisse på Turisthotellet tre somrar.
Inför Iunch och kvällsmat bar han
faten nerifrån köket upp till smörgåsbordet. Så skulle han övervaka
måltiden och om något höll på att ta
slut sprang han ner till kallskänkan
Gerda och hämtade påfyllning.
"Det allra bästa med jobbet var att jag
fick äta Per Holmbecks goda mat",
säger han. Men han hann också spela
in en film, en krigsfilmrysare där Per
Holmbeck och hovmästaren Hasse
Elfversson hade viktiga roller.

När Hans-Otto Pyk hade konfirmerat
sig 1937 kom Johan Lundberg från
Pensionat Kullen på besök. Han
frågade om inte Hans-Otto skulle
kunna arbeta som vaktmästare på
pensionatet under sommaren. HansOttos mor drog på det... "han har ju
inga lämpliga kläder. .. "
"Han har ju sin konfirmationskostym", sa Lundberg. Modem ville
nog inte att den fina kostymen skulle
användas till det, men så blev det i
alla fall . Hans-Ottos skolmössa gick
också att använda, med ett band som
det stod Pens. Kullen på.
Till varje tåg som kom cyklade han
till stationen och delade ut lappar
med reklam för pensionatet. Han stod
också och ropade "Pensionat Kullen! "
så förbeställda gäster skulle hitta
honom. Två väskor i taget bar han till
pensionatet som inte låg långt bort,
alldeles intill nuvarande lekplatsen.

Att pumpa upp vatten
till en cistern på vinden med hjälp av
en rickepump i källartrappen, ingick
också i arbetsuppgifterna. Efterhand
som cisternen fylldes sänkte sig ett
lod framför honom. Han pumpade
och pumpade, men tyckte knappt lodet
rörde sig. Det var viktigt eftersom
cisternen försåg gästrummen på övervåningen med vatten.

TEXT: KIRSTEN KNAFVE
FOTO: ANDERS W. MÖLLERYD

* Hemlagat

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

I underbar miljö på Kullaberg
Öppettider
6 april - 29 juni:
Lo"rdagar, söndagar och helgdagar 1 1 - 1 7 ~ ~
30 juni - 2 september:
/
Alla dagar 11-17
3 september - 30 september:
Lördagar och söndagar 11-17

J-

Telefon 042-34 76 66 eller 34 70 87

e.,

RANSVIK

Hilda och Johan Lundberg på Pensionat Kullen.
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HOTEL KULLABERG

Captains'
Uteservering på terrassen
Öppet dagligen från 22 juni

Nypremiär för vår

Grillbuffe
sön 24 juni kl 18

Välkommen till
en kulinarisk upplevelse
for alla sinnen!

Hotel Kullaberg

5-rätters gourmetmeny
fredagar & lördagar
under juli tisdag - lördag

Fisk- & skaldjursrestaurang
Uteservering
Öppet dagligen
från 22 juni

Välkommen
med din bokning!

Välkommen
med din bokning!

tel 042 - 36 22 30

tel 042 - 34 70 00

www.grand-molle.se
info@grand-molle.se

www.hotelkullaberg.se
info@hotelkullaberg.se

Maritime
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Möllepanelen tycker till:

Om skammens rodnad i Fågelviken
De här fem ingår i sommarnumrets Möllepanel:
Lena Wellberg (LW), arbetar i hemtjänsten, möllebo
sedan fyrtio år
Gunilla Klang (GK), lärare, möllebo sedan 1975
Lise Håkansson (LH), arbetar också i hemtjänsten,
urinnevånare
Jan Andersson (JA), murare och sedermera
vaktmästare på SCA, urinnevånare
Gunnar Olsson (GO), veteranreklamman, möllebo
sedan 1989 och en tid ordförande i byföreningen

Kan vi tänka oss fler
båtplatser i Mölle?
Kön till en egen båtplats i
hamnen är lång. Samtidigt talas
det om en utbyggnad av hamnen
alternativt en ny pir utan nya
båtplatser. Kommunen säger sig
inte komma att finansiera en ny
vågbrytare utan lokal medverkan
till finansieringen. Och hur klarar
vi det utan nya båtplatser?
Nya båtplatser för med sig
mer trafik och intesivare
verksamheter i hamnområdet.
Inte alla ser fram emot en sådan
utveckling med glädje.
Vilket vill vi möllebor egentligen,
båtägare eller inte?
Kanske lite överraskande övervikt
i panelen för mer aktivitet kring
hamnen. Men inte precis någon sam-

ÖRESTRAND
KURS & LÄGERGÅRD
Med magnifik utsikt över sundet!
Vi arrangerar bröllop,
bemärkelsefester, kurser,
konferenser och läger
efter era önskemål.
Servering och vandrarhem öppet
dagligen under högsäsong
samt helger under vår och höst.
För bokade grupper öppet hela året.
Kontakta oss gärna för mer information.

042-340076
www.orestrand.se
info@orestrand.se
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stämmighet. Tidsperspektivet för att
realiseraflerabåtplatserlärvaraganska
långt. Det mest aktuella alternativet
just nu innebär en förlängning av
mellankajen i en vinkel ut mot hamnfyren. Här blir naturligt plats för
ytterligare några båtar, men frågan
gäller egentligen en finansiering av
en eventuell framtida pir längre ut
från Strandvägen.
GK: Jag är klart för en ökning av
båtplatserna. För mig far man gärna
göra hamn av hela yttre bassängen
om det blir en yttre pir. Det är så kort
tid på året som det blir ytterligare
belastning så det klarar vi av.
LW: Verksamheterna vid hamnen
behöver så mycket omsättning de
kan få. Man far tänka på deras ekonomi också.

Sommar på Mölle
Krukmakeri!
Njut av sol, hembakat
och sillarnacka...
Varmt välkommen!

-ii

MÖLLE

--

~

l?ukMAKER\ & cix~

GO: Jag är alltid för utveckling
och positiv till flera båtplatser. Det
är många fler som vill komma till
en båtplats. Det för med sig mer
verksamhet vid hamnen. I samband
med detta kan jag tänka mig att
hamnhuset rivs för att ge plats för fler
parkeringar och att ett nytt hamnhus
för serveringar, toaletter och annat
byggs längst ut på utfyllnaden. Där
kan också inrymmas bastu och varför
inte en minigolfbana utanför?
JA: Nja, lite tveksam är jag nog till
för mycket förändringar. Utfyllnaden
kom olyckligtvis till en gång när
massorna från va-utbyggnaden skulle dumpas någonstans. Man fyllde ut
den gamla bådasjön där vi badade och
hade roligt när vi var små. Nu finns
utfyllnaden där, men den skall vara
till enbart för båtar, till uppläggning
och till bodar och sumpar.
LH: Gärna några fler båtplatser i
framtiden om den yttre piren någon
gång kommer att bli av. Men i så fall
bara på utsidan av lilla hamnen. Då
kan ju KSS få bättre möjligheter än
i dag också. Den verksamheten är
viktig för Mölle. Men hela Tångnean
far inte bli full med nya bryggor! Det
för med sig för mycket med krav på
parkering, vinterförvaring och en
mycket större trafik. Det går inte där
nere! Utfyllnaden skall användas till
båtarna men den klarar inte mycket
mer.
(Tångnean är stranden utanför lilla hamnen

Mölle Hamnalle 9

I tel 042-34 79 91

som verk ligen gör skäl för namnet)

- och en tid som står stilla i Mölle

Bör det göras något åt
våra badplatser?

höll undan tången på egen hand,
men blir det för mycket så går det
Mölle hörde tidigt till
inte. Underhållet är det viktigaste,
en av Europas mest
att bryggorna och även lekredskapen
populära badorter, mycket
är hela. Det behövs en skoning av
- eller kanske bara - tack
stenblock i Fågelviken. Havet äter
vare gemensamhetsbadandet
sig in och nu återstår bara en meter
i Ransvik. Fullt påklätt
till att buskagen följer med ut i
visserligen, men ändå.
vattnet. Badhytter bryr jag mig inte
Faciliteterna i Ransvik med
om. De kan vi vara utan.
hopptorn och svikt har
JA: Varför inte låta någon sommarförsvunnit. Badhytterna har
arbeta med att hålla undan tången
försvunnit. Tången har däremot
inte försvunnit. Speciellt för barn varje dag under badsäsongen. Blir
det för mycket :far man rekvirera en
är tillgängligheten inte alltid den
maskin. Jag minns när Olofssons
bästa. Finns det anledning till en
hade kiosken i Fågelviken. Då hölls
uppryckning. Och i så fall hur?
Här speglar panelen successivt det ordning.
försämrade badplatser. Till detta årets GO: Och varför inte se till att det blir
badsäsong har kommunen åtgärdat en säker grill plats iFågelviken? I Solbassängen i Solviken och bryggan i viken ser jag gärna att badhytterna
familjebadet, som skall vara klar när fick återuppstå. Tillgängligheten till
badplatsen hade förbättrats om parMölleKuriren kommer ut.
LW: Underhållet måste förbättras . keringsplatsen nedanför KarlXIl:s
Ibland dröjer det för länge med att skansar utvidgats.
reparera skador som t o m kan vara LH: Jag är ju mest i Solviken. Det
farliga. Mölle sägs vara en badort, är väl hyfsat där, men visst var det
men när turister letat sig fram till bättre förr- under Kullabergs Naturs
Fågelviken och möts av tång, tång tid. Då lade man ut stora träflak att
och åter tång, då står man där och ligga på, då fanns det badhytter på
skäms. Men jag brukar ändå ta våra flera platser. Underhållet av brygbad i försvar. Det här är Kullaberg gor och broar och grottor är det
och här är det klippor, här är det viktigaste, annars gör sjön snart ännu
tång. Vill ni ha sandstränder :far ni större skador. Med både egna barn
åka någon annan stans!
och barnbarn som velat använda
GK: Jag drar mig nog undan och bassängen har man allt för ofta på
skäms när turisterna förvånas över senare år råkat ut för en tom bassäng.
tångbältet på stranden. När barnen Hoppas på bättring efter ändringen
var små var vi några mammor som till sötvatten som gjorts nu.

Stationsklockans vara eller
inte vara?
Stationsklockan är ett minne från
svunna tider. Ursprungligen stod
den på perrongen. Sedan har den
flyttats till sin nuvarande plats.
Under lång tid därefter fungerade
den friktionsfritt med lite hjälp
från Rolf Juhlin då och då. Rolf
bodde på Gylleröd och var en
hejare på ur, fast mest som en
hobby.
Nu har klockan stått still länge,
lite svagt lutande dessutom. Skall
vi låta tiden stå still i Mölle, skall
vi ta ett krafttag för att den skall
fungera eller skall den tas bort?
Det råder ingen tvekan. Panelen
är samstämmig och dessutom lite
förvånad över att det inte redan är
gjort.
LW o GK (med en mun): Den skall
självklart vara kvar! Kan det vara så
svårt eller kostsamt att fa dit ett nytt
urverk?
JA: Det är klart att det är trevligt att
ha den kvar.
GO: Klockan är en bit av Mölle.
Men vad som finns inuti spelar ju
ingen roll.
LH: Den hör till. Ta inte bort den!
Förr i tiden kunde man se klockan
på perrongen redan när man kom på
lekplatsen.
TEXT OCH FOTO: HÅKAN LIND
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Över 3.000 nöjda kunder!

Eriks fönsterputs
0771-42 42 42
www.eriksfonsterputs.se

BORRNINGS- & SPRÄNGNINGSARBETEN

B Ahlquist Maskin AB
Box 2026 281 02 HÄSSLEHOLM

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

Värmepumpstankar? Då går man till
CTC
Fujitsu
1VT!Sharp
Sverigepumpen
Välkomna!

•

VÄRME • VATTEN • KYLA SERVICE • BUTIK

Nya Österberg &Bengtsson WS
647 1
1S0/IEC 170:!0 (C)

_.%._

'n

Eleshultsvägen 33, Nyhamsläge 042-33 06 70, 070-248 48 85

Försäljning och installationer
av alla ledande märken!

Öppet månd-fred 16.30-18.00, lörd 11.00-13.00

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
260 42 MÖLLE
Tel/fax: +46(0)42-34 76 31
Bil: 070-334 74 94
Medlem i Målaremästarnas
Riksförening

J. FRANSSONS GLAS

Biblioteket

Allt i Glasbranschen • Bilglas
- GLASJOUR DYGNET RUNT • Isolerglas
• 20 år i branschen
• Reparationer
Bruksgatan 36
Tel 042-34 13 34
HÖGANÄS
Mobil 070-600 63 22

har öppet
torsdagar

16.00 -18.00

BYGGVARUHUSET

/ OPTlmERA /
HÖGANÄS

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
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BRUNNBY FÖRSAMLINGS
SOMMARAKTIVITETER I MÖLLE KAPELL
Söndagen den 10 juni kl 18.00
Söndagsmässa.
Söndagen den 24 juni kl 14.00
"Träd in i dansen", folkdansmässa
vid Himmelstorpsgården med Sofija
Pedersen Videke, Brunnby kyrkokör,
spelmän, Luggude fo lkdanslag.
Onsdagen den 27 juni kl 20.00
Musikandakt, "Harmonica & cello"
med Lars Gahnsby, violoncell och
munspel, Agneta Weber Sjöho lm,
piano och orgel.
Andakt: Johan Bremer.
Onsdagen den 4 juli kl 20.00
Musikandakt, "Gustav Nordqvist
I sommarkväll" med Johan Sandberg
sång och Agneta Weber Sjöholm piano.
Andakt: Johan Bremer.
Söndagen den 8 juli kl 18.00
Söndagsgudstjänst.
Onsdagen den 11 juli kl 20.00
Musikandakt, "Våra favoriter" med
4 You, Helena Rasmusson sång och
slagverk, Lena Andersson piano,
tvärflöjt och saxofon, Patrik Krtiger
sång och gitarr.

BENGTSSONS
OPTIK
HÖGANÄS

Andakt: Johan Bremer.
Söndagen den 15 juli kl 15-18
Visningar av Mölle kapells inventarier
Onsdagen den 18 juli kl 20.00
Musikandakt, " Med känsla av Jazz"
Pär Sjölander sång,
Erland Sjunnesson piano.
Andakt: Johan Bremer.
Onsdagen den 25 juli k 20.00
Musikandakt, "Sånger om Eva",
sångcykel av Gabriel Faun~ med
Nathalie Hemborg sång och Ceci lia
Josefsson piano.
Onsdagen den 1 augusti kl 20.00
Musikandakt "Catch the spirit" med
Daniel Dahlqvist sång och piano,
Christoffer Wallin, saxofon.
Onsdagen den 8 augusti kl 20.00
Musikandakt "Vid vattenbrynet"
med Åsa Brolin sång och Anders
Brolin piano.
Söndagen den 12 augusti kl 18.00
Söndagsmässa.

f:4~
\fV
Kullens Segelsällskap
I vanlig ordning driver KSS
sina I 0-dagars segelkurser i
sommar under juli månad. För
tvåmansjollama kostar kursen
950 kr och man måste vara
minst 12 år och för optimisterna
kostar kursen 850 kr. Där måste
man vara minst 7 år gammal.
Grundkursen går på förm iddagarna
och fortsättn ingskursen på
eftermiddagarna. Kurs- och
medlemsavgifter ( I 50 kr eller 300
kr för fami lj en) sätts in på plusgiro
888079- I. Johan Rehnström,
34 7207, eller Håkan Waemer,
347085, svarar på frågor.
Lördagen den 14 juli är
sommarfesten för barn och vuxna
och lördagen därefter arrangeras
Mölle cup. Se anslag på klubbhuset
vid lilla slipen.

KULLAPRAKTIKEN
Doktor

SVEN-GÖRAN BLANCK
Centralgatan 35, Höganäs
tel 042-33 08 60
Privat familjeläkare
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Vi serfram emot en trevug
sommar ti{fsammans!
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.

u,~
CA F

I

LA61l~!

I år klär och reser vi
midsommarstången
torsdagen den 21 /juni
på lekplatsen

CATERING
gå in på vår hemsida

www.eldolagor.com
för ideer och förslag.

Välkomna!

Helena och Gunilla
Tel. 073 201 53 63

042-34 01 00

www.systrarnapåpiren .nu

Centralgatan 43, 263 38 HÖGANÄS

Midsommartirancje
med dans och lekar,
,
saf /kaff.e och bullar
!fredagen den 22 juni-kl. 14.00

I

Välkommen till en familjehelg
i Mölle Hamn 20-21 juli
Skånska Sillaacademien
, med sillskola och sillinläggning
Hattparad för barn
Mr Sillamannen
Krögartält
Tangoskola
Marknad med lokala odlare
& konsthantverk
Fiskdamm och lotterier
Golfgreen i havet
Byvandring med guide

VÄLKOMMEN TILL

'. GR~~r~q~~~~~k!~!

(R"J/ {Jlersös

Gunilla Bergdahl

Q)am- & flCerrsalan9

klassisk & taktil-massage

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

cert.massör

.•

Välkomna till
SOMMARMÖTE
torsdagen den 26 juli kl 19
på Grand

.oo

aloe vera produkter
vete- & körsbärskuddar
presentkort

NYHAMNS HÄLSOCENTER
0708-32 08 93

MÖLLE kuriren
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Vår reklambyrå fick en hel
dag på sig för att göra
den här annonsen. Det tyckte
de var "iätte-tight".
Siälva är vi betydligt bättre
på att göra snabba
iobb till rätt pris. Förmodligen
för att vi är Sveriges
modernaste digitaltryckeri.

Kontakta någon av våra säljare på 042-26 66 80
eller info@nyaljus.se. www.nyaljus.se

Digitaltryckeri

