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Byföreningens tidning för Möllebor och Möllevänner

Höst vid Mölle mosse

nr 3 2007

DET RIKTIGA LIVETS UTSATTHET
Det är den tionde juli 1964. Jag är tio år gammal och står
mellan brunnen och trappan och hurrar för min mamma,
Eva Charlotta, på hennes fyrtioårsdag. Vi har gjort en
stor blommig hatt till henne; jag och min syster Lena
håller varandra i händerna. Vi är ivriga och lyckliga.
Eva Charlotta viftar med den otympliga hatten, och
vinden rufsar till hennes svartlockiga hår. Jag sträcker
ut handen mot henne och hon tar mig i sin famn. Hennes
syster Sara Maria sjunger, vinden går i gräset, inne på
bordet väntar den stora födelsedagstårtan, fru Jeppson
står vid sin husknut och plirar mot oss.
Jag kan när som helst återkalla känslan i det ögonblicket,
ett av mitt livs höjdpunkter. Alla sträcker ut handen mot
den människa som gör oss så lyckliga, detta goda lynne,
denna obändiga energi, denna tro på oss och världen,
detta skratt och dessa händer, denna sångröst och detta
ansikte. Jag känner en hand på min axel. Fru Jeppson
har hasat fram på grusgången i sina nedkippade inneskor
och viskar i mitt öra: »Hon är vacker, din mor.» Jag
sträcker på mig, plötsligt slår jag ut med armarna och
blickar rakt upp på den gränslösa himlen med stora vita
stackmoln. Än idag minns jag att jag uppfattade molnen
som ansikten som såg ner på oss. Jag känner den starka
doften av hav och tång från hamnen, uppfattar den milda
sommarvärmen som en smekning - och jag vilar i Eva
Charlottas blick.
Sentimental joumey. Barndomens berusande kraft, den
tidlösa närheten, nyfikenheten och tilltron, är absoluta
värden även i samtidens förskingring och hållningslöshet.
Det är därför så många av oss försöker återvända hem.
Barndomens kust är det bästa exemplet på en kraftkälla
som existerar bortom vår nuvarande drift att upplösa ögonblickets koncentration i splittrade parallellaktiviteter och
ständiga möjlighetsförskjutningar.

*
Solen kämpar exemplariskt för att övertyga oss om
sommarens livskraft, men det hjälper inte: semestern tar
förr eller senare slut. Man tar ett melankoliskt avsked av
främlingar som man delat badvik med, hoppar i en sista
gång och tackar för i sommar. »Hem till Grottekvamen !»,
suckar de flesta.

Själva är vi fullständigt slutkörda av semestern. Vi
har gått in i väggen: bruna och utbrända. De enstaka
minuternas avspända nattarbete har varit som skön
etappvila under maratonloppet. »Va ca tio n is w ork,
work is vaca tian»; det är hårda bud.
De fridfullaste människorna på sommaren är hamnchefen, specerihandlaren, hotell- och restaurangpersonal.
Alla de som vet vad de ska göra. Lugnt och överseende
betraktar de oss semesterfirare och sommargäster. Vi
ser ut som panikslagna jordingar, på flykt undan någon
hemlig strålning från Yttre rymden.
Turister är av bybor allmänt kända för att de stirrar på
solnedgångar, badar kopiöst, cyklar utan mål, ränner i
skogen, klättrar på berget och ramlar ner. Det sistnämnda är Guds rättmätiga metod att straffa kringirrande
latmaskar.
Egentligen vill man ju som sommargäst ta det lugnt.
Men nej: vi ska bli på det klara med allt under semestern,
prata med alla, bjuda hit vänner, skriva, filma, skapa.
Och så ska vi vinna i tennis eller förbättra handicapen
i golf och mitt i alltihop har vi fru och barn och måste
handla mat och solen strålar medan vi känner att livet
smälter bort som en tappad glass.
Med stor njutning lyssnar den stressade sommargästen
till historier om hur en religiös storhet som Manfred
Björkquist för femtio år sedan satt på Turisthotellet i
Mölle och tog emot besökare vid sitt avsides belägna
bord, medan eventuella barn placerades en bra bit bort.
Eller man framkallar i minnet hur Ivar Lo i sakta
mak spatserade i Möllebergsbacken, imiterande ett
hovrättsråd, blinkande åt damerna. Förmodligen skrev
han inte en rad i Mölle ...
Vem minns inte koncentrationen i barndomens sommar?
Den vita badkappan mot huden, pappas händer när hans
armar omslöt mig och han klippte mina naglar, den första
stora katastrofen getingsticket, ögonblicket på piren
mellan Eva Charlotta och Sara Maria, före kvällsmaten
och gemenskapen kring bordet, läggningens och insomnandets ritualer, den eviga kampen mot sömnen, de små
händerna som frenetiskt gnuggar ögonen klarvakna så
att historiernas ljus ska fortsätta att sila in genom alla
springor: Kapten Blod, Kullamannen, när isen gick
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loss den stränga krigsvintern 1942 och människorna
som pilkade ute i Öresund drev ut på öppna havet på
ett isflak, den unge fyrmästaren som räddade så många
fränder och miste sitt eget liv. Den fasta tron på vad man
hör och ser och tolkar. Ingenting anfrätt av snusförnuft
eller upprepning, bara dessa pojkben som pinnar iväg till
Annie - »Isaac Svenssons speceriaffärn - hon som är
så gammal och ändå har så okynnig blick, raskt klättrar
ner i källaren, hämtar upp den kylda mjölken och häller
den i vår emaljerade mjölkhämtare. Eller Jontes lilla
ivriga gestalt i gråblå diversehandlarrock, då när det
fortfarande fanns spik och skruvar i alla dimensioner i
varje by med självaktning. Det finns tid för allt.
På ett ögonblick blev man vuxen, som ett skutt från
bunkerns utsiktsplats - med hela havet öppet, inramat
av det mäktiga berget - till bilparkeringens verklighet,
papperskorgarna, trängseln, avgaserna och det hämmade
vetandets krympta horisont.

*
Förr visste folk hur man gör när man kopplar av. Och
ingen frågade barnen vad de ville göra. Vi försöker i
stället se till att de små lever ett fullgott sommarliv, och
det gör de med besked- medan vi likt drunknande kämpar
för att fa luft. Vi skulle behöva en räddningsring.
Med knubbiga eller långsmala, brunbrända ben springer
barnen emot oss: »Cykla, spela boll, hoppa omkring,
Yatzi, skitgubbe, spela på mobilen, gå till hamnen,
hemmagolf, armbrytning, kuddkrig, vara vaken längst?
Vad vill ni?»
Vi blickar mot den stundande arbetsdagen med all sin
avkoppling som mot ett glittrande fata morgana. Hur
många har det som vi? »Nä,jag orkar inte grilla längre!»
vill man skrika. Inte en ledig dag till att planera .. . Ta
bort alla möjligheter! Hur länge till ska vi må så här, psykiskt? När börjar skolan, jobbet?

Peter Hallberg är sommarmöllebo sedan barnsben på
femtitalet. Familjen hyrde hos Fru Jeppson på Norra
Strandvägen, hos Hugo på Södra Strandvägen, hos
familjen Magnusson på Kullabergsvägen, på Klubbhotellet, hos Lennart Svensson på Norra Strandvägen och hos Ann-Margret Karlsson på Nettero.
Hans föräldrar, Eva och Ulf, var Mö/le Tennisklubb från
starten, tillsammans med några andra eldsjälar. Peter
växte upp med tennisen och hänger fortfarande hjälpligt
med i ungtupparnas tempo. Seger i Möllespelens dubbelklass i år talar sitt tydliga språk Sedan 25 år bor Peter
i Berlin, men återkommer varje sommar till Mö/le, som
han kallar sitt sanna hem. Han arbetar som författare
och översättare. 2005 tilldelades han Samfundet De Nios
Vinterpris for boken GRAND TOUR.
Peter är aktuell i höst med sin senaste roman,
Legender & lögner.

Nästa sommar ska vi göra som man gjorde förr. Ta in på
hotell, dricka kall pilsner och låta pigor och tjänstefolk
valla barnen till lekplatserna. På gamla fotografier ser vi
hur man borde leva. Kaffe med konjak på eftermiddagen,
och så oxfile åla Nobis till kvällen. Klirret av glas och
ljudet av smeksamma röster från hotellets veranda, och
så musiken som spelar - som i en Tjechovpjäs. Det
är fortfarande möjligt .. . Flera av hotellen finns kvar:
Grand Rotel, Hotell Kullaberg, Turisthotellet; de är
lika ståtliga idag. Melankoli och spleen; det borde man
verkligen ägna sig åt - om man hade tid.
Men så minns vi känslan när solen gick ner över Kattegatt
till äldste sonens »Fjärilssång» och den yngste samtidigt
föll och skrapade huvudet mot en sten. Lyckan över att
allt gick bra, intensiteten. Vi inser att detta semesterkaos
är livet och att arbetet bara är den vilsamma förberedelsen
- på det riktiga livets utsatthet. Semestern är en sinnebild
för livet, och när vi åker hem till vinterbostaden dör barnet i oss. Vi blir fega arbetsmyror.
Amerikanerna och japanerna har bara en veckas
semester. De orkar inte mer. Som stridsberedda svenska
vikingar går vi på morgonen ner till Kid Johansson i
hamnen i Mölle och köper näringsrika frukostbullar
från Bosse bagare för att ha kraft att slutföra äventyret.
Snart har vi klarat hela semestern.
När vi går ut trycker jag omärkligt på knappen under
den stora gummigäddan över dörren. Fisken slår med
fenorna och sjunger: »Don't worry! Be happy ... »

Ur U!f Peter Hallbergs essäroman GRAND TOUR
(Brutus Östlings Bo/efo"rlag Symposion 2005)

Biblioteket har öppet torsdagar16.00 -18.00
MÖLLE kuriren
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En skatt att förvalta!
Engagemanget för att få ett eget kapell
i Mölle var mycket stort i början av
1900-talet. Enkapellstiftelse bildades.
Drivande kraft bakom planerna på att
bygga ett kapell var sjökapten Axel
Andersson. Han hade goda kontakter
och många ideer. T ex placerades ett
par sparbössor i form av ett kapell, ut
på hotellen. Insamlingen pågick i 33
år. Axel Andersson avled i början på
20-talet och fick inte se sin dröm gå
i uppfyllelse. Men kapellets övriga
förkämpar kunde glädjas den 7 april
år 1935 då Mölle kapell äntligen
kunde invigas.
I Mölle Kapellsyförening arbetar
damerna, med stöd av någon enstaka
herre, outtröttligt med att hålla kapellet och dess inventarier i stånd.
En solig sommarsöndag 2007 hölls
öppet hus i kapellet. Aina Svensson
guidade besökarna och framhöll:
- Vi har en skatt att förvalta!
Hon berättade om kapellets olika
konst- ochkonsthantverksföremål, som

har skänkts eller skapats av personer
bosatta i eller omkring Mölle.
Möllekonstnären Gunnar W allentin
har målat altartavlan. Den föreställer
ett fiskafänge på Gennesarets sjö och
flera möllebor, stod modell till de olika
gestalterna. Konstnärens syster är avbildad som Jesus. Gunnar Wallentin är
också mannen bakom alla träsniderier
som finns i kapellet.
Mattan har vävts av den siste baronen
på Krapperup, Gustaf Gyllenstierna.
Pengar till dopfunt och kyrksilver
har skänkts från möllefamiljer.
Renovering av orgeln bekostades med
medel som kapellsyföreningen samlat
in och genom privata donationer.
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Det senaste tillskottet är en rullstolsramp utanför kapellet, som bekostats
av medel från Brunnby församling,
privata donationer samt pengar som
de strävsamma damerna i kapellsyföreningen samlat ihop.
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Ingrid S. Eriksson

i-----------------www.gripen.se----------------~
Där människor möts
Där affärer görs.

Välkommen till Sparbanken Gripen i Höganäs!

~

SPARBANKEN
GRIPEN
Telefon: 042-490 29 30
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Storgatan 77 A

Var kommer Mölle ifrån?
Mölle som boplats har funnits i mer än 500 år. Det första kända
omnämnandet var i ett arvsskiftesdokument från 1491. Och namnet tros
skall ha kommit från en vattenmölla "vid strädet". Norra strädet, av det
gamla danska Strei'ed, gick från kåsema i Tångnean upp mot landsvägen
och heter i dag Kåsvägen. Längs strädet rann en bäck, som kom från Mölle
mosse. Antingen fanns möllan där Strädet mötte landsvägen eller en bit
upp i backen mot nuvarande Trappstigen. På landsvägen - nuvarande
Kullabergsvägen - fanns så småningom en bro över den här bäcken.
Bron försvann strax före 1914.

1111

Det var kanske här - eller något högre upp, vid Trappstigen
- den vattenmölla fånns som givit namn åt Mö/le.

•••

och nu till höstnumrets tävlingsuppgift:

Det finns många namn i byn och på berget där man kan undra över
ursprunget. De flesta finns det förklaringar till, men det finns några där
inte ens forskare som Klara Wijkander eller Hans-Otto Pyk vet.
Hjälp dem gärna! De fyndigaste förslagen premieras.
Ono mosse
Om man travar vägen från vattentornet mot Mölle mosse och tar den
första "avtagsvägen" till vänster så kommer man så småningom upp till
en mosse, som tyvärr växer igen allt mer för varje år som går. Det är Ona
mosse. Till höger om sig har man Norra Ljungås som med sina 175 meter
är den näst högsta punkten på berget. Men, vad står Ona egentligen för?
Lahibiagrottan
Längst ute vid fyren och nere vid vattnet på södra sidan finns Primön, en
liten, liten ö några ynka meter från land. Strax söder därom, i anslutning till
Åkersberget, finns Lahibiagrottan - eller Bagarugnen - som den tidigare
har kallats. Det påstås att namnet Lahibiagrottan tillkommit så pass sent
som kring 1900, men ändå tycks ingen veta var namnet kommit ifrån eller
vad det står för. Gustav Elfversson på Kullagården var - under 1800-talet
- energisk med att döpa olika platser på berget till de mest fantasieggande
namn för att turisterna skulle uppfatta det som månghundraåriga
mytbildningar.
Harastolen
Klippan vid Grand Hotet kallades på 1700-talet för Stora Bärg. 1850
förekommer för första gången benämningen Harastolen. Hit gick byborna
förr i tiden för att beskåda segelfarten förbi Kullen. Grand Hotell kom inte
till förrän 1909-10. Gatan som passerar nedanför klippan heter numera
Harastolsvägen - förr Mellanvägen.
Ditt förslag
på ursprunget för minst ett av namnen lämnar du i lådan hos Lena
Strandmark på Ålgränd 14 eller mailar till lotta.bignert@telia.com

Fem baddräkter till
Eva Dahlberg och hennes bröder
som tydligen kommit överens
på sådana villkor
att Eva kunnat bestämma sig för
att Grand skall vara hotell
i fortsättningen också.
Inget ont om bostadsrätterna
i Bella Vista eller Mölleberg,
de är bokstavligt talat lysande
i vintermörkret.
Men vi vill inte tänka oss
ett Mölle utan Grand Hotel.
Det får aldrig ske.

C
Höst på Mölle
Krukmakeri!
Kom in
på en god soppa
efter hästpromenaden .
VARMT VÄLKOMMEN !

Mölle Hamnalle 9

I

te l 042-34 79 91
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sommarens begivenheter
Denna sommar blev det inga teaterföreställningar i Krapperups
slottspark. I stället begåvades vi med två skådespel i själva Mölle.
Det ena - 'I väntan på bommen' - utspelades på Kulla bergsvägen
och Italienska vägen i regi av Naturvårdsverket och det andra
- 'Sagan om repen' - kunde man se i Solviken med kommunen
som huvudman. Även om det inte var meningen fortgick de här
skådespelen under hela denna regniga sommar.

"Sagan om repen"
handlar så klart om den nya bryggan
i familjebadet, som tillkom under
några vår- och sommarmånader.
Denna - som det skulle visa sig
något bristfälliga anordning - göts
på plats och skulle ha varit klar den
15 maj . Det var den inte.
Gjutningen fordrade stilla väder
och sådant fanns inte tillräckligt av
i april och maj. Visserligen hade
vi några underbara helger då sjön
låg näst intill spegelblank, men då
arbetar inte svenska arbetare. Även
om man ligger efter tidsschemat
och är beroende av vindstilla. Så
småningom började därför ett nytt
färdigställandedatumutkristalliseras.
Midsommar. Då var den heller inte
riktigt färdig, men nästan. Till slut
blev den "färdig", men fick inte
användas. Bryggan barrikaderades
och försågs med stor förbudsskylt
att den inte fick beträdas lagom
till att alla sommar- och badgäster
invaderade byn. Men så, en dag,
kom repen upp, ett på vardera sidan
för att ingen skulle falla i, när man
försökte mötas på den smala bron.
Någon sidotrappa, som finns i
Fågelviken - och i dambadet
- syntes dock inte till. I stället var
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bryggan försedd med en gjuten
trappa i fronten rakt ut mot öppen
sjö. Som stöd fanns ett rep på ena
sidan. Det andra kom aldrig på
plats under hela sommaren. Den här
"konstruktionen" innebar att den i
praktiken blev oanvändbar vid mer
än 3-4 meters vind. De som vågade
sig i löpte stor risk att slås mot
trappstegen utan chans att få fatt i
någon ledstång. Trappstegens kanter
var till en början dessutom vassa av
gjutskägget. Något som mildrades
efter några dagar när algerna gjorde
trappstegen och den yttre delen av
bryggan mjukare, men samtidigt
oanvändbar för halkrisken.
Under juli månad sågs många trogna
Solvikare på cykel till Fågelviken.
Repen blev allt sladdrigare och
började nötas i sina fästen med risk
att gå av. Det mullrade i folkdjupen.
Insändare skrevs. Kommunala tjänstemän inspekterade och fann att 'sjön är
som den är' .
- Vill man bada f'arman göra det under
rådande förutsättningar, men bryggan
och trappan är det inget fel på. Och så
framhärdade man tills byföreningen
anordnade sommarmöte och vikarierande kommunalrådet Ulf Malin

T o m vinden mojnade när trappan
monterades den 21 augusti! Och alla
rep på plats for första gången.

kom hit. Och lovade ta frågan med sig
hem-som det heter. Efter kaffepausen
hade dock rådet Mo lin kaxat till sig så
pass att ett beslut togs på stående fot.
Solviken skulle fä sin trappa - och
det omgående.
En månad efter mötet och fortfarande
ingen trappa. Men en dag var repen
borta. "Någon hämtade dom i morse"
kunde en närvarande kvällsbadare
meddela. "Dom skulle visst fixas på
nåt sätt". Nästa kväll var det fixat, men
bara det ena repet. Nu var det sträckt
så gott det gick. Men andra sidans
rep gick tydligen inte att rädda. I
avsaknad av repet knopade någon
fast en tunn tamp i bryggfästet.
Den 21 augusti, sent omsider, kom
till sist ny trappa och alla rep på
plats. Slutet gott allting gott!

TEXT O FOTO:
HÅKAN LIND

"I väntan på bommen"
Inte bara kommunen hade vidtagit
åtgärder inför sommarens tänkta
anstormning. Så även Naturvårdsverket. Om kommunen bommade
rejält i Solviken, så stod inte Naturvårdsverket långt efter. Här tog man
t o m i med två bommar - en för
in- och en för utfart. Dessa kom upp
till påsk för att hinna trimmas in till
semesterruschen. Det visade sig vara
för kort tid.
Till bommen kommer människor av
de mest skiftande anledningar. De
flesta som kommer skall antingen
spela golf eller bese fyren. Speciellt
den senare kategorien har alla frågor
som de vill ställa till någon: Kan
man dricka kaffe i fyren? Var ligger
Nimis? Jaså, inte här, men då vänder
vi. Kan man bada någonstans? Jaså,
Ransvik, men vi tänkte köra ut till
Kullen. Kan man köpa en karta? Vem
är Kullamannen? Till och med förra
året fanns en mänsklig möjlighet, en
sommararbetande ungdom, att tala
med. På många språk till och med.
- Men hit kommer också de som
tror att de är på väg till Göteborg
och tror att de har kommit till en
betalväg. Och det har dom ju, men
inte till Göteborg. Hit kommer också
de som inte har någon riktig avsikt
att köra någon stans där det kostar
pengar. Därför vänder de hellre,
med husbil eller husvagn. Men hur
f'ar man fjorton bilar i kön neråt
tennisbanan att backa bara lite så att
man kommer runt? Och hit kommer
också utryckningsfordon när det
brinner eller när någon rasat ner för
något stup. Men det är elakt förtal att
det var brandbilarna som körde rakt

över bom och biljettautomat. Nej,
det var faktiskt säkerhetstransporten
som hämtade pengarna som råkade
backa över automaten samma dag
som utryckningen var.
I själva verket är inte de nya bommarna svårare eller annorlunda än i ett
vanligt parkeringsgarage - åtminstone
inte när de fungerar. Men allting blir
så annorlunda när man skall klara
samma sak i en helt annan miljö
- och på semestern! Och många
som närmar sig bommen har aldrig
sett ett parkeringsgarage heller. Lätt
eller svårt. Köerna har i alla fall varit

många och långa. Vad gör man i väntan? Det hade kanske varit en bra ide
att åka ner till stranden och ta ett bad
i väntan på att kön skulle lätta vid
bommen. Om det inte varit för det
där med bryggan - och trappan.
Det är ännu oklart om de här föreställningarna skall ges även under nästa säsong. Förmodligen vid
bommarna i alla fall, för Naturvårdsverket kompletterar nu sitt
broschyrförråd med en liten färgglad
skrift - 'Tio sätt att fördriva tiden i
väntan på bommen'.

Kär och galen?
fastighetsbyran.se

Hör av dig när det är din tur att byta bostad!
MÖLLE kuriren
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Ingvar Blomqvist minns

Thyra
Corfitzons
chaufför
-Varje sommar hade änkefru Thyra Corfitzon i Mölle en anställd chaufför.
Hon hade bil men inget körkort, berättar Ingvar Blomqvist.
För många yngre, och på senare år inflyttade, i Mölle är "Corfitzons väg" bara namnet på
en gata, men för Ingvar Blomqvist och många äldre Möllebor är det en mycket intressant
gammal Möllesläkt som han gärna minns och berättar om.
Två gamla fotografier från Mölle ...
- Mannen på bilden vid den eleganta bilen hette Helmer
Nilsson och var från Helsingborg. Sommaren 1932 var
han Thyra Corfitzons chaufför. Helmer var när han körde
bilen klädd i en stilig chaufförsuniform och han hade
en armbindel som det stod KAK (Kungliga Automobil
Klubben) på med en kunglig krona över. Han tyckte om
att vara med oss barn, minns Ingvar med ett leende, och
berättar vidare att bilen var fransk och hette Delage.
Delage började tillverka bilar redan 1905, och var mest
känt för sina snabba långfärdsvagnar. Tillverkningen av
Delage bilar upphörde 1954.
- Fru Corfitzon var änka efter sjökaptenen, redaren
och hamnkaptenen i Helsingborg Herman Corfitzon,
och bodde på villa Glentan i Mölle. Det var en vacker
välhållen villa med svarta glaserade tegelpannor, säger
Ingvar.
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Corfitzons chaufför. Från vänster Ingvar Blomqvist,
Helmer Nilsson, Kalle och Elsa Blomqvist.

Fru Thyra Corfitzon ägde även villa Sjöhem, och där
fanns det två garage. I det ena garaget hade fru Thyra
Corfitzon sin bil och i det andra hade redaren Otto
Hillerström sin bil. Chauffören Helmer Nilsson bodde
i ett rum ovanför garaget ut mot "Tönnes väg". När
anställningen framåt hösten 1932 var slut fick Helmer
nytt arbete hos kronprins Gustaf Adolf. Där stannade
han i många år. Ingvar minns att Helmer kom tillbaka
till Mölle och hälsade på året därpå.
- Helmer hade lånat prins Carl Johans motorcykel.
Prinsen var då sjutton år gammal. Vi barn var mycket
stolta över att få visa upp prinsens motorcykel för
grannbarnen. Förra året fyllde prins Carl Johan 90 år.
Tänk vad tiden gått!

Något om släkten Corfitzon
-Släkten Corfitzon har funnits i Mölle sedan början på
1700-talet, säger Ingvar och fortsätter sin berättelse om
släkten Corfitzon.
Vid det som tidigare kallades för torget i Mölle låg
vid början av 1900-talet tre näringställen. Där fanns
Bolins värdshus, Axel Anderssons Kullaberg och
Johanna Corfitzons Rotel Corfitzon. I dag finns bara
Rotel Kullaberg kvar. Corfitzons gamla hotellbyggnad
på "Gyllenstiernas Alle" revs på hösten 1969 men då
hade huset skiftat ägare många gånger. På den lediga
marken byggdes villor. Johanna Amalia (född Fisch)
Corfitzon (1832-1920) var änka efter sjökaptenen Nils
H. Corfitzon som hade drunknat i mars 1889. Johanna
hade utvecklat sin gamla värdshusrörelse och det gamla
korsvirkeshuset revs . Grunden för ett nytt hotell lades
hösten 1894 och stod färdigt att inför turistsäsongen 1895
ta emot de första gästerna. Det hade varit
Johannas son konsul Nils C. Corfitzon
som finansierade bygget. Som kuriosa kan
det vara intressant att notera att sommaren
1909 kostade en helpension på hotellet 2
kronor och 50 öre.

Fru Thyra Co,fitzons eleganta franska lyxbil
Delage, med hennes chaufför Helmer Nilsson
fotograferad i Mölle sommaren 1932.
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Mölle. Hotel Corfitzon
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Hotel Corfitzonfrån cirka 1910 till 1920.

Det gamla välkiinda Hotel Corfitzon revs på hösten 1969.

Johannas man, sjökaptenen Nils Herman Corfitzon,
föddes 1829 på Mölleläge 14. Han blev Mölles förste
ångbåts befälhavare och förde under 1873 till 187 5
ångaren "Kullen" som tillhörde rederiet Kullen, bildat
1871 av E.T. Killman. Paret Nils och Johanna fick fyra
barn. Äldst var sjökaptenen, redaren och hamnkaptenen
i Helsingborg Herman Lennart Corfitzon (1860-1919).
Han var gift med Thyra (född af Trampe) Corfitzon
(1876-1957). System Helny Adelaide var född 1862 och
dog 1913, samma år som sin framgångsrike yngre broder
skeppsredaren och konsuln Nils Christian Corfitzon
(1865-1913). Yngst i syskonskaran var sjökaptenen
Ernst Alfred Corfitzon (1869-1916).

Nils C. Corfitzon bildade 1896 Rederi AB Helsingborg.
Redaren Otto Hillerström som hade sin bil i Thyras
garage hade anställts endast 14 år gammal 1896 på
Nils C. Corfitzons kontor. Det blev Otto Hillerström
som fick ta över som redare och direktör i alla Nils C.
Corfitzons företag när han dog 1913. Nils var även en av
initiativtagarna och en drivande kraft bakom tillblivelsen
av järnvägen mellan Höganäs och Mölle. Det har kallats
"Kullabygdens stora dag" den 30 april 1910 när den
festliga invigningen av järnvägen skedde. Det var säkert
även en stor dag i möllesonen Nils C. Corfitzons liv när
han fick vara värd och hålla invigningstalet.

Valvet kan erbjuda dig en unik tillgång till de allt viktigare
danska köparna. Vårt samarbete med SvenskDansk
Fastighetsförmedling innebär bl. a. att objek ten exponeras på
www.boligsverige.dk. Detta ger dig en exk lu siv exponering
mot cirka två miljoner potentiella danska köpare. Lämna din
bostad till oss på Valvet så får du tillgång till fl er köpstarka
spekulanter, utan att det kostar dig något extra !

INGVAR BERÄTTADE FÖR ROLF H NILSSON

-Fågelsångsgatan 4,252 20 Helsingborg, Tel: 042-12 16 16
www.valvet.se
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Stig gör vackert kring stationshuset
Prunkande hortensior i välskötta rabatter runt vårt kära stationshus fröjdar numera
ögat. Vitt grus i prydlig form lyser upp i mörkret om kvällarna. Stig Bohman, med
god hjälp av hustru Gunnel, har tagit på sig den ideella uppgiften att snygga till på
stationshusområdet. Överskottet från lotteriet Gammalt och Nytt på Sillens dag förra
året används till att köpa växter, grus och annat som behövs.
Stig berättar att han vill, så gott det låter sig göras, försöka fä stationsområdet att se ut
som det gjorde då det sista tåget gick till Mölle, år 1963. Han gör vid grusgångar och
rensar upp mellan stenar. Han kommer att försöka fä perrongen ren från gräs och andra
växter och rensa upp så att rälsen (som faktiskt ligger kvar) blir synlig igen.
- Om du som läser detta har några saltglaserade Höganäsrör eller tråg att avvara
så far du gärna höra av dig på tel. 18 70 25. Sådana rör och tråg passar bra för
blomsterplantering m.m. vid stationshuset.
- Alla minns kullen med stenpartiet runt klockan som var
det första tågresenärer såg då
de steg av tåget i Mölle.
Det vill jag försöka återställa,
säger Stig.
TEXT & FOTO:
INGRIDS. ERIKSSON
Det är många gruslass som Stig
skyfflat ut for att åstadkomma
grusgångar som de såg ut for 40
år sedan.

OAH

LBERG

Välkommen till Grand Hotel Mölle
'!}ut av maten och utsikten I

CAPTAINS'
Tors 18-20, Fre 18-21
Liir 12-17 18-21, Sijn 12-18

Maritime
Fredag & Liirdag 19-21
5-rätters gourmetmeny
Välkommen med Er bordsbeställning
på tel 042-362230
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.Daro/frågor om mat eHer dryck
- kontakta oss för meoy.lörs/ag/ör m/ddagpå noteHet eHer
cater/og/arnåmto/og
Besö"k gärna vår hemsida
www.grand-molle.se

Var finns nästa generation volleybollare?
"Vi var några entusiastiska ungdomar från Mölle, Nyhamnsläge
och Höganäs som gillade att spela
volleyboll. Vårtidigareerfarenhetvar
i princip begränsad till skolgympans
tafatta försök att ta igång spel på
lektionstid, samt eget tragglande på
Gröningen på Gylleröd."
Så berättar Johan Bignert om hur
beachvolleyplanen i Mölle kom till.
Efterhand blev spelet på Gröningen
mycket populärt och det matchades
sommartid så fort vädret tillät,
morgon, dag och kväll. Eftersom
volleyboll är en intensiv sport, blev
stämningen och ljudnivån därefter.
Klagomålen från omgivningarna lät
inte vänta på sig.
"Ingen ville ju kasta bort oss eftersom
vi hade så roligt, men samtidigt ville
man att Gröningen skulle återgå till
att vara den lugna oas den en gång
varit." Det påpekades att ängen nedanför Gröningen och bort till stationshuset faktiskt var avsedd för
bollspel i detaljplanen.
Så kom det sig att man - i mitten
på 1990-talet - fick tilldelat platsen
bredvid bouleklubben, där flera av
ungdomarna åkt skateboard några
år tidigare. Hyfsat vindskyddat av
växtligheten och stationshuset.

Nu beslöt man att bygga en riktig
bana, en beachvolleybollbana.
Beachvolleyboll
är
synonymt
med utomhusvolleyboll som ju är
begränsad till sommarsäsongen.
Man spelar med 2 spelare på varje
sida på en något mindre planjämfört
med inomhus där man har 6 spelare
per sida.
För att kunna bygga banan behövdes
pengar. Kommunala bidrag förutsatte en föreningsbildning - Mölle
Beach Volley Klubb, MBVK, såg
dagens ljus.
"Jag tror det var runt 20 000:- vi fick
av kommunen, även byföreningen
sköt till en summa," fortsätter Johan.
"Detta täckte schaktning av marken,
och inköp av sand. Medlemmars
och stödmedlemmars avgifter täckte inköp av stolpar som vi själva

gjöt samt inköp av begagnat nät
och bollar. Sargen runtom lade
vi själva, men fick stockarna av
Höganäsbolaget. Ett villkor för att ta
ha banan var att vi skulle hålla rent
och snyggt runtomkring."

När banan var klar invigdes den med

en stor amatör1umering, 'Syltan Cup'
Turneringen spelades på gräs, gamla
fotbollsplanen där nu Vita byn ligger,
men finalen spelades på den nya
beachbanan. Radio Rix sponsrade
med radioreklarn och intresset blev
stort. 40-talet lag från Skåne kom och
spelade, däribland lag från Malmö,
Helsingborg och örkelljunga. Syltan
- gamla Klubbhotellet vid grindarna
- stod för öltält och matservering och
MBVK för tävlingsorganisationen.
Idag är det i stort sett samma människor som fortfarande spelar på
banan under några sommarveckor.
Eftersom de flesta bor på annan ort i
dag och studerar eller arbetar hinner
man inte längre sköta om banan i
önskvärd utsträckning. Varje år för
man en ojämn kamp mot inväxande
gräs och uppväxande ogräs. Intresset
bland hemvändande fd möllebor
är fortfarande stort men den nya
generationen som vill engagera sig
i banan saknas fortfarande.

r---------.
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FÖLJ BÅDE STORA OCH SMÅ
HÄNDELSER I MÖLLE UNDER
ÅREN FRAMÖVER

"Krönika 2006" är färdig och
kommer att följas av fler.
KÖP DEN NU FÖR 200:SPELTID: 45 MINUTER
Jag säljer även tidigare filmer:
Möllefilmer 1-3 innehållande

Vikingaskepp i sjönöd
Midsommarfirande 2005
Strandstädning 2005
Möllefilmer 4-6 innehållande

Fabian handlar grönsaker
Två bränder
Boule - en stilstudie
PRIS: I 50:- kr styck
Frederic Täckström • 34 72 52 • 0707-26 48 54
042347252@telia.com
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Beachvolleyboll är roligt! Vi kan vara stotta som har en
bana i vår by. Du som har tid och lust att engagera dig i
beachvolleybollens framtid i Mölle. tveka inte att slå en

signal till Johan på 040-632 1O45 eller 0730-267884.
MÖLLE kuriren
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Paret Lottie Sjöholm Samuelsson
och Björn Samuelsson dansade först
tango i Malmö tangoakademi i två år
innan de bildade Mölle tangoförening.
Föreningen har idag, ett år senare, 32
medlemmar från orter i Kullabygden
och från Ängelholm. Föreningen fick
sitt namn därför att Lottie och Björn
är bosatta i Mölle.

Klassisk tango i Mölle
Tre grupper med sammanlagt 15
par träffas och dansar tango tre söndagar av fyra. Man dansar mellan
kl.15.00 och kl. 20.00, i tre kurser
med 15 minuters paus. Lokalen
är konferensavdelningen på Rotel
Provence. Dansövningarna pågår
året runt med uppehåll endast över
julen och i augusti månad. Läraren
Germano Gentile, som Monica
och Mats Strömgren förmedlade
kontakten med, lär ut grundsteg och
improvisationer. Germano är född
och uppvuxen i Rosario och Buenos
Aries i Argentina men bor numera i
Helsingborg.
- Vi försöker lära oss dansa tango
sal6n, d.v.s. klassisk tango så som
den dansades på 1930-1940 talet.
- Det är en dans med erotiska
intentioner, fast det märker man
inte mycket av då man skall lära sig
dansa tango, säger Lottie.
Föreningens syfte är att främja
tangons utveckling i Mölle och
Kullabygden. Redan håller föreningen på att växa ur sina lokaler och
man letar efter större utrymmen, så
att fler kan ta uppleva glädjen med
att dansa tango.
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TANGO!
En hästsöndag går mot sitt slut och skymningen
sänker sig över Mölle. Lampor tänds i många hus.
I flera hem förbereds söndagsmiddagen. Men inte överallt!
På Möllelägevägen hörs smäktande, lockande, latinska
toner. Genom ett fönster skymtar dansande par
som rör sig tätt omslingrade i olika turer.
En intensiv man gestikulerar och fattar tag i en dam
för att demonstrera hur han vill att dansstegen skall utföras.
Det är lektion i Mölle tangoförening.

Lektioner, praktikor,
workshops
Lottie och Björn berättar att
föreningen - förutom danslektionerarrangerar Pråctica, dvs en lärarledd
danstillställning. Alla dansar fritt,
även med andra än partnern. En
lärare eller någon annan mera
kunnig person finns närvarande så
att deltagarna kan fråga om råd när

det gäller steg eller stil. Föreningen
planerar att anordna danskvällar, s.k.
Milongor. Då dansar man enligt de
bestämda koder som tangokulturen
innehåller. Som exempel kan nämnas att musiken spelar fyra melodier
som på ett eller annat sätt hör ihop
med varandra. Så spelas en trudelutt
som låter annorlunda. Då går paret åt
olika håll, antingen för att dansa med

någon annan, eller för att återförenas
och dansa till fyra nya melodier.
Milonga är också namnet på en
dans som är lättare och snabbare än
tangon.
Vid något tillfälle har en workshop
arrangerats i Annexet. Den var för
de kvinnliga dansarna som fick
specialundervisning i fotarbete av
Marcella Troncoso.

Ursnygga skor
Att Lottie och Björn tycker mycket
om sin hobby står klart.
- Det är så himla kul, något annat
än vanlig dans. Sedan så är det så
väldigt fin musik. Jag brukar ofta
lyssna till den då jag kör till Malmö,
säger Lottie.
- Och så får man ha så ursnygga
skor.
Lottie visar upp ett par läckra,
högklackade skor. Skons utseende är
inte enbart till lyst. Den underlättar
för kvinnan i dansparet att utföra
vissa steg på ett korrekt sätt.

Herrskon som Björn håller upp är
försedd med en filtsula framtill och
en lite högre klack än vanliga skor.
Herrskorna är vanligtvis välputsade
och glänsande.

Vad ger tangon er båda?
- Gemenskap, avkoppling, håller
kroppen i trim, kramp i musklerna och
mycket, mycket mer, sammanfattar
Lottie och Björn.

Lottie och Björn reste till Buenos
Aires förra året för att dansa. De gick
på lektioner på dagarna och dansade
på kvällarna. I höst åker fyra andra
medlemmar i föreningen dit.

INGRIDS. ERIKSSON

Hur dansas tango?
- Tangon är en dans där mannen
skall ta kommandot och föra, variera
grundstegen och improvisera.
Samtidigt skall han försöka anpassa
dansen till musiken. Kvinnan måste
vänta på mannens signaler och vara
följsam, berättar Björn.
Vad krävs för att kunna delta? vill
MK veta
- Nyfikenhet, lust, intresse för att
lära, tycka att tangon är spännande,
en danspartner. Man har mest glädje
av dansen om man deltar som ett
par.

Tango är en musikgenre med rötter
i Argentina. Den är en pardans som
uppstod i immigrantkvarteren i Buenos
Aires vid slutet av 1800-talet. Det var
en tid när det fanns många manliga
immigranter i Argentina och få
kvinnor. Männen blev därför tvungna
att öva upp sin dansskicklighet med
varandra innan de hade en chans att
få dansa med kvinnor. Ryktet säger
att tangon från början dansades på
bordeller.
Under 1920-talet blev tangon en
modedans som via Paris spreds över
resten av Europa. Det har satt spår
t.ex. i Finland, där den finska tangon
är mycket populär Till Sverige kom
tangon runt sekelskiftet 18-1900. Det
var argentinska stenarbetare som kom
till stenhuggarsamhället Krokstrand
i Bohuslän och förde med sig tangon
dit. Där hålls traditionen vid liv vid
en årlig dans- och tangofestival vid
ldefjordens strand.
Tango kan sjungas eller spelas.
De vanligaste instrumenten i en
tangoorkester är bandone6n (ett
slags dragspel), piano och olika
stråkinstrument. Det finns fyra olika
argentinska tangostilar: Tango sal6n,
Tango fantasia, Tango nuevo och
Tango milonguero.
(ur Wikipedia)

FOTO: MATS STRÖMGREN
(Bildsviten nedan är hämtad ur
en DVD-film, därför inte alldeles
knivskarp. Men charmig, tycker vi på
redaktionen, och väljer att publicera.)
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Mölleporträttet -Nils-Åke
Berättat för Rune Läns berg

Jansson

"När John släckte strålkastaren och stoppade maskinen på båten var
havets dån det enda ljudet tills fotsteg hördes ur mörkret och en man
kom fram till dem och ville träffa skepparen.
- Det är jag, sa John.
- Tullen,förklarade mannen.
- Berndtsson, sa John och tog hans hand.
- Jansson, sa tullaren och följde John till skepparhytten där han
klarerade skeppspapperen och frågade: Har ni något införseglat?
- Varken cigaretter eller sprit, sa John, men han tog fram sitt
monopolpaket och bjöd och frågade: Blåser det av till i morgon?
- Knappast. Den första höstsormen bn,kar hålla i sig i två, tre dar här nere.
- Jaha, sa John, och drog ett bloss. Hur kommer man till Höganäs?
- Med tåg, sa tullaren.
- Fint, sa John. Finns det telefon på kajen?
- En hel telefonstation, log mannen som hette Jansson och sedan
följdes de åt i land. "
Raderna är hämtade ur Olle Länsbergs bok om Käre John från
1959. Tullaren, som möter bokens
huvudperson i Mölle hamn, är NilsÅke Jansson - eller bara 'Jansen'
som han heter bland gubbarna på
hamnen. Nils-Åke och fru Gunvor
är inga av byns urinvånare, men har
nu bott i Mölle femtiofem år i huset
på Strandvägen där Gastagudan
mynnar mot harnnhuset. 26 år gammal kom han hit 1952 som en av
tre kustuppsyningsmän hos tullare
Athos, som var föreståndaren.
Under nio år, fram till 1961 var han
sedan stationerad i Mölle till dess att
kustposteringen här lades ner liksom
de har gjorts överallt. I Mölle var det
en epok som varat sedan 1886 som
försvann för alltid.
Nils-Åke föddes i Vejbystrand som
ett av tolv syskon. Föräldrarna drev
lanthandel och snickeri, där de också
byggde en del båtar. Barndomen
var varm, trygg och lärorik. Det han
fick lära sig i hemmet har han haft
nytta av hela livet och kunnat fixa det
mesta själv vare sig det gällt huset,
bilen, båten, fisket eller jakten.
Till ett kok, som man sa förr, kunde
det gå åt 50 skrubbor som mor
rensade och drog skinnet av. Efter en
sådan dust var inte händerna vackra.
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Under tonåren hjälpte Nils-Åke till
i föräldrarnas verksamheter men var
också yrkesfiskare. Vare sig lanthandeln eller snickeriet lockade
dock tillräckligt utan en riktig yrkesutbildning med anknytning till havet
skulle det bli.
På föräldrarnas inrådan blev det
tullen och kustbevakningen. 1949
var han färdigutbildad och hade
då också fatt navigationsintyg och
kustskepparexamen från Malmö
Navigationsskola och klarat motorbrev i Kalmar.
Som ung, nybliven kustbevakare
strax efter kriget fick man verkligen
lära känna Skånes och Blekinges
kuster.
- Jag tjänstgjorde på många
platser under mina 11 år vid kustbevakningen. Posteringarna var
Torsharnn, Hasslö, Karlskrona i
Blekinge, tullkryssaren TVl 16 och
så Skillinge, Trelleborg, Höllviken,
Limharnn, Ven, Helsingborg, Mölle
och Torekov i Skåne. Till fots och
till cykel. Då förstår ni att jag vågar
påstå att jag kan kusterna här nere,
säger Nils-Åke. Och då säger det ju
en del om vårt Mölle - att en man
med så god kännedom om varenda
meter av kusten i hela Skåne och
Blekinge väljer att bli kvar just här!

35.000 mil rullade den här gamla
Chevan i rikets tjänst. Och ändå
cyklade man mest.

Här köpte det unga paret Jansson sitt
första - och enda -hus, här växte de
två barnen Ann-Christin och PerErik upp och härifrån cyklade NilsÅke en eller två gånger i veckan
oftast nattetid till Vegeå eller till
Lerberget. Alltid de kustnära vägarna
och ner till alla små platser för att
dyka upp när man minst anade det.
Man hade tillgång till prejbåt och fin
Chevrolet också, men det var lättast
att ta sig fram per cykel.
- Jag cyklade upp till Mölle mosse
vid tiotiden på natten och sen
skogsvägen ner till Haga och Arild,
så till Skäret och vidare, minns NilsÅke. Andra hållet var samma sak.
Cykla småvägar, kolla Lerhamn,
Nyhamn, Strandbaden, Höganäs,
Lerberget och hem. Då var klockan
tre på morgonen. Om det hände
något fick man lita till sig själv,
någon hjälp fanns inte att fa. Det
blev 4-5 mil varje gång.

Förmännen var inte alltid så snälla.
- En gång när jag var ute på patrull
träffade jag på en förman som också
var ute på patrull, berättar Nils-Åke.
Jag kommer så väl ihåg det, för det var
en riktig gråvädersdag. Förmannen
stannade mig och frågade mig vad
jag hade för nummer på cykeln.
Det var bara att kliva av och vända
upp och ner på cykeln för att hitta
numret. Han tyckte det var roligt när
jag skitade ner mig. Kammarskrivare
från expeditionen kom ut till olika
posteringar. Även hit till Mölle
kom han för att fråga om jag visste
däcksnumren på sommardäcken jag
just lagt på vårt tjänstefordon. Då får
du väl krypa under och ta reda på
det då tyckte han, när jag inte kunde
svara. Ja, dom hade det bra, åkte från
Malmö, bodde på hotell här med
traktamente och allt. Det var ju inte
klokt, bara för att jaga oss kändes
det som. Men så har det alltid varit.
Översittare finns det överallt, suckar
Nils-Åke.

På den tiden skulle alla lustseglare från främmande länder passkontrolleras. Det kunde inte göras i
alla hamnar utan man fick först gå
till en hamn med sådana möjligheter.
Mölle var en sådan. Dock fanns
inte möjligheter att förtulla alkohol
här. Kom man från utlandet med
för mycket alkoholhaltiga drycker
ombord fick dessa införseglas hos
tullen i Höganäs. Ville man ligga
i Mölle någon vecka fick man
vackert segla in till Höganäs och
hämta ut från sitt eget förråd om
det behövdes. Under femtiotalet
hade tullen och kustuppsyningen
också den något udda uppgiften att
kontrollera - och förhindra - utförsel
av dollarimporterade varor som
nescafe, ananas eller katrinplommon.
Organiserad smugglingsverksamhet
har inte funnits här på senare tid, men
70-80 flaskor sprit i en lustbåt har
tagits om hand vid något tillfälle.

Ir's AMUST •..
L'nn.t d,g mf/.D Jruk ocb r,an;rrmiippln,uut ,-/ ,yr11J• nymk.J tnidgMipplm. In:'" wrl:n; rngpt
rmtm, ,ng,i ftumtTI.,.,..ngtm,,/rl 8am ItXi'N, m, fo,h ,a{t rm,,tmt pr,µ.u/ ur n:,p!,• rtft. åpplni faln Sl-.-1'1t'.
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Krogen på berget

telefon 042- 34 74 20

t

u,~
CA F

LA6-0I\!

CATERING
gå In på vår hemsida
www.eldolagor.com
för ldeer och förslag .

Välkomna!

042-34 01 00
Centralgatan 43, 263 38 HÖGANÄS

Tdo42/Mn 07

Swedbank

Skaffa ett Lånelöfte så kan du få fri
Hemförsäkring i tre månader.
Letar du efter ny bostad? I så fall ska du skaffa Världens generösaste Lånelöfte med massor av bra
erbjudanden om fri Hemförsäkring och Betalningsskydd Lån, räntefritt Handpenningslån och mycket mer.
Läs om alla erbjudanden och villkor på swedbank.se/bolan eller kom in och prata med oss. Välkommen.
Erbjudandena gäller t .o.m. den 30/9 när du tar ett bolån hos oss. Fri Hemförsäkring gäller i 3 månader när du tecknar försäkringen för 1 år.

MÖLLE kuriren

15

TEXT & FOTO : INGRID S. ERIKSSON

MölleKuriren frågar,
apropå årets två praktbommar
(stegen vid Solviksbryggan
och bommarna till Kullaberg):

Kommentar?
Eller vill du nämna något
riktigt bra som hänt i sommar?
Helena Kullberg Wisem an och Tom:
- Jag är inte speciellt förtjust i bommen. Vi har barn i golfskola
och behöver köra upp till golfklubben ibland flera gånger om
dagen. Man vill ju inte betala 40:- varje gång man åker upp for
att hämta barnen, eller får lust att slå en hink tillsammans med
dem. Tidigare var det inga problem med att köra upp till klubben. Jag tycker det nya systemet är krångligt.
- Trappan har vi inte berörts av. Vi har fyra små barn och har
hittills hållits vid poolen i So/viken.

Beng t-Arne Le mte :
- Jag har inga synpunkter på bommen. D äremot finns
det en del att säga om stegen vid Solviksbryggan. Det
är anmärkningsvärt att man inte rådfrågat dem som
känner till förhållandena kring bryggan, innan man
monterade stegen. Det har visat sig att det är säkrare
att ha stegen placerad på sidan. Att den tidigare
stegen inte var bra, berodde på att bultarna satt löst,
och det måste ju gå att åtgärda. Den nya stegen är ett
utmärkt exempel på en typisk skrivbordsprodukt.
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Maj-Gret Olsson m ed Bonita :
- Bommen är ju precis som en vanlig parkerings bom, fastän vid vakten. Det är inget konstigt med det.
- Trappan hade varit bra om det funnits två fasta ledstänger att hålla
sig i, menar Maj-Gret. Vad Bonita tycker får vi inte veta. Hon kan
krypa under bommen och får inte lov att bada i So/viken.

Anne Ellen Fossum:
- Ja det med bryggan var ju helt otroligt. Den
som satt upp stegen kan ju inte ha varit i Mö/le
någonsin och verkar inte känna till strömmar och
vindar vid So/viken. Det kan ses som en studie i
att inte veta vad man gör. Men det är bra att det
rättas till innan en olycka hinner ske.
- Däruppe vid vakten tror jag att problemet är
att folk inte begriper att de kör in på en parkeringsplats istället for ett naturreservat. Om det
var tänkt att bommen skulle innebära kostnadsbesparingar så måste det ha blivit en missräkning. I år har man ju behövt två personer vid
vakten i stället for tidigare en person.
- Det blir bare tull, säger Anne Ellen på klingande norska.

Rolf och Anna-Greta Järnmarker:
- Positivt är det att mamma skulle komma hit och stanna en vecka, och
nu har hon varit här i tre månader, säger Rolfglatt.
- När det gäller bommen så tycker jag det är tråkigt att allt skall automatiseras. Men i Mö/le har vi i alla fall fortfarande en riktig hamnkapten, och inte som i Helsingborg en automat. Annars tycker jag att man
inte skall klaga så mycket utan istället vara glad for varje morgon då
man kan stiga upp.
Anna-Greta har haft resväskan packad hela sommaren, men trivs bra
hos sonen i Mö/le. - Det går ju alltid ett nytt tåg, säger hon.

Britt och Kjell-Åke Möller:
- Vi är nog inte riktigt representativa. Visserligen går och cyklar vi
mycket, men vi har inte kört förbi bommarna särskilt ofta och badar
gör vi i Fågelviken, säger Britt och Kjell-Ake.
- Positivt är att det ser trevligare ut i hamnen i år genom småbodarna som kommit upp där. Folk vallfärdar till Mö/le och vi måste
ta emot dem så att de vill stanna och inte bara köra ned till hamnen
och vända. Riktigt glädjande var det också att läsa i HD att Eva
Dahlberg driver Grand H6tel vidare, säger Britt.

Kirsten Söndergaard:
- Jag här märkt att det varit många bilar som blivit
stillastående i backen då bommen krånglat, men det
har inte hindrat mig från att köra upp på Kullaberg. Sedan jag skaffade passerkort har det fungerat
bra och jag har kunnat ta med mina gäster bort till
fyren. Allt nytt skall ju ha sin tid innan det är inkört.
Jag tycker man måste ge det en chans.
- Jag har inte badat i So/viken. På Be/la Vista där
jag bor, har vi ju poolen. Där badar jag helst.

MÖLLE kuriren
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De odugliga skansarna

TEXT: HANS ERIC ANDERSSON

år senare ansågs de odugliga och
övergavs. Kungens skansar kom
aldrig till användning i Mölle och
ingen annanstans heller.

äggrullning vid påsk. Av det tredje
värnet Södervärn, som låg söder
om hamnen där Strandgården och
Sundöre ligger idag finns idag inget
spår. Men äldre Möllebor säger
Någon dagen D inträffade aldrig
fortfarande "de bor på Värnen" om
på Mölle fälad som väl var, men
dem som bor i detta område.
strandhugg förekom. I Mölle-Kullen
Södervärn var en 5-kantig skans
genom tiderna berättar Mölleryd om
och någon källa antar att den är
hur danskar från två båtar gick iland
något äldre än de andra två och
på fäladen 1710 iklädda bondekläder
ev. inspekterades av Karl XI och
och med svärtade ansikten. De sköt
fortifikationsofficer Erik Dahlberg
ihjäl några kor som gick och betade
vid ett besök 1676.Enannantradition
och släpade ombord deras kroppar
påstår att Karl XII besökte sin skans
i båtarna. Sedan övergick de till att
i Mölle och samtidigt passade på att
plundra, misshandla och fördärva
rida uppför Barnkullens brantaste
fiskeredskap i byn. Året därpå ankrade
sida från stranden i Solviken. Kan
två danska kaparfartyg, ett köpmansinte bådahjältekonungarnahabesökt
fartyg och ett par slupar vid Mölle.
Mölle? I så fall har påhälsningarna
Soldater och båtsmän gick i sluparvarit inkognito, eftersom några
na och landsteg på fäladen. Men
möllebesök inte verkar vara bekanta
strandvakten i Mölle hade förstärkts
efter händelsen året innan. 12 tappra utanför Mölles egna annaler.
östgötar under sin kapten lyckades Efterskansarnaskortahistoriahände
bådeduckaunderdanskkanonadfrån inte mycket i Mö/les kustforsvar på
båtarna och driva iväg inkräktarna mer än 200 år. Inte forrän 1940,
med danskt blodvite som följd.
när andra världskriget redan var

Efter nederlaget i Poltava förklarade
Danmark krig och risken ansågs
överhängande för en dansk invasion
över Öresund. Från Bender beordrade Karl den XII förstärkningar.
På utpekade platser i Skåne, bl.a i
Mölle skulle bönderna kasta upp
värn som skulle förses med kraftiga
palissader. Redan innan byggstarten
1712 ifrågasattes skansarna och tio

~ Idag växer en mängd blommor med
V)

62w tillhörande fjärilar på Karls XIIs

övergivna skans på försommaren.
g Förr i tiden dansade man, spelade

vi

o,:

~

och lekte lekar här. På Cissa Skans

ett faktum, och Mö/le blev en del av
Per Albin-linjen. Från den tiden har
Hans Eric Andersson på Sundöre
egna minnen, som vi återkommer
med vid senare tillfalle.

b vid Tångnean, ägnade sig barnen åt
5
L.L

afekenstam

MÄKLARBYRÅ
www.eken tam.se
042---12 33, 30
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Över 3.000 nöjda kunder!

Erika fönaterputa
0771-42 42 42
www.eriksfonsterputs.se

Konstkeramiker

KERSTIN J :SON TILLBERG
Unikt
handgjort & handmålat
stengods
Garngränd 6 , 260 42 MÖLLE

::

Nu när vi åter "flyttar inomhus" brukar lusten
till förändringar i hemmet infinna sig.
Låt dig inspireras av vackra tygprover från flera
nya leverantörer - textilier för såväl möbler
och gardiner som för dukar, kuddar m.m.
Jag kommer gärna och visar tygprover i ditt
hem -eller gör ett besök hos mig på avtalad tid.
Jag samarbetar med professionell sömmerska
och tapetserare.

HÖSTSTRUMPOR FRÅN

OROBLU
BAS

• COLLANTS

Ulla Lundstad
Kullabergsvägen 6 i Mölle
tel 042-347668, mobil 0708-342590

TYGKOMPANIET
Vi har mängder av nyheter
i gardin och möbeltyger.
Vi hjälper gärna till med sömnad och montage.
Välkomna!
042-33 22 88, 0708-57 83 90
Öppettider tis-fre 12-18, lör 10-14

Maderakka
Italienskt vintermode

50%
Modetyger 50 kr/m!
Bökebolsvägen 1
helgen 22-23september

kl 10-16
MÖLLE kuriren
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. Fönsterspecialisten .
Vi tillverkar

FÖNSTER & DÖRRAR
speciellt anpassade till äldre hus.

Ring för kostnadsfri offert.

042-34 90 05 www.gamlahus.com

BORRNINGS- & SPRÄNGNINGSARBETEN

BAhlquist Maskin AB
Box 2026 281 02 HÄSSLEHOLM

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

Värmepumpstankar? Då går man till
CTC
Fujitsu
IVT/Sharp
Sverigepumpen
Välkomna!

•

VÄRME • VATTEN • KYLA SERVICE • BUTIK

Nya Österberg &Bengtsson VVS
6'171
1S0/ I EC 17020 (C)

._%_

'ÄM

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

I

Mölle Målarna
Utöver det traditionella måleriet utför vi även:
• fönsterrenovering
· hetvattentvätt med algborttagning
• målning med äkta svensk linoljefärg
• äldre målningsteknik samt dekorationsmåleri
Vi har även försäljning av:
• rostfria och varmgalvade fönster- och dörrgångjärn
• algtvättmedel
· linoljefärg
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Per-Johan Holmbeck
aukt. fönsterunderhållare

Norra Strandvägen 40
260 42 MÖLLE
Tel/fax: +46(0)42-34 76 31
Bil: 070-334 74 94
Medlem i Målaremästarnas
Riksförening

Lyckliga gatan, nu.finns den igen .....
Diplomatstaden och Lyckliga gatan
har uppstått i hamnen. Det är namnen på de båda kvarteren av nya
bodar som hamnforeningen låtit
uppföra på utfyllnaden. Elva hyresgäster har "flyttat in " i sommar.
För att få hyra en bod måste man
var skriven i Mölle och ha hamnplats, eftersom bodarna enbart är
avsedda att användas for lagring av
båttillbehör och.fiskeredskap. Ingen
försäljning blir det här alltså!

VÄLKOMMEN TILL

(R.,LJ Jlersös
rDam .. & flCerrsal,n9
Kulla bergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71

Mölle-diplomet
till Lennart Svensson
"För sitt stora engagemang i och
for Mölle under många år såsom
bl.a. hamnkapten, ledamot av Mölle
Hamnforenings styrelse, frivillig i
Mölle brandförsvar och, inte minst,
distributör av MölleKuriren. "
Så löd motiveringen när Byföreningens ordförande, Jan Nauckhoff,
överlämnade diplomet till Lennart
Svensson vid
det välbesökta
sommarmötet på Grand Rotel.

I

Torr i munnen!

MÖLLE kuriren
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BRUNN BY
FÖRSAMLING
INFORMERAR
SEPTEMBER
9 september kl 18.00
Söndagsgudstjänst i Mölle kapell.
20 september kl 14.30
Mölle kapellsyförening träffas i
stationshuset.

OKTOBER
4 oktober kl 14.30
Mölle kapellsyförening träffas i
stationshuset.
14 oktober kl 10.00 Mässa med
små och stora i Mölle kapell, Pax
och Amicitia medverkar.
18 oktober kl 14.30
Mölle kapellsyförening träffas i
stationshuset.

NOVEMBER
1 november kl 14.30
Mölle kapellsyförening träffas i
stationshuset.
11 november kl 15.00
Söndagsmässa i Mölle kapell.
15 november kl 14.30
Mölle kapellsyförening träffas i
stationshuset.

För visning av kapellet
- kontakta Aina Svensson
på tel 34 73 29

HÖSTENS
KYRKLUNCHER
Onsdagen 5 september kl 12.00
Anders Bengtsson från firma
Vindöga i Höganäs kommer och
berättar under rubriken "Gamla
fönster-evigt arbete"
Onsdagen 3 oktober kl 12.00
Håkan Lind kommer och berättar
och visar "Bilder från gamla Mölle"
Onsdagen 7 november kl 12.00
Ann-Marie Lind från Nyhamns
Sjukgymnastik kommer och
berättar under rubriken "Säkrare
Seniorer, träningstips för att
förhindra fall eller att minska
följderna vid eventuellt fall".
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Minnes- och meditionsplats vid Mölle kapell
Kapellsyföreningen vill rikta ett varmt tack till alla generösa givare samt
till alla som på olika sätt stödjer oss och gör det möjligt att arbeta vidare för
Mölle kapell. Många möllebors önskan om en minnes- och meditationsplats vid
kapellet vill vi försöka genomföra, så det blir vårt nästa projekt. Extra angeläget
blir detta då det på initiativ av kyrkoherde Michael Hoffnu är möjligt att förrätta
begravningsgudtjänst i Mölle kapell.
Kapellet är en del av Mölle där det ligger så vackert vid Kullabergs fot, men
det är också något mer, en plats dit du alltid kan gå, i glädje som i sorg.Vår
förhoppning är att kommande generationer också skall få ha den möjligheten.
Du är hjärtligt välkommen som medlem, aktiv eller passiv.
Årsavgiften är 50:- Vill du stödja oss med en slant - allt mottages tacksamt på
bankgiro 5509-1995.

Mölle kapellsyforening

Om du tror att du vet
allt, är du dåligt underrättad.
- Välkommen till
Nya Höganäs Bokhandel!
(K...."°'d""åkl

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

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 Stjernvall tel. 073-6323063

moderaterna

KULLAPRAKTIKEN

AKTIVITETER I
MÖLLE
BYFÖRENING
HÖSTEN 2007
VINPROVNING

Doktor

SVEN-GÖRAN BLANCK
Centralgatan 35, Höganäs
tel 042-33 08 60
Privat familjeläkare

Höstens vinprovningar
med Kaj Zaar blir
måndagen 1/10 grekiska viner
måndagen 26/11 ekologiska viner.

NOSTALGIAFTON
med Hans-Otto Pyk
tisdagen den 6/11 kl. 19.00
på stationshuset.

MÖLLE BOKCIRKEL

HÄLSOKONSULT METTE BOHLIN
Skäretvägen 193, 260 41 Nyhamnsläge, tel 042-33 07 65
Hemsida: www.stressaner.nu epost: mette_bohlin@telia.com

Stresshantering Yoga Meditation Zonterapi Föreläsningar

på biblioteket i Mölle.
Ny cirkel med höstens böcker
har just börjat.
Pris som tidigare 225:Kom till biblioteket på torsdagar
mellan kl. 16.00-18.00 och
bli medlem även du.

AFTER WORK, AFTER WEEK
AFTER DARK

~l=SOCENTER
Höstens program:
16 okt kl 14-15 Start för 7 tisdagars balans- och styrketräning
* Stavgångsgr.upp vid tillräckligt intresse *
15 nov kl 19 Distriktsläkaren Kjell Lindström från Jönköping

" äkem tlel - hot eller bot"

på restaurang Intim första fredagen
i månaden: 7/9, 5/10, 2/11, 7/12.
Vi ses mellan kl. 17.00-19.00,
tar ett glas och umgås en stund.
Samarbete mellan Intim och
Mölle byförening.

ETT STORT TACK
TILL ALLA
SPONSORER
SOM SKÄNKT FINA PRISER

till Sillens dag i Mölle
2007-07-21

Vill Du .... Orka mera?
Känna mindre smärta?
Förlänga livet?
Ladda med Magnetfältsterapi,
8 min motsvarar 15 km:s promenad
i cirkulation.

- Sätter igång kroppens
läkeprocesser
- Ökar din psykiska och fysiska
prestationsförmåga
- Aktiverar din ämnesomsättning

0liwia
Hälsoinspiratör
- Mentor i livs & hälsofrågor även per telefon
Föreläsare
Naturretreater i Mölle
grupp 14-16/9
Återförsäljare

BENGTSSONS
OPTIK
HÖGANÄS

Zelloxygen som ökar kroppens syreupptag
- bra för lungbesvär samt Bestways högkvalitativa
kosttillskott, Aloe, Syredroppar och Liniment.

oliwia@work.utfors.se • Mölle hamnalle 22c • 042-347995 • 0708-562476
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Kullahalvön är i våra ögon den bästa platsen på jorden. Här väntar havet alltid runt hörnet,

<>,s;b här känns naturen mer levande och livet klart lugnare. På Kullahalvön har vi på Länsbergs
våra hjärtan

och

gi'trs et'&ren

tt förmedla fastigheter. Så om du också vill flytta hit,

eller redan bor här och ska sälja ditt hus, är sannolikheten stor att vi kan hjälpa dig.
Varför inte göra ett hembesök på www.lansbergs.se?

LÄNSBERGS
Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Tel 042-33 08 09, Fax 042-33 21 08. www.lansbergs.se
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