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Det är så här års man alltid frågar sig hur vi~tern ska bli: grön eller vit?
Ett som är säkert är i alla fall att det snart är jul och strax därpå ett nytt fräscht år.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

"Inget ger dig så stor glädje som att göra gott."
Kvinnan med den seende blicken och det långa svepande
håret föddes i Makedonien. Där växte hon upp i en
kommunistisk familj. Kom till Sverige tillsammans med
sin yngre bror då hon var 14-15 årsåldem.

PRIVILEGIERAD PRÄST
Utbildade sig i ämnena filosofi, ide- och lärdomshistoria
och teologi. Vigdes till präst i Lund 1986. Har idag en
tjänst som stiftsadjunkt i Lunds stift.
- Det är ett oerhört privilegium att få vara präst.
Jag kände det från den första dagen jag började
arbeta. Det är en unikformån att få möjlighet att
träffa människor i extrema situationer, oavsett om det
handlar om sorg eller glädje. Jag får ta del av det som
är betydelsefullt i tillvaron och intressant med livet.
Helt gratis!
Men, det gäller att vara klok nog att kunna veta när
man skall säga Nej! Stoika anser att förmågan att sätta
gränser är viktig i hennes arbete med själavård. Hon
kan fungera som en förebild för den som själv har svårt
att säga ifrån. Själavården, menar Stoika, är hennes
viktigaste uppgift som präst. Förrättningar, dvs. dop,
vigslar, begravningsgudstjänster, utför hon på sin fritid.

Stoika framhåller att hon är en djupt troende, from
människa. Att hon verkligen lämnar allt i Guds händer.
Och litar på kraften från Gud. Orden "Som din dag så
skall din kraft ock vara" (ur Lina Sandells psalmtext)
fick en verklig innebörd för Stoika då hon vårdade sin
man Tore Zetterholm under dennes sjukdomstid. De var
gifta i 17 år. När han dog hade Stoika skött om honom i
hemmet under sex år.
- Det var en underbar nåd att få vara tillsammans. För
oss som par utkristalliserades vad som är väsentligt i
vardagen och i livet.

SKÖNHETSÄLSKANDE MÖLLEBO
När maken dog kunde Stoika inte vara kvar i huset.
Genom vännen och goda grannen, Susanne Nauckhoff,
fick Stoika veta att en lägenhet var ledig i Vita Byn i
Mölle.
- Mö/le, det ligger ju lite långt bort, tänkte jag, men jag
var i sorg och brydde mig inte om var jag hamnade.
Men hon hamnade i Mölle. Hennes inre glöd skymtar
till då hon beskriver vad hon kallar privilegiet med att
bo i Mölle.
- Skönheten, naturen, stillheten, tystnaden, den
vänlighet som finns här, betyder mycket for mig.
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Stoika känner att hon i Mölle får vilan och de stilla samtal
hon behöver. Här finns plats för skrivandet. Just nu står
prästen Stoika tillbaka för författaren med samma namn.
Till våren publiceras hennes sjätte bok Requiem for två.
Boken handlar om vad som händer med ett par då döden
kommer in i deras sovrum. Trots ämnet är det en ljus
bok, framhåller Stoika.

ENGAGERAD MEDMÄNNISKA
Under samtalets gång bränner det då och då till av Stoikas
engagemang. Mot orättvisor och felaktig behandling.
För de svaga i vårt land. Hon tänker särskilt på gamla
människor som bor på vårdinstitutioner.
- Skönhet är oerhört viktigt for mig. Jag skulle vilja
ha mycket mera av det i vården. De svagaste skall ha
det så vackert, så rent och så gott. Jag besöker gamla
människor. De ligger väldigt nära mitt hjärta. Jag ser
deras maktlöshet. Och jag undrar: Vart har ömheten,
respekten for människor tagit vägen? Det behövs en
diskussion om var välståndet uttrycks bäst.

Engagerad, färgstark, passionerad, reflekterande, synlig. Medmänniska, författare, präst.
Adjektiven och substantiven kan kombineras fritt. Resultatet blir ändå bara några få pusselbitar
i beskrivningen av möllebon Stoika Hristova. Många av oss känner till hennes gestalt från
promenader på fäladen. I somras gav hon upphov till rubriker i Den Stora Lokaltidningen då
hon hungerstrejkade utanför Dunkers Kulturhus. Vi blev nyfikna på denna kvinna och mötte
henne i ett samtal. Hennes förhållningssätt till livet kan sammanfattas i ordet Kvalitet. Lite, men
av bra kvalitet på alla livets områden. "Här" och "nu" är centrala begrepp.

Stoika menar att man kan använda situationen inom
äldrevården för att ta pulsen på hur vårt land mår. Idag
behandlas de gamla som barnen gjorde förr i tiden, som
inte riktigt fullvärdiga människor. De gamla som bidragit
till att bygga upp vårt samhälle, behandlas alltför ofta på
ett ovärdigt sätt.
- Va,jör? Jag tror att det handlar om oklar
människosyn. Politiken och de som skriver lagar. har
inte en genomtänkt människosyn. Vad är ett värdigt
liv? De gör objekt av människorna. På så sätt går det
lättare att låta en gammal människa vissna. Jag anser
att mycket kunde ordnas med frivilliga krafter.

Samtalet avslutas med att Stoika talar om ordet som kan
ses som hennes egen ledstjärna.
- Kvalitet, sådan vill jag vara i relationer. Hel, sann
och så öppen som möjligt. Vet att då blir det dialog.
Vill se det väsentliga på alla områden, med sinne for
proportioner. Tar mig tid att tänka.

Hennes ord på vägen till oss andra blir:
-Ditt liv är värdefullt,. Se det som en gåva med
möjligheter att göra så mycket gott. Försumma inte
det tillfälle du fått. Inget ger dig så stor glädje som att
göra gott.

INGRID S. ERIKSSON
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Kullahalvön är i våra ögon den bästa platsen på jorden. Här väntar havet alltid runt hörnet,
känns naturen mer levande och livet klart lugnare. På Kullahalvön har vi på Länsbe~gs
våra hjärtan oc!lMl•lflllllfllih~re1•-11J11111Ltt 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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Utsikt.
Alla verkar tycka att det där med utsikt är väldigt viktigt. I Mölle glider samtalet lätt in på det ämnet.
Någon är förtvivlad för att grannen ska bygga u_t med risk för att utsikten blir sämre.
En annan är irriterad på att kommunen inte håller ned träden utan låter kronorna växa ohämmat.
Och så fort diskussionen kommer in på hus och husförsäljningar dröjer det inte länge förrän läget,
och därmed utsikten, kommer på tal. Men är utsikten verkligen så viktig?
Ärligt talat, hur ofta ser ni hur det ser ut från ert sovrum eller er altan?
Under de första månaderna på ett nytt ställe kanske man är medveten om omgivningen,
men efterhand sjunker utsikten in i ramen . Den finns där, men man tänker inte så mycket på den
- utom när det kommer någon på besök förstås. Då kan den bli ett argument för hur väl man har
lyckats med sin bosättning.

Under flera somrar hyrde vi hus i
Mölle tillsammans med mina svärföräldrar. De var hängivna utsiktsmänniskor, särskilt svärfar Björn.
Vanligen anlände de till det aktuella
sommarhuset redan i maj , vilket gav
dem möjlighet att gå lös på växtligheten i grannskapet, ostörda av
mig och min familj . När vi anlände
runt midsommar berättade de stolt
vilka buskar de hade skurit ned och
vilka grenar de hade kapat - allt för
att få bättre utsikt.
Men ett år gick svärfar för långt.
Han tyckte att en grupp späda fruktträd vid tomtgränsen störde den fria
horisonten och sågade resolut ned
dem till brösthöjd. När ägaren fick
se det blev hon rasande - med all rätt
tyckte jag och njöt av att se svärfar
åthutad. Han fick en utskällning,
men vad jag minns bekom den
honom inte nämnvärt. "Man måste
väl få lite utsikt", muttrade han.
Och nästa sommar var han en lika
hängiven skogsröjare.
Man ska inte tro allt man hör
- och det är tur det! Om alla historier
om folk som fäller träd illegalt vore
sanna, vore en stor del av Mölleborna
lagförda vid det här laget.

sig för att sedan kunna gallra på eget
bevåg. Effektivt, men kostsamt.
På den tiden när Mölle var en fiske by
kurade husen ihop sig i gränderna
nedåt hamnen. Att bo tätt var tryggt,
och man såg till att bygga husen med
gaveln mot havet och vinden.
För trehundra år sedan var det inte
en människa som tänkte på att lägga
sitt hus för att utsikten mot havet och
berget skulle bli den bästa.

FOTO : STIG PETERSON

Till exempel berättelsen om mannen
som bönade och bad att grannen
mellan sig och havet skulle såga ned
två träd som tog bort det mesta av
hans sjöutsikt. Efter flera års vädjande, tjat och milda hot tog han
saken i egna händer och fick träden
på fall med hjälp av arsenikspik.
Det troligaste är ändå att människor
närmar sig grannarna försiktigt när
frågor om fällning eller beskärning
ska behandlas, så att en lösning kan
ske med bevarad grannsämja.
En och annan kanske också gör som
han som köpte ett par tomter nedom

Hur annorlunda blev det inte
sedan!
Bebyggelsen klättar uppåt berget,
och inget hus tillåts skymma utsikten
för något annat. Det är lite grann som
på bio: Varje bänkrad höjer sig över
den närmast föregående.
Har ni tänkt på att det nästan är likhetstecken mellan utsikt och havet?
När man talar om utsikten gäller det i
nio fall av tio utsikten mot Öresund.
Men berget då, är inte det lika mycket
värt att titta på? När jag häromdagen
cyklade till Höganäs och var nästan
framme, tog jag en paus strax efter
badbukten vid gamla fabriken. Jag
tittade åt möllehållet och då slog det
mig hur vackert Kullaberg stupar i
havet.

CHRISTER WALLENTIN

Över 4.000 nöjda kunder!

Erika fönaterputa
0771-42 42 42
www.eriksfonsterputs.se
MÖLLE kuriren
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Det var en gång 1932
På Ulla Lindströms (numera Erlandsson) skolfoto från
1932 är två klasser avbildade. 14 barn gick i Ullas klass,
men alla är inte med på bilden. Kanske låg de hemma i
mässling eller kikhosta, något som drabbade de flesta i
den åldern. Fröken Blenda Rosenberg undervisade klass
ett och två i samma klassrum och fröken Signe Eriksson
treorna och fyrorna i ett annat.
Fröken Rosenberg ville gärna att barnen skulle
fotograferas i ring. Barnen ser så naturliga ut, men
nackdelen är att några inte kom med i sin helhet på
bilden. Ingvar Blomkvist, som också gick i klassen, har
listat ut vilka dessa måste vara. En flicka, har inte gått att
placera, kanske kom hon från Björkeröd, Vattenmöllan
eller Kockenhus.

Lindberg blev Bernadotte
Marianne Lindberg gick bara två år i skolan i Mölle
innan familjen flyttade till Helsingborg. Hon var mycket
duktig och flyttades upp en klass, till mellanskolan,
minns Ingvar. Hennes far Helge var elektriker i Mölle.
Han satte upp nedfallna ledningar och såg till att allt
fungerade.

"Det var en höjdpunkt när de bodde där. Helge hade bil
och det var inte vanligt på den tiden". En gång fick Ulla
och ett par av barnen åka med till Pålsjö skog på utflykt;
det var en stor händelse. På 1960-talet gifte sig Marianne
med Sigvard Bernadotte och blev grevinna av Wisborg.
Ulla och Marianne Bernadotte har träffats även i vuxen
ålder. Även Ingvar Blomqvist har hållit kontakt.
En del av barnen brukade kallas för något annat än sina
riktiga namn: Systrarna Ingrid och Elsie Andersson
kallades Ingrid Post och Elsie Post, efter sin far som
kallades Anders Post, eftersom han hade kört posten.
Då förtiden kördes posten till Mölle med häst och vagn
och Anders hade stall och vagnsport intill sitt hus på
Södra Strandvägen. Bröderna Valter och Knut Larsson
kallades Danskens Valter och Danskens Knut, efter sin
far som var dansk. Han kallades Holger Dansk och hade
trädgårdsmästeri i backen ner mot Solviken. BengtErik Hansson var lång och gänglig och kallades LångeBengt hela livet. Ingeborg Kronholm kallades Knippets
Ingeborg, efter sin far som brukade gå längs stranden
och samla drivved till kaminen och alltid sa: "Det blev
ett litet knippe", om det han hittat. Till yrket var han
målare.

www.handelsbanken.se/hoganas

Vissa erbjuder en
sorts kapitalförsäkring.
Vi har fem.
Hos oss på Handelsbanken kallas kapitalförsäkring kort och gott för Kapitalspar.
Och vi har inte bara en utan fem. Alla med
kapitalförsäkringens skattefördelar.
Välj mellan garanterad ränta, aktiedepå
eller fondsparande. Du kan även skräddarsy fondsparande till barnen eller låta oss
aktivt förvalta din fondportfölj.

Las mer pa www.handelsbanken.se/hoganas
under Pe11s10n och /orsaknng. eller kom

in

pa vart kontor sa h1alper v1 dig att väl1a en
Kapitalspar som passar dig

Handelsbanken Höganäs I Storgatan 65 B I Telefon 042-38 64 40
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Handelsbanken

Från vänster (de som knappast syns också medräknade) är barnen: Ingrid Andersson, Nan-Inger Svensson,
Olle Bengtsson, Stig Hoberg, Ulla Lindström, Stina Pyk, Marianne Lindberg, Ingeborg Kronholm, Valter
Larsson, Elsie Andersson, Daisy Andersson, Ingvar Blomqvist, Sven Athos, Ellen Holmbeck, Nils Oscar Pyk,
Nisse Hoberg, Nils Bengtsson (av honom syns bara håret, men han hade just ett sådant fint hår att det nog måste
vara han), Edla Wolander, Sven Karlsson, Okänd flicka, Bengt-Erik Hansson, Knut Larsson och Henry Olsson.

Hemstickade klänningar och gensare

Nöjeslivet vid stationshuset

Nästan alla flickor i byn hade hemstickade klänningar
och kjolar från Johanna Pettersson, som hade en
stickmaskin i sitt hus på Hantverksvägen. Den skaffade
hon när hennes man ramlat ner i lastrummet på sitt
fartyg i Havanna och skadat sig illa och Johanna måste
bidra till familjens försörjning . På skolfotot är Marianne
Lindberg, Ellen Holmbeck och Ulla Lindström klädda i
stickat från henne. Ulla tyckte mycket om sin klänning
och var rädd om den och har tagit på sig ett förkläde
utanpå. Pojkarna skulle alltid ha gensare på sig, minns
Ingvar Blomkvist, d.v.s. tjocka stickade tröjor.
I bakgrunden syns Axel Petterssons gård till höger.
Framför stationshuset står två godsvagnar vid
godsmagasinet. Det kom mycket gods med tåget förr,
som förvarades i magasinet. En stor kärra användes för
på- och avlastning och den brukade vara fullpackad med
väskor och paket, med stort och smått till mölleborna.
Ingvar minns att han och hans mor bar hem en stor
korgstol från godsmagasinet en gång och när han hade
kiosken i hamnen hämtade han chokladpaket där.

Det var roligt med allt liv och rörelse vid stationen, minns
Ingvar. Vid jul brukade möllebarnen gå till klockan 6tåget varje kväll, för att se om det kom några sjömän
hem. Han och Ulla och de andra väntade på tåget vid
fönstret i den inre vänthallen. "Det behövdes inte mycket
för att ha roligt på den tiden", säger Ulla.
Ett decennium senare hörde det fortfarande till
möllebarnens vinternöjen att vänta på arton och
sjuttontåget. Eva-Lisa Knafve var en av dem som
stod och väntade vid fönstret eller satt uppflugna på
fönsterbänken varenda kväll hela vintern. Då tittade de
inte längre efter sjöfolk, men de ville se om det kom
någon som de inte kände. Det hände inte så ofta på
vintern i Mölle. När tåget anlänt och passagerarna stigit
av och besetts var nöjet över och barnen gick var och en
hem till sitt.

KIRSTEN KNAFVE

MÖLLE kuriren
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Mö 11 e Vägförening - lokalt styre över kommunala medel
Nu söks finansiärer till trädbyte vid stationsområdet
De gamla kommunerna Brunnby och Jonstorp hade
vägföreningar. Där hade man valt att låta fastighetsägarna bekosta vägar och grönområden.
Vid kommunsammanslagningen på 1970-talet blev den
ordningen kvar. Därför har vi i de här kommundelarna
fortfarande vägföreningar för lokala beslut.
Totalt är det på tio olika ställen i kommunen som de
finns. Mölle är ett av dessa. Trots en del ifrågasättande
genom åren har de blivit kvar.
Från början innebar arrangemanget en faktisk kostnad för
byborna, men sedan rätt många år utgår ett kommunalt
bidrag av sådan omfattning att fastighetsägarna går fria.
Bidragets storlek bestäms av kostnaden för väghållningen
i Höganäs och Väsby-Viken, där vägföreningar saknas.
Fortfarande är det alltså så att de som är lagfarna ägare
av en fastighet i byn också är tvingande medlem av
Vägföreningen. En villafastighet har fyra andelar var
medan hotellen och hyreshusen har fler. De som sköter
den löpande driften av föreningens åligganden är
styrelsen som väljs varje år. Ordförande sedan många år
är Håkan Göthe med ett långt förflutet i de kommunala

styrelserna och nämnderna. Andra i styrelsen är Ulf
Jansson, Christer Nilsson, Lennart Svensson och Per
Delshammar.
Mölle Vägförening får drygt 200.000 kronor om året för
att bekosta underhållet av vägar och grönytor. Hittills
har det här bidraget räckt till driften, bortsett från en
gammal surdeg, en gammal lantmäterifaktura avseende
Gylleröds anslutning 1973 som slutligen - efter en
dom i kammarrätten - fick debiteras ut på föreningens
medlemmar. Varje villafastighet fick då punga ut med
300 kronor. Varje år försöker man asfaltera en gata och
det kostar ca 50.000 kronor. Dessutom lappar och lagar
man för 30.000 kronor. De grönytor som föreningen
sköter kostar årligen 35.000 kronor. Föreningen har
ingen anställd utan allt sköts av underentreprenörer.
Vissa gator har historiskt sett skötts av Vägverket. Detta
har gällt bl.a. Möllelägevägen och Gyllenstiernas alle.
De överförs nu till Vägföreningens ansvar efter att
Vägverket under hösten har åtgärdat det som nu behövs,
en del asfalteringar men också utbyte av fyra träd i
Gyllenstiernas alle. Kommunens skötselbidrag ökar med
20.000 kr/år i samband med detta. Kullabergsvägen,

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

Karl G Nilsson
Företagsrådg.

Pär Arvidsson
Privatrådg.

Gunilla Fridlund
Kundrådg.

Välkommen till Sparb~ Gripen i Höganäs!

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

Emma Unger
Kundrådg.

DAHLBER
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CAPTAINS'
Fre 18-21& Lör 12-17 18-21

MARITIME
Fre & Lör 19-21

En kulinarisk resa
bort från julbordets trängsel
fredag & lördag 30 nov- 15 dec
5-rätters gourmetmeny med julens smaker
Här kan även privata finansiärer få
sitt "eget " träd har
Mö/le Vägförenings
ordforande,Håkan
Göthe, tänkt sig.

Nyårsafton Supe & dans
välkomstdrink, 5-rätters gourmetmeny,
vin till middagen, kaffe & avec,
dans, nyårsskål

Pris Kr 1850:- per person

Nyårs -

& trettonhelgen

Fre 28 dec - sön 30 dec
Nyårsafton kl 12-15
fre 5.1 - för 6.1
däremot, kommer även fortsättningsvis att skötas av
Vägverket.
Det svåraste åtagandet är snöröjningen. Dels för att
kostnaden är svår att prognostisera och dels för att det är
så svårt att över huvud taget fä någon underentreprenör
som vill hjälpa oss. För tillfället har vi en som åtagit
sig det, men det är verkligen inte köparens marknad!
Beroende på vädret varierar kostnaden mellan 35.000
och 85.000 per år.
Skötselplanen omfattar alltså en asfaltering av en gata
årligen. En ökad takt på underhållet - som flera andra
vägföreningar har valt att göra - skulle innebära en
utdebitering. Hittills har inte kraven varit tillräckligt
starka. Förutom till gatorna kommer det redan nästa år att
krävas medel för utbyte av oxelträd längs Stinsagångens
alle mellan Vita byn och stationsområdet. Varje oxelträd
kostar 10.000 kronor inklusive planteringen. Till detta
söker föreningen finansiering andra vägar eftersom
bidraget inte omfattar sådana utgifter. Byföreningen,
kommunen och Krapperups stiftelser kommer att fä
ansökningar under nästa år. Finns det någon möllebo som
gärna skulle vilja bidra med ett träd är det synnerligen
välkommet!
HÅKAN LIND

Har ni frågor om mat eller dryck
- kontakta oss for menyforslagfor middag på hotellet eller cateringlavhämtning
Välkommen med Er bordsbeställning
på tel 042-362230
Besök gärna vår hemsida
www.grand-molle.se

Välkommen till Grand Hotel Mölle
njut av maten och utsikten !

MÖLLE kuriren
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Möllekuriren frågar:

TEXT & FOTO:
INGRID S. ERIKSSON

Den här gången var det
idel damer som besvarade
Möllekurirens fråga.
De herrar vi träffade
var antingen på väg
till något viktigt möte
eller ville inte vara med
av andra skäl.
Men de här damerna
stannade till en stund
och svarade så här:
Ingrid Bergenstråhle (nedan)
- Då jag hör Vittra sjunga med
sina änglaröster vid något av
Lisas (Wohlfart) arrangemang i
Krukmakeriet.

11

Ollwla Johansson
Helena Hellström
- När jag fick mitt barnbarn for 4 ½ år
sedan. Jag är också rörd, stolt, tacksam
över att våra två barn blivit sådana bra
människor.

- Jag kan känna mig rörd när jag
ser någon ta steg han/hon inte gjort
tidigare. När personen vågar ge sig in
i något nytt som innebär förändring.
Något som får personen att växa och få
en högre kvalitet i sitt liv.

Gunllla Persson (i bländande solljus!)
- När jag kommer ut till Mö/le. Då bara
måste jag gå en runda ner till So/viken,
..
genom byn och tillbaka hem. Den ru~_dan gor
mig väldigt gott, och väcker starka känslor
hos mig.

10
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Lena Jörgensen
- När barnbarnet sticker sin lilla hand
i min och ber migfolja med honom. Det
gör mig rörd.

Anita
Olofsson
, - En vänlighet
och en varm
omtanke från en
medmänniska.

Om du tror att du vet
allt, är du dåligt underrättad.
- Välkommen till
Nya Höganäs Bokhandel!
l~oesi5kl o,dsp,å~

HÖGANÄSV,~~d
Maria Svensson
- Djur och natur. Då jag hämtade
Jazper och satt i bilen med honom i
famnen kände jag mig väldigt rörd.
Då man är på väg hem och kommer
på krönet vid Möllehässle och ser
berget och havet som glittrar i solskenet, och när man går på fäladen
just då solen går ned i havet. Det
griper riktigt tag i hjärtetrakten.

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

MÖLLE kurire n
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Vi på Briobutiken LEKA
i Höganäs önskar alla Er
i Mölle en God Jul och
välkomnar Er in i butiken!

Snart är Briobutikens julkatalog här, full av fantastiska
erbjudanden och tävlingar. Håll utkik i din brevlåda!

Storgatan 19, Höganäs
Måndag-Fredag
10.00-18.00
Lördag
10.00-14.00
Söndagar under December 10.00-13.00

12
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Punktlighet är en dygd!
Leif Berggren, som förr bodde på
Villa ltalienborg tillsammans med
sin syster Andrea, åkte varje dag
med tåget till Höganäs och familjens
firma Kullens Beklädnadsaffär.
Leif var noga med att alltid vara
den som kom sist till tåget. Var
han lite tidig ställde han sig utanför
häcken till Eva-Lisa Knafves hus
vid lekplatsen och inväntade rätt
klockslag. Han hade en rova i fickan

som han tog upp och kontrollerade
ett par gånger. Nu! sa han när det
var dags och så gick han iväg och
anpassade stegen för att komma
fram på exakt avgångstid.
Själv brukade Eva-Lisa åka med
tåget till skolan i Höganäs.
"Berggren har inte kommit ännu",
sa hon när hennes mor skyndade på
henne på morgonen. När Eva-Lisa
kom ut på vägen gjorde Berggren

och hon inte sällskap till tåget, utan
han liksom skjutsade fram henne så
att hon skulle komma före. I samma
ögonblick som stinsen vinkade iväg
tåget och alla var väl ombord, klev
Leif upp på nedersta trappsteget.
Med alltid lika allvarlig uppsyn,
hängde han i ledstången med ena
armen och viftade iväg tåget med
den andra.
Det kunde hända att stinsen höll på
att vinka iväg tåget några sekunder
för tidigt. Då blev Leif lite förtretad
och hejdade honom: "Det är inte tid
ännu!"

Ur Kirstens arkiv
/ta/ienborg tar man inte fel på.
Mycket sägs vara bättre förr, men man
får väl ändå säga att Vägföreningen
(se reportage på sid 8-9 i detta nummer) håller våra vägar i bättre skick
idag än när den här bilden togs?

Vi installerar med

G

A

FÄRSK FISK
RÖKT FISK
SKALDJUR
INLÄGGNINGAR

R A N T

Unik trygghet för dig
som köper värmepump!

Besök oss på IVT-center i Viken
Våra öppettider är mån-tre 8-17
Tel. 042-23 85 82

IJ BEHBENS I IVT
ALTERNATIV ENERGI AB

VÄRIIEPUIIPAR

MÖLLE FISKRÖKERI
HÖGANÄS FISKAFFÄR
Keramikgatan 2 i Höganäs
TEL. 042-33 l 332
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Julbasar
på Mölle krukmakeri
den andra advent (9 dec)
kl 10-17
10 utställare
Vi bjuder på
glögg & pepparkakor

Julkonsert med Vittra
Varmt välkomna!
MÖLLE

!!Il

TYGKOMPANIET
Vi önskar
alla våra kunder och möllebor

God jul & Gott Nytt År
PS. Kom gärna in och se våra jultyger
och nya möbel- och gardintextilier. DS.

'17ruKMAKERI & CP'-~
Molle Hamnalle 9

I

tel c,42 ~4 79 91

042-33 22 88, 0708-57 83 90
Öppettider tis-fre 12-18, lör 10-14

Bästa Jull<lappen
är en upplevelse till kropp och själ 1ned ett

Tranan
Spa

Presentk:ort
Hos oss får du underbara behandlingar till honom och henne.

Spa produl<ter - 15% rabatt på hela vårt
so1timent av Spa produkter under december månad .

Ring

0736-63 7033
för information om öppettider, och få råd och ti ps i
dina julbestyr.
Tranekärrsvägen 88,
Bökcbäck, Höganäs
www.trananspa .se
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Ingen jul utan ....
Glögg och granris.
Knäck och klappar.
Pyssel och pynt.
Mossa och
mandelmusslor.
Lussekatter och
lovikkavantar.
Dopp och dadlar.
Fikon och förväntan.
Kyrka och klenäter.
Marschaller och mistel.
Psalm och sylta.
Hjärtan och juleljus.
Pate och paket.
Hyacinter och hustomte.
~maryllis och advent.
i Skinka och stjärna.
Marsipan och mumma.
' Gris och gröt.
Bloss och bjällerklang.
Pussel och
pepparkakor.
Rött och rim.
Ost och otta.
Spel och spritsar.
Saffran och silkepapper.
Jäkt och julmust.
Glädje och glanspapper.
i

I

Listan kan göras lång,
fortsätt gärna själv

ö

ö
L.L

"Opp Amaryllis,
vakna min lilla ... "
I många hem är hyacinterna oumbärliga under själva adventstiden.
Deras vällukt fyller varje vrå. Men när julen kommer är det ändå en
annan växt som "skall " blomma, nämligen amaryllisen! Den doftar
visserligen inte men det kompenseras i övermått med dess utsökta
form och underbara färger.
På Internet hittar man flera sidor om amaryllis. Där står bl.a.
att den blomma vi i dagligt tal kallar amaryllis egentligen heter
"Hippeastrum ". Den är en blomster/ök som helst blommar inomhus
och därför vanligtvis säljs under vintermånaderna. Hippeastrum
(Knight 's star), eller Riddarstjärna,fick sitt namn av den engelske
prästen William Herbert. Man vet inte helt säkert varför han valde
detta namn. Ett antagande är att knopparna, just då de håller på att
slå ut, liknar hästens öron och den utslagna blomman ser ju faktiskt
ut som en sexuddig stjärna.
Vår amaryllis, dvs. Hippeastrum, är en släkting till Amaryllis
belladonna. Det är en planta som förekommer i en enda art och
har sitt ursprung i trakten av Kapstaden i Sydafrika. Den kallas
Belladonna Lily eller "naked ladies ". Plötsligt står Carl Michael
Bellmans ord "Opp Amaryllis, vakna min lilla .... " som i ett förklarat
ljus! Det var en lättklädd nymf han syftade på.
Misstaget med namnet har uppstått genom att plantskolor och
försäljare från början sålde lökarna under namnet amaryllis och
så har det fortsatt. Det var holländska odlare som började med
att importera flera olika arter av Hippeastrum från Mexiko och
Sydamerika. Ar 1946flyttade två holländare till Sydafrika och
började odla lökar där. De flesta lökarna odlas visserligen i Holland
eller Sydafrika, men nya sorter utvecklas över hela världen. Alla
härliga varianter av röda, rosa, strimmiga, vita, lime.färgade
blommor vi står och väljer bland i afferen, har rest lång väg. De kan
ha odlats i USA, Israel, Indien, Brasilien, Australien eller Japan. De
flesta amaryllis med dubbel blomställning kommer från Japan.

INGRID S. ERIKSSON
MÖLLE kuriren
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Briggen Bettys
Kapten på Betty var Christian Bengtsson från Strandgården (intill brandstationen) i Mölle. Hans båda halvbröder var också med ombord, August
Tönnesson som styrman och Herman
Tönnesson som bästeman. Ytterligare
5 man fanns i besättningen. Den engelska ångaren hade passerat Betty mitt
ute på Nordsjön utan att kunna
göra något i det hårda vädret.
Ett annat fartyg som var ute
denna dag på Nordsjön var
en norsk skonare, Eugenie,
på väg från Skien i Norge
till Granton i England med
last av props. Stormen
var en orkanaktig
östan med snö och
hagelbyar. Flera
brott hade slagit
över däcket och
tagit med sig en del
av däckslasten, ruffen

Men synen var för
sorglig och Eugenies
kapten ropade till sin beoch hytten i aktern. De Christian Bengtsson sättning: ''Vill ni dela mitt
6 männen ombord fick
öde pojkar? Ska vi ta dem?"
hålla till under däck. För att komma
Ingen tvekade och kastlinor gjordes
dit måste de klättra ner genom
i ordning, två per man, och surrades
skylightet. De andra luckorna var
noga fast. Skonaren placerades i
förspikade eller blockerade.
lä av vraket och Bjerke ropade till
på Betty att de skulle
besättningen
Eugenies kapten och ägare hette
närma
sig
norrpå.
OlafBjerke. Han var under däck för
att sätta ut positionen på sjökortet, Resten av Eugenies däcklast spolades
när styrmannen som stod surrad vid överbord i första överhalningen,
storbommen dunkade i taket och ruff-resterna likaså. Andre styrman
ropade att kaptenen måste komma revs med och hamnade i vattnet,
upp, de hade en sjunkfärdig skuta men han släppte inte greppet om
rätt förut. Det var lätt att se att den tåget han höll i och kom inombords
var sjunkfärdig. Den låg djupt i vatt- igen. När Eugenie kommit upp på
net och alla sjöar spolade över den. sidan om briggen hivade alle man
Underrårna var borta och allt på kastlinorna ombord i den.
däcket hade spolats väck. I kikaren Skutorna brakade samman och brigräknade de till 8 man som stod in- gens bramråroch bramstängerf'angade
till rorkulten i aktern, den enda fasta Eugenies rigg så dess bramrå, brampunkten ombord. I stället för nöd- stång och mesanstång knäcktes och
flagga hade de hissat upp ett par ramlade ned. Under öronbedövande
buller och brak och ett regn av rundholt
oljebyxor.
halades kastlinorna kvickt in och alla
Att försöka undsätta dem skulle vara 8 man ombord på Betty hamnade
ett vågspel, inte alls sj ömannamässigt på Eugenie, någon i vanterna, andra
och oddsen dåliga.
inne på däck. Med sin starkare fart
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sköt Eugenie föröver längs briggen,
rodret lades upp och skonaren föll
av. Just när den väjde undan från
Bettys bog, lyftes briggen av en svår
sjö och hotade att välta sig in över
skonarens akter. I nästa vågdal gick
Betty till botten med bogen före.
Som en sista hälsning slängdes en
lös toft ombord i Eugenie.
Det märkliga hade hänt: alla skeppsbrutna var bärgade, åtskilligt blåslagna, genomvåta och stelfrusna,
men vid liv och med hela lemmar.
Dessutom var Eugenie fortfarande
sjöduglig. Glädje och livets allvar
låg i mötet mellan besättningarna.
När kaptenerna skakade hand sa
ChristianBengtsson: "Duärenkejsare
på sjön". Mer fick han inte fram. En
efter en av de räddade ville tacka
kaptenen. Så fick de krypa genom
skylightet ner i ruffen och förse sig
med torra kläder ur skeppskistorna,
medan Eugenies besättning försökte
klara upp i rigg och på däck.
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Nästa natt och nästa dag var vädret
likadant, svår storm, snö och hagel.
Christian Bengtsson berättade hur
det känts när ångbåten lämnat dem
i snötjockan och allt hopp var ute.
''Nu har vi en kvart kvar att leva",
hade han sagt. När Eugenia dök upp
några minuter senare och de såg den
norska flaggan hissas, hade han ropat:
Ser ni flaggan pojkar! Kan vi bärgas
är det under den flaggan vi möter
våra räddare!
När det mörknade nästa kväll syntes en fyrglimt på babords sida.
Tvivel uppstod om var de befann
sig, men hoppet tändes att de skulle
hitta ankarplats innan natten. De
hade kommit rätt. Det var fyren St.
Abbs head på södra sidan av fjorden Leiths. Men hela redden var
fylld av fartyg som sökt skydd för
stormen och Eugenie seglade mot
bestämmelserna ända in i Granton
Harbour tills kölen tog i botten innan
de lät ankaret gå.

"Sorgen och glädjen de vandrar tillsammans" står det i en gammal
psalm, som sjöngs på den tiden. Efter
Nästa dags förmiddag vaknade Olaf
att man givit upp hoppet om Betty
Bjerke av att två män stod intill
sedan ett par dygn, kom telegrammet
hans koj. Den ena hade uniform och
att skeppets besättning ändå hade
blanka knappar och den andra sa:
räddats av den norska skonaren
"Nu är det dåligt för er, kapten!" Så
Eugenie och landsatts i Granton.
ska jag alltså arresteras, trodde han.
Men mannen i uniform visade sig
KIRSTEN KNAFVE
vara hamnkapten: "Jag gratulerar er!
Ta det med ro kapten, vi har förhalat
båten till lossningsplatsen och förtöjt
Detta är huvuddragen i en berättelse
med manskap från land. Hela kajen
från Oslo sjöfartsmuseum. Den var
är full med folk och hela stan vet vad
tänkt att ingå i ett verk "Narrow
Escapes" (Bärgade med nöd och
ni har gjort". Så var det verkligen.
näppe), som aldrig blev av.
Mannen som skämtat visade sig vara
Författaren
träffade OlafBjerke på
norsksvenska konsuln. Han höll mid1930-talet
och
denne berättade då
dag för de bärgade och deras räddare.
att han och hans fru många gånger
I sitt tal till dem berättade han att han
talat om hur roligt det skulle vara
mottagit ett telegram från svenska
att göra en tur till Mölle och träffa
regeringen med beskedet att Eugenia
dem i Bettys besättning som ännu
skulle repareras på statens bekostnad.
var i livet och se om det kanske var
Senare fick OlafBjerke också ta emot
ett eller annat de behövde hjälp
den svenska medaljen: "För berömliga
med.
gärningar".
Ordern om att törna in togs säkert
emot med glädje.

MÖLLE kuriren
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Ett par sillasorter, några prinskorvar, en ost.

En ansvarskännande tidning
Till det fjorton olika sorters kryddat brännvin.
som Möllekuriren ger sig
Och folköl, för det gäller att behålla omdömet.
inför olika högtider ut
Bakom glasen sitter fyra av byns mest betrodda,
med
yrkesmässigt tillstånd att servera destillerade
för att hjälpa läsedrycker till oss andra. Allt detta en vanlig tisdagkväll.
kretsen i några av
Ni förstår att denna utvalda skara inte skyr några mede svåraste val
del för att guida mölleboma genom det kryddade brännman kan
vinets till synes lättillgängliga, men till slut ändå nästan
ställas
ogenomträngliga djungel.
inför.

Nu är det dags
för julens snapsar!

IIIIIIII
De fyras gäng består denna kväll av
Unn Carlsson från Knafves Cafe,
Lars Peter Jonsson, tidigare på
Mölleträdgården, numera på Fyrserveringen, Lasse Kjellberg från
Kullagårdens Wärdshus och Nils
Länsberg från Restaurant Intim.
Alla välkända ansikten och väl meriterade för denna ansvarstyngda uppgift. De fick koncentrera sig på 14
sorter fastän systemet erbjuder 39
olika kryddningar.
Men det finns ju gränser för vad
även erfarna yrkesmän klarar på
en tisdagskväll.

De flesta av oss är tillräckligt gamla för att vi genom ett långt livs erfarenheter skall ha lärt oss vilken
snaps som är vår egen. Om du ändå
känner dig osäker i sanningens
ögonblick kan det vara bra att veta
att OP Andersson och Skåne är de
mest köpta kryddade brännvinen.
Väljer du något av dem befinner du
dig i sällskapslivets mittfåra och du
behöver inte känna att du sticker ut.
Vi börjar med att avgöra matchen
mellan de två tungviktarna, OP och
Skåne. Båda har samma kryddning
med kummin som bas och anis

Nisse Länsberg t v, Lars Peter Jonsson ovan, Lasse Kjellberg t h.
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och fänkål, OP har alla kryddorna
intensivare. Alla är överens om att
anisen blir mer framträdande hos
Skåne, som därmed vinner klart på
stilpoäng. 4-0 för Skåne alltså! Viss
risk för lokalpatriotism dock med
tanke på namnet. Unn säljer mest
av Skåne av den enkla anledningen
att det är den enda hon har. Trots
att hennes personliga favorit är
Pors, i den mån man kan tala om
favorit hos en som säger sig dricka
brännvin enbart under påverkan av
fasta traditioner och grupptryck. Det
föranleder i alla fall att testpanelen
låter en liten Pors slinka ner under
belåtet kommenterande. Porsen kan
alltså vara ett uppskattat komplement
till julbordet.

'

•r

I

Nu är vi i gång och historier från
restaurangkök och matsalar blandas
friskt med det uppskattade kluckandet
när Jubileumsakvaviten hälls upp.
Den annorlunda kryddningen med
koriander och dill faller framför allt
Lars Peter i smaken. Han säger sig
dessutom vara uppvuxen på Aalborg
Jubileum så det är alltså inget hugskott.
Alla är positiva till smaken, men
de andra tycker fortfarande att
Skåne står för elegansen. För att
komplettera bilden av Aalborgs
bidrag tar vi en Taffelakvavit, men
bara som jämförelse.
Det är en avsevärd skillnad - tillbaka
i kumminsfären - som ingen tycks
önska sig. Medan trean Jubileum
tycks stå sig gott hos vår jury blir
det värre för fyran. Hallands Fläder
har ingen förespråkare och uttryck
som 'tjejsnaps' förstärks snart till

Visste du att en fjärdedel av allt kryddat brännvin säljs
under december månad? Det okryddade brännvinet
har förmodligen en något annan kundkrets med en mer
jämn efterfrågefördelning under året.
OP Andersson , som av en nästan enig kritikerkår utsetts
till det bästa av alla kryddade brännvin , har t.o.m. fått
internationellt pris som världens bästa.
OP säljer också bäst i Sverige , tätt följd av Skåne (som
faktiskt tillverkas i Sundsvall!) . På tredje plats hittar vi
Aalborgs Jubileum och som fyra Hallands Fläder.
Per varje vuxen svensk köps det drygt 5 cl kryddat
brännvin till julen .
'käringsnaps' . Inte ens Unn tycks
vilja komma till Fläderns försvar i
detta sammanhang.
Lasses favorit, hans egen besk,
fanns inte ens med på provningen
mer än som en för kvällen oåtkomlig
höjdare. I avsaknad av den lärde vi
känna Snälleröds Bäsk som synnerligen elegant med väl avvägd malört.
Unn fick något drömskt i blicken
när hon kände igen doften hemifrån
(från mamma Kirstens kryddgård,
för undvikande av missförstånd).
Ändå kan malörten ha svårt att gå
ihop med sillen. Däremot utnämnde
Lars Peter Snälleröd till en särklassig
paus-nubbe mellan julbordets turer.
Bäska Droppar, rå och grov med
sin oljigt besvärande eftersmak provades trots allt, utan att någon ändrade
uppfattning.

Snapsen är numera
mest kultur och buren av
traditioner.
Inte många dricker den utanför de
stora högtiderna. Annat var det
i början av Nisses restaurangbana
på 60- och 70-talen. Då dracks det
verkligen snaps, nästan till varje
middag ute. De yngre generationerna
har nästan helt övergått till vin vid
middagsborden. Nisse har utvecklat
flera egna favoriter, många bland de
norska snapsarna - bland annat.
Nu hade tillräckligt många fått
tillräckligt mycket innanför västen
för att avvika från rekommenda-

tionerna och göra de norska valen
lite mer ovanliga och annorlunda.
Det blev Gilde och Gamle Reserv,
som båda var lite rundare, reserven
riktigt rund och ekfatslagrad. Någon
mat på julbordet kan den nog hitta
som den passar till, men kanske inte
sillen.
Till den avslutande osten valde vi
ÖstgötaSädes. Den lätta whiskytonen
som brukar känneteckna provningsledarens egen favorit kändes nu allt
mer tydlig och uppfriskande. Hela
testgruppen var - eller blev - så välvilligt inställd att man började undra
om en snaps vinner på att få ett sent
startnummer.
Det är ju trots allt en omöjlighet att få
samma förutsättningar för den första
som för den sista snapsen. Vi kunde
nog konstatera att snapsens främsta
egenskap - att göra gott - med råge
hade uppfyllts
Innan testgruppen skildes provades
gruppen själv, i ett blindtest, för att
på så sätt verifiera att förmågan till
omdömesgilla bedömningar inte påverkats för mycket av själva provinnehållet Uppmanade att skilja mellan var sitt litet glas OP och Skåne
var det ingen tvekan!
Möllekurirens läsare kan lugnt lita
på sina krögare.

TEXT O FOTO: HÅKAN LIND
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Bistron är öppen
Måndag- Torsdag 15-22
Fredag 15-23

a la carte

Välkomna till Hotel Kullaberg!
Fira Nyårsafton med oss!
Mousserande fördrink, 4-rätters Nyårssupe med vinpaket, underhållning,
dans, högtidlig nyårsskål och fyrverkerier.
Endast förbokningar. Begränsat antal platser. Boka nu!
Pris: 1 500:-per person

Under perioden 1-22 december erbjuder vi HK:s Jultallrik a 225:God Jul & ett Gott Nytt år önskar vi på Hotel Kullaberg

HOTEL KULLABERG
Tfn: 042-34 70 00 · info@hotelkullaberg.se · www.hotelkullaberg.se
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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

Välkommen, Christer!
Möllekurirens redaktion har fatt
tillökning. Christer Wallentin har i
snart trettio år sommarbott i Mölle
med sin familj. Sedan i våras är
Christer fast boende på Gylleröd
tillsammans med hustru Ragna. Vi
är nu glada för att ha knutit denne
vana skribent som fast medarbetare
till redaktionen. Redan i detta
nummer ger vi en försmak av vad
som kan väntas från hans penna
- se kåseriet på sidan 5.

moderaterna
ords

Bara några rader
om ...

våra småfåglar. För många av oss
är det ett av vinterns "vardagsnöjen"
att iaktta trängseln - och slagsmålen
- kring talgbollar och fröautomater
som vi placerat ut väl synliga från
något fönster inne i huset. Med fagelbok och kikare till hands blir det
roligare att spana in mer främmande
gäster, som brukar dyka upp först i
januari- mars, när det i allmänhet är
som kallast.
Skriv till oss på Möllekuriren och
berätta om dina upplevelser och
gäster kring fagelbordet. Har du
bilder - desto bättre. Vi kanske
publicerar din historia redan i nästa
nummer.
Maila till lotta.bignert@telia.com
eller stoppa ditt brev i lådan på
Ålgränd 8 eller 14.

Här händer
det grejer!

Hör av dig när det är din tur att byta bostad!

MÖLLE kuriren
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traditionerna.
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3 PAKET VANLIG VANILJGLASS
3--4 DL VISPGRÄDDE

(ELLER

1½

LL

LUR KARTONG)

200--300 G MÖRK CHOKLADKAKA (MARABOUS MÖRKA DUGER BRA)
1 TEKOPP RUSSIN
1 TEKOPP MANDEL (EV.

SKÅLLAD OCH SKALAD)

PUNSCH

Hacka russinen och lägg dem i en
skål. Häll över så mycket punsch
att den precis täcker russinen. Låt
stå och dra i minst en timme.
Hacka mandeln fint. (Skålla och
skala om du vill ta dig tid, det är
inget måste.)
Hacka chokladkakorna till små
smulor.
Vispa grädden så fast som möjligt.
Rör vaniljglassen mjuk i en stor
bunke. Blanda ner den hackade
mandeln, russinen med punschen,
chokladhacket och till sist den
vispade grädden. Rör om försiktigt
så att allting blandas väl, men
försök ändå vara snabb så att inte
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glassen smälter för mycket.
Smaka av - kanske lite mer
punsch? Men tänk på att en alltför
alkoholstark glass inte kan frysas
igen(= lagen om lagom ...)
Häll upp i t ex sockerkaksform.
Allra bäst är att använda en
silikonform, som är lätt att kränga
av glassen när du tar den ur frysen.
Till serveringen ser det trevligt
ut med lite riven mörk choklad
strösslad ovanpå. Garnera
gärna med en frostnupen ros
från trädgården, eller praliner,
chokladkringlor, flarn, låt fantasin
flöda.

Omvi
ingen vinter liacfe
sl(u{{e våren
inte vara
sa angenam.
0

..

Of:jfruiförfattare

liar sk.rivit aessa tänzyärdå
ora, fätta att ta til{ sig nu i
årets mörk.aste tia.

0

Bara nagra
rader om ...

Konstkeramiker

Kid Johansson

KERSTIN TILLBERG

som med sin Feskeboa har gett oss
en årentruntöppen affär! Öppen
9-18 varje dag. Man tror inte det är
sant. Inget överväldigande utbud,
men ändå. Vi är inte bortskämda
och det kanske kan bli mera.

Unikt
handgjort & handmålat
stengods
Garngränd 6, 260 42 MÖLLE

***
"Legender och lögner..
är sommarmöllebon Ulf Peter Hal/bergs bidrag till höstens bokflod.
Boken finns nu hos Höganäs Bokhandel, där författaren under hösten
har medverkat vid en uppläsning.
Kanske ett julklappstips?

***
Mysteriet med den
oplockade måsen
Alldeles intill huset, i lösjorden
på södergaveln, stack det en eftermiddag upp två tjäderpennor. De
såg ut att vara liksom nedstoppade.
Ungefär en decimeter syntes
ovan jord. Ragna såg dem först,
men rörde dem inte. Hon kom in
och berättade om fjädrarna och
att hon tyckte att det verkade
lite konstigt, så vi gick ut och
tittade tillsammans. Ah, det är väl
ingenting sade jag, och tog tag i den
ena fjädern för att dra upp den. Men
den satt fast. Det var underligt, och
jag var inte kaxig längre.
Vi stålsatte oss, och med ett kraftigt
spadtag fick vi upp en död fiskmås.
Det var skönt att bli av med fågeln,
men efteråt började vi fundera.
Hur hade måsen hamnat där?
Var det några barn som hade begravt den där? Eller kunde det vara
ett djur som hade grävt ned fågeln
inför vintern? För den kunde väl
inte ha störtat i backen av egen
kraft?
Det vore roligt att höra om någon
av Möllekurirens läsare har varit
med om samma sak - eller har
en förklaring till hur fiskmåsen
hamnade i vår rabatt.
CHRISTER WALLENTIN

Blåra

en

Grått utanför fönstret kanske tid att förändra ditt hem
med textilier i härliga färger?
Slå mig en signal för hembesök
så kommer jag och visar
alla vackra tygprover.

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

Swed bank

Köp julklapparna
hos oss.
Att ge bort ett sparande i fonder eller SPAX
kan vara både lönsamt och bekvämt.
Vä lkommen in på vårt kontor
i Höganäs.

MÖLLE kuriren
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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
_'?~
VÄRME • VATTEN • KYLA SERVICE • BUTIK ~ i CTC
> ww o
Fujitsu
9-,f'~ ~ 'i,,$ Nya Österberg & Bengtsson WS
Eleshultsvägen 33, Nyhamsläge 042-33 06 70, 070-248 48 85 I f, \
fVT/Sharp
Försäljning och installationer
Sverigepumpen
av alla ledande märken!
E D,1 0 _

'ÄM

647 1
ISO IEC 17020 (C)

Välkomna!

•

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

Tapet & Färglagret AB
Storgatan 11 , 263 37 HÖGANÄS
Tel 042-34 90 09
Fax 042-34 99 44
tapetfarg@telia.com

Det är vi som sätter färg på Kullabygden !

ö JOTUN

•

BYGGVARUHUSET

/ OPTlfflERA/
HÖGANÄS
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Hus MED HISTORIA:

Det finns två Sjöhem
som årslönen för maken på sjön. Det Mölle trogen och drev idogt hotellet
byggdes - och det byggdes stort.
vidare.
Vid torget fanns hotellen Corfitzon Att åka mellan Mölle och Helsingoch Kullaberg och högt uppe hade borg var inte lätt och skilsmässan en
Johan Elfversson byggt första de- naturlig följd av de lockelser som
len av sitt Rotel Elfversson.
fanns i staden.
På Bökebolets ägor växte det ena 1919 dog Herman i Helsingborg.
huset efter det andra upp. Vid Kort därefter dök den nyblivna
Strandvägen fanns ett Sjöhem, änkan, baronessan Thyra av
men det hindrade inte sjökap- Trampe, upp på hotellet såsom
tenen Herman Corfitzon med den nu rättmätiga ägarinnan. Eva
hustru Hilma att döpa sitt nya Rydberg kunde inte gjort det bättre
hotell till Sjöhem 1904.
på Fredriksdal!
Bara några år senare fick Her- Hotellrörelsen upphörde samma år
man Corfitzon hamnkaptens- för att aldrig mer återupptas. Sedan
tjänsten i Helsingborg och mås- många år är nu det f.d. hotellet vid
te flytta dit. Hustrun Hilrna blev Tönnes väg hyreshus.
HÅKAN LIND

Vid förra seklets början hade turismen skjutit ordentlig fart i Mölle.
Allt fler försökte hyra ut större delen
av huset medan den egna familjen
bodde i undervåningen.
På sex sommarveckor kunde hemmavarande hustrun dra in lika mycket

. Fönsterspecialisten •
Vi tillverkar
■■

••

FONSTER & DORRAR
speciellt anpassade till äldre hus.
Ring för kostnadsfri offert.

042-34 90 05 www.gamlahus.com
0

God Jul & Gott Nytt Ar
MÖLLE kuriren
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Kändisar på Knafves Cafe sormnaren 2007?

Idel tomma bord och stolar
på Knafves Cafe. Utsikten
oskarp och den enda matgäst i sikte en ensam liten
gråsparv...

Att bli ombedd att exklusivt för Möllekuriren summera
de kändisar och stjärnor som gångna sommar bidragit
med glam, glitter och glamour åt hamnens asfalt är detta
år ganska lätt gjort.
Trots att personalen på Knafves Cafe som vanligt visste
att de utöver vanligt disk, serverings- eller kockjobb
också hade den viktiga uppgiften att diskret spana efter
celebriteter för vidare information till Möllekurirens
läsare, blev kändislistan 2007 häpnadsväckande kort.
Inte för att vi inte var på alerten i somras, nädå.
Åtminstone inte inledningsvis.

Så tillexempel tipsades det bland servitriserna om en ofta
återkommande gäst i yngre medel-åldern. Visst var det
något bekant över honom och nog förde han sig som en
kändis när han världsvant seglade in på vår servering med
sitt sällskap. Attityd hade han och nog kunde han prata
viner och champagne, sådär som känt folk säkert gör.
- Men vem var det då??
Vi var tämligen överens om i många dagar att han i sin
barndom måste ha spelat rollen som "Tommy" i Pippi
Långstrurnp- filmerna från 70.talet.
Det visade sig dock vara helt fel. Vid närmare efterforsk-

KUNSKAP I ANSVAR I ENGAGEMANG
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VALVET
MÄKLARFIRMA

FÅGELSÅNGSGATAN 4
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252 20 HELSINGBORG

042-12 16 16

WWW.VALVET.SE

... eller

Sommaren som regnade bort

ning var han en helt vanlig kille från Smålands djupa
skogar, nybliven fastighetsägare i Vattenmöllan och
utan något som helst förflutet vid filmen. Där ser man.
Ibland kan skenet bedra.
En förmiddag i juni observerade kockarna ivrigt att självaste slalomkungen Ingemar Stenmark slagit sig ned vid
bord 7, vilket tände en löpeld av förväntansfullt hopp
hos oss alla. När vi inom kort tog upp beställning kunde
vi nedslagna konstatera att det trots allt inte var så. Fast
nog var det likt, åtminstone i profil. Och så bar han
färgglad träningsoverall. Sådant kan ju också förvilla.
Vår iver att leverera smaskiga kändisnyheter till pressen
mattades av något efter dessa
besvikelser.
Så när postkodsrniljonärRickard Sjöberg iklädd värmande ylletröja intog spätta
vid bordet bakom baren i
lä för den kalla vinden var
det inledningsvis ingen som
reagerade. Vi utgick helt
enkelt från att de var en av de
där återkommande gästerna
man känner igen men inte
känner. Vilken tur att allas
vår hamntös Kajsa kvickt kunde berätta vem det var!
I övrigt tycks i stort sett alla berömdheter haft annat att stå i
i år. Julia Roberts, Tom Cruise, Paris Hilton och det gänget
var tydligen och minglade bland yachter och färgglada
drinkar i Saint Tropez.
- Nåja, någon ska ju göra det med.

Och kungahuset hade väl fullt upp med trädgårds-skötseln
vid sommarstu-gan på Öland, gräset och ogräset frodades
ju som bekant av allt regnande i år.
Men det var synd om dem att de missade de där för året
sällsynt fantastiska morgnarna med en kopp nybryggt
kaffe i Mölle, när vindmätaren på hamnkontoret visade
0,0 och dukarna på Knafves låg kvar på borden, allt
medan en värmande sol steg över Gastagudan och
hamnen började fyllas av liv och rörelse.
Jo, vid några tillfällen var det faktiskt så även i somras.
Det vet jag bestämt för jag råkade själv vara där just då.
Vi hörde att många av våra svenska kändisar vistades i
Båstad undertennisveckan.
Där kunde man bland
annat kalasa på kobebiff,
hummer och bladguld som
ingredienser på en pizza
för 20 000 kr.
Det kanske inte är ett
allmänt spritt faktum i
kändis-världen att man
på så kort avstånd som på
andra sidan Skälderviken,
hos oss här i Mölle, kan få
ganska exakt 307 stycken
Löksill på kavring med ägg, creme fraiche och grönt,
inklusive en lättöl, för samma pengar.
Eller också är det så att de vet, men de sparar sig helt
enkelt till nästa år.
Jo, så måste det ju bara vara, för den där pizzan i Båstad
blev oss veterligen aldrig såld.
2008 är det Mölle som gäller!

UNN CARLSSON

1't~all4
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Mölle Målarna
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Det sista tåget - som då var en
rälsbuss - lämnade Mölle station i
oktober 1963.
Under en tid därefter hyrdes huset ut
till privat verksamhet vilket fick det
att leva vidare.
Därefter lämnades också stationsbyggnaden öde och till sitt öde.
Den första tiden efter övertagandet
från SJ låg ansvaret i Brunnby men
efter sammanslagningen 1971 övergick ansvaret på Höganäs kommun.
Det kommunala intresset för de gamla
stationsbyggnaderna var måttligt. Förfallet accelererade.
Under andra hälften av 1970-talet
såg byggnaden anskrämlig ut. Hade
någon privatperson skött sin fastighet
på det viset hade kommunen dömt
ut vite för vanvård. Men kommunen
klarade sig undan. Byggnaden var
helt klart ett problem. En magasinsbyggnad och en mindre annexbyggnad, där busskuren finns i dag,
revs och man började göra sig redo
för beslut att riva även resterande,
huvudbyggnaden och annexet.
Men det fanns några stycken i byn, i
första hand några nyinflyttade Gyllerödsbor, som tyckte att miljön i
Mölle utan stationshuset hade blivit
fattigare. Jag var en av dem. De andra var Torgild Månsson och Stig Loden, båda avflyttade numera. Vi planerade för upprustning.
Men huset är ju stort och det fanns
inget helt kvar av huset. I stort sett
inga sanitära möjligheter, ingen

Hur stationen bevarades

upp-värmning och både löst och fast
var sönderslaget. Inte en glasruta var
hel. Inte en panel fanns kvar i väntsalarna.
Och utvändigt låg området i träda,
minst sagt. Att få kommunfullmäktige i Höganäs att avsätta det mångmiljonbelopp som hade behövts var
utsiktslöst.
1976 började bearbetningen av
de kommunala kvarnarna. Mer än
500 namnunderskrifter samlades in
för ett bevarande, nästan hela byns
vuxna befolkning. Tanken var att
sätta fastigheterna i stånd med ideella krafter. Vår enda önskan var
att kommunen bistod med 300.000
kronor för visst material och vissa
arbeten som krävde speciell yrkes-

legitimation som elektriker och rörmokare. Allt annat skulle klaras på
frivillig basis. Man får kanske förstå
att politiker och tjänstemän hade sina
dubier. Att övertyga de kommunala
beslutsfattarna tog tre år, precis lika
lång tid som det sedan tog att slutföra
renoveringen.
I maj 1979 kom beslutet som innebar

att vi fick börja upprustningen.
Material tiggdes och skänktes. Och
frivilliga krafter slöt upp. Skolgång
i byn hade inte funnits på mycket
länge, men nu fanns förutsättningar
för en förskoleklass på hemmaplan.
När man tänker tillbaka så är detta det
mest ofattbara, att från utgångsläget
i maj få igång en fungerande skol-

afekenstam
ww

MÄKLARBYRÅ
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042,..123330
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lokal på ovanvåningen redan till
samma höst. Med enbart frivilliga
arbetsinsatser och trots alla regelverk!
Då räddningstjänsten krävde utrymningsväg från andra våningen kom
den anskrämliga utvändiga trappan
till. Strax efter kom kravet från byggnadsnämnden att fönster och dörrar
skulle tillslutas så att inget barn
skulle kunna ta sig ut på balkongen
och ramla nerför denna trappa.
Under de tre år som renoveringen av
stationsbyggnad och annex tog lades
det ner närmare 10.000 frivilliga arbetstimmar av många inblandade.
Entusiasmen och intensiteten varierade givetvis högst påtagligt, något
annat hade varit ännu konstigare.
Visst var det ett osannolikt äventyr att
genomföra detta orealistiska projekt.
Det frestade på många relationer, men
så här långt efteråt är det mesta av
obehaget glömt och det är roligt att se
hur resultatet uppskattas, underhålls
och ständigt förbättras.

Nog är det bra att ha tillgång till
gemensamma lokaler, men det viktigaste var att bevara huset och miljön
mitt i byn. Tyvärr hade ju hotell Andersson längre ner på Gyllenstiernas
alle försvunnit ett decennium tidigare
och radikalt förändrat miljön kring
torget. Nu fick det bara inte försvinna
ytterligare ett minnesmärke från den
gamla storhetstiden.
Det är med förvåning och en viss
ledsnad man kan konstatera att kommunen i dag - sedan snart tjugo år
tillbaka - har den mindre goda smaken att kräva ett årligt hyresbelopp
av oss för att nyttja den fastighet
som räddats genom frivilligt arbete
för miljonbelopp.
Vid tiden för renoveringen gällde
fortfarande den gamla plan som innebar att delar av fastigheten låg på
gatumark. Därigenomvardetlagligen
omöjligt att ge permanent bygglov
för upprustningen och att överlåta
fastigheten till Byföreningen, vilket
annars förmodligen hade gjorts.
HÅKAN LIND

TVi
GARDEROBEN???
Lägenheten i stationshuset har
ingen TV. Byföreningen undrar
därför om någon möllebo har
en TV att skänka - självklart
placeras den inte i garderoben
utan kommer till glädje för våra
hyres gäster.

Duvet väl om
att du kan hyra
lokalerna i
stationshuset?
Som medlem i Mölle Byförening
f'ar du 30% rabatt på de ordinarie
priserna. Priser för medlemmar:
Lägenheten
4000 kr/vecka - 600 kr/dygn.
Stora salen i stationshuset
1400 kr/dygn.
Tillträde kl. 12 dygn 1 och salen
lämnas välstädad kl. 12 dygn 2.
Annexet 700 kr/dygn.

MÖLLE kuriren
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BRUNNBY
FÖRSAMLING
INFORMERAR
DECEMBER
Söndagen den 2 december kl 15.00
Adventsgudstjänst i Mölle kapell.
Brunnby kyrkokör. Adventskaffe i
stationshuset.
Söndagen den 9 december kl 16
Adventskonserten, Krapperup
Brunnby kyrkokör
Torsdagen den 13 december kl 17
Luciafirande på Krapperup
Söndagen den 16 december kl 10.00
Högmässa i Mölle kapell.
Söndagen den 16 december kl 16
Julkonsert med Brunnby kyrkokör
Brunnby kyrka
Julafton kl 11.00
Jul vid krubban i Mölle kapell.
Paxkören. Bamverksamheten.
Julafton kl 23.30
Midnattsmässa i Mölle kapell.
Onsdagen den 26 december kl 16
Julens sånger och psalmer med
Ad Libitum-kören och Agneta
Weber Brunnby kyrka

JANUARI
Söndagen den 13 januari kl 15.00
Söndagsgudstjänst i Mölle kapell.
Söndagen den 10 februari kl 15.00
Söndagsmässa i Mölle kapell.

FEBRUARI

CAJil

ll~~
LA61l"!

Krogen på berget

CATERING
gå in på vår hemsida

www.eldolagor.com
för ideer och förslag.

Välkomna!

telefon 042-34 74 20

042-34 01 00
Centralgatan 43, 263 38 HÖGANÄS

Glöm julbaket lf f
Vi har bakat massor med bröd och kakor.
Allt säljer vi i restaurangen på Mölle rökeri
fredagen den 14 december från kl. 10.00
- och så länge lagret räcker.
Hela behållningen går till Mölle kapell.
Hjärtligt välkomna !!!
Mölle kapellsyförening
PS Vi bjuder på glögg och pepparkakor !!!

Söndagen den 10 februari kl 15.00
Söndagsmässa i Mölle kapell.

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

VÄLKOMMEN TILL

fRofJ :Jlersös

0am- & flCerrsaL,n9
Kulla bergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71
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Julklappstips
>>>>>>>>>>>>>>>
DVD-filmen
"Sista Tåget till Mölle"
Försäljningsställen:
Knafves Cafe, Mölle Krukmakeri,
ICA Skutan Brunnby,
Slottsboden Krapperup,
Höganäs Bokhandel, Höganäs Museum,
Höganäs Turistbyrå, m.fl.
Kontakttelefon:

l 9IBl ~~~~~~~~~1~!

BENGTSSONS
OPTIK

Krapperupsv. 115, 260 41 Nyhamnsläge

AKTIVITETER I
MÖLLE
BYFÖRENING

Gunilla Bergdahl
cert.massör

HÖGANÄS

JULKLAPPSTIPS
aloe vera produkter
vete- & körsbärskuddar

presentkort

NYHAMNS HÄLSOCENTER
0708-32 08 93

GLÖGG
Byföreningen bjuder på glögg
torsdagen den 13 december
mellan kl. 16.00-18.00
på biblioteket.
Biblioteket är öppet så att du kan
låna böcker inför julhelgen.

..

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

Stresshantering Yoga M~ itation Zonterapi Föreläsningar
I

I

KULLAPRAKTIKEN
Doktor

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

Vill Du .... Orka mera?
Känna mindre smärta?
Börja det nya året med ny kraft
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

NYTT ÅR - NYA VINER
Bäst att genast ta fram den nya
almanackan för 2008 och boka
in den första av säsongens två
vinprovarträffar, måndagen den 11
februari.
Nummer två äger rum måndagen
den 10 mars.
Start kl. 19.00, som vanligt under
Kaj Zaars kunniga och inspirerande
ledning
Pris 150:- per tillfälle och anmälan
sker genom betalning till Byföreningens pluskonto 515201-2.

Oliwia
Hälsoinspiratör
Föreläsare
Återförsäljare av
Bestways högkvalitativa
produkter- som ökar
fettförbränning, Aloe,
Syredroppar, Antioxidanter,
Hudvård & Anti-smärtliniment.

Ingen kan hjälpa alla,
men alla kan hjälpa någon.
Abbe Pierre (Henri Groues)

Passa på att glädja någon med ett JUL-presentkort(

oliwia@work.utfors.se • www.oliwia.se
Mölle hamnalle 22c • o 2• o o8- 6 2

6
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