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Byförenirgens tidning för Möllebor och Möllevänner
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Bojen vid inloppet till stora hamnen visar hur långt den planerade vågbrytaren
skulle komma att sträcka sig.

Kan 25 meter vågbrytare störa?
I skrivande stund har något svar från Länsstyrelsen
ej erhållits om huruvida den planerade vågbrytaren
kommer att kunna byggas i år eller om ärendet
remitteras vidare och då med största sannolikhet
skjuts på en oviss framtid. Efter många års diskussioner och förslag om hur Mölle skall få en hamn
som gör att man även vid hårt väder kan erhålla en
trygg förtöjningsplats så har då äntligen Höganäs
kommun avsatt medel för detta.
Efter kostsamma konsultutredningar, videofilmer
och laboratorieprover har man kommit fram till att
den på bilden härintill redovisade 25 meter långa
vågbrytaren är det alternativ som skulle ge bäst
resultat.
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ÖVersiktskarta över hamnområdet.

Utredningen visar också det vi båtägare i Mölle
tror oss veta - att någon påverkan på den så kallade
Surfarnas Möllevåg inte kommer att ske.
Mölles föreningar Hamn-, By- och Väg ställer
sig enhälligt bakom detta förslag och det är vår
gemensamma förhoppning att vi kan leva upp till
vad Svensk Ordbok benämner hamn = Skyddad
plats för båtar.
Bertil Berg

ordförande i Mölle Hamnförening
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Vem äger vågen?
Vi möllebor och höganäsare som alla har förmånen
att bo "strandnära" har inte den självklara rätten att
göra vad vi vill med vattnet som omger oss. Det har
vi gemensamt bestämt via vår lagstiftande riksdag. En
förlängning av en pir i hamnbassängen, som blivit en
- som vi trodde - av alla accepterad kompromiss för
det nödvändiga vågskyddet, är inte undantagen. Det
framstår nu med - för många - ej önskvärd tydlighet
när motstånd uppstår från ett håll som ingen räknat
med, från vågsurf-fantaster som inte ens bor inom
kommunen.
När ett kommunalt beslut innebär förändringar eller
anläggningar i vattnet - på vilket sätt det vara månde måste åtminstone en anmälan göras till länsstyrelsens
miljöavdelnings vattensektion. Denna har i sin tur att
avgöra om beslutet har sådan inverkan på allmänna
eller motstridiga intressen - om sådana finns - och
att de är av sådan betydelse att ärendet i stället borde
kräva tillstånd av miljödomstolen (forna tiders
vattendomstol). Enligt miljöbalk.ens 11 kap, § 9a. Och
enligt handläggaren Jon Larsen på nämnda enhet,
som svettats med både inkomna- och ej inkomna

- synpunkter på ärendet. Det är hit de vågsurfande
vänt sig med sina protester mot vad kommunen tänkt
sig att genomföra. Inte ett överklagande således, utan
protester mot det tänkta förfarandet.
Förutom synpunkter från allmänhet som anser sig
berörd av ett beslut, skall länsstyrelsen också väga in
synpunkter från olika avdelningar inom sig, såsom planoch bostadsavdelningen och kulturmiljöavdelningen.
Efter moget övervägande fattas ett beslut - att tillstånd av miljödomstol (det som tidigare benämndes
vattendom) behövs eller att det är tillräckligt med den
anmälan som redan lämnats av kommunen. När denna
Möllekurir distribueras vet vi nog besked hur beslutet
blivit. Och med all säkerhet blir det ett överklagande
av det beslutet, vilket avgörs av miljödomstolen inom
ett halvår i bästa fall. "Förlorar" kommunen ett sådant
överklagande går ärendet för tillstånd i miljödomstolen.
I så fall kommer troligen kommunen att dra sig tillbaka,
befarar vårt kommunalråd Peter Kovacs. Det kommer
då att dra ut på tiden och medföra sådana kostnader för
utredningar och tillståndsförfarande att projektet åter
prioriteras ner.
HÅKAN LIND
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Kala Hafsbad få icke behandlas lättvillgtl
Det plaskas omkring lite hur som helst vid klippor
och badplatser i Mölle numera. Inga som helst
försiktighetsåtgärder vidtages inför nedstigandet i vattnet.
Vett och sans tycks ha flugit all världens kos, stil och
etikett likaså. Härmed åsyftas ej Mölles egen befolkning,
utan utifrån kommande, av tillfällig natur.
Manliga möllebor får tillräcklig dos av sjö och hav under
fiskefårderna. Kvinnorna lögar sig i Dambadet när de har
stunder till det och är redan väl bekanta med badandets
principer. De små väter endast fot och vad där de seglar
med sina båtar i strandkanten.

I H. och M. Dagers välsorterade familjearkiv hittar vi
följande råd och anvisningar sammanställda av
D:r A. Carlström i "Oraklet - eller Fråga du så svarar
jag"! från 1898. Förhoppningsvis kan de bringa reda i
förhållandena redan innevarande säsong!
"Kalla Hafsbad få icke begagnas lika lättvindigt, som ett
vanligt flod- eller sjöbad; för de personer, för hvilkas
kroppskonstitution de passa, ära de ett ypperligt medel till
hälsans återställande och bevarande, men i otid använda,
kunde de å andra sidan medföra svåra lidanden och t.o.m. fara
för lifvet. Ä fven den, som känner sig fullt frisk, bör därför
icke utan läkares råd begagna dem.
När man anländt till badorten eller sommarnöjet vid
hafvskusten, bör man icke taga något kallt bad, så länge man
ännu har reströttheten kvar i kroppen, utan hellre hvila ett
par dagar och taga ett varmt bad. Har man känningar efter
sjösjukan, ära sömn och selters vishyvatten de bästa medlen.

RllJ'J vtk
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Barn bör icke bada varje dag, och
man bör varken tvinga dem i vattnet
eller tillåta dem att alltför länge
uppehålla sig däri . Barn under två
år b öra aldrig bada i hafvet, utan i
stället om morgonen tvättas i kallt
hafsvatten.
Simdräkter av ylle eller flanell, som
damerna ofta begagna, äro ägnade att
förtaga badets h ela verkan samt äro
de ssutom endast ett onö digt pryderi
vid våra badorter, vid hvilka några
gemensamh etsbad mellan könen ju
icke förekomma. Dessutom saknas
vid våra hafsbadorter det kraftiga
vågsvallet, hvilket vid utländska
hafsbad förtager simdräktens skadliga inverkan.
Bästa badtiden är mellan kl. 7
och 11 f .m. Bad tidigt på morgonen
bör man taga fastande, bad på eftermiddagen icke förrän minst tre
timmar förflutit, sedan middagen
intogs. Skulle man känna sig hungrig
före badet, bör man på morgonen
intaga en kopp kaffe eller te med
ett par skorpor, senare på dagen kan
man sti lla hungerkänslan med en
kopp buljong.
När man går i badet, bör man hafva
en känsla af jämn angenäm värme i
hela kroppen. På kalla dagar är det
därför lämpli gt att före badet taga en
kort promenad eller frottera kroppen
med ylle eller flanell. Känner man sig
frusen, olusti g eller matt är det bäst
att inställa badet. Att åter begagna
hafsbad, då man är starkt uppvärmd
och svettig, torde visserligen icke
medföra någon direkt fara, i fall
man endast dröjer en helt kort stund
i vattnet. Däremot måste bestämdt
afrådas ifrån att efter afklädningen
svala sig en stund i luften, innan
man går i badet. Huru länge man
bör dröja i vattnet, beror på den
badandes kroppskonstitution samt
på luftens och vattnets temperatur.
Ju kraftigare man är och ju varmare
luften och vattnet äro, dess längre
kan badet vara. För starka, särskildt
korpulenta personer beräknas en
normaltid af 10 minuter, för svaga
och nervösa 2-5 minuter, för äldre
och barn 1-3 minuter. Man bör i
alla händelser icke afvakta, att den

angenäma värmen, som snart följer
på den första känslan af kyla oc h
hjärtklappning vid nedstigandet i
badet, efterträdes af en s.k. andra
frysning.
Efter uppstigningen ur badet insveper 111.an sig i ett lakan och torkar väl
af hufvudet, hvarefter man hastigt
påkläder sig oc h tager sig minst en
halftimme s lugn promenad. Känner
man sig frusen eller matt, kan man

värma och stärka sig med ett glas
glödgat vin, en kopp buljong, te eller
dylikt. Däremot bör man bekämpa
den sömnlust, som ofta infinner sig
efter badet.
Badens kraftigaste medhjälpare vid
kroppens stärkande och härdande är
den friska hafsluften, hvilken man
därför icke bör försumma att under
sin vistelse vid kusten njuta af i så
rikt mått som möjligt."

Nu har vifyllt bllliken medso11111111m1S ,,.,,,_
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~----------www.gripen.se----------~
Där människor möts
Där affärer görs.

Karl G Nilsson
Företagsrådg.

Pär Arvidsson
Privatrådg.

Gunilla Fridlund

Emma Unger
Kundrådg.

SPARBANKEN
GRIPEN
Telefon: 042-490 29 30

I

Storgatan 77 A

Öppet alla dagar kl 07 - 21 (minst!)

-

och

Nyrökt ål, lax i olika smaker, hemmalagade
mycket annat ...
Gör ett besök i butiken, där det också finns
olika livsmedel som mejerivaror, bröd, grönsaker m.m.
Serveringen håller öppet med full meny.

Bestlllningar på telefon:
042~ 4 , IDObil 070&-135709
Ils mer pi* hemaida: www.feskeboa.nu
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Kullahalvön är i våra ögon den bästa platsen på jorden. Här väntar havet alltid runt hörnet,
och här känns naturen mer levande och livet klart lugnare. På Kullahalvön har vi på Länsbergs
våra hjärtan och mlnga 1n erfarenhetay ,att 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

------------~------------1.EDAMOTMÄKIAASAMFI.NlE
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Samma pris som för 109 år sedan
Midsommaren närmar sig. Det är dags för en svensk klassisker: sill och
nypotatis. Och gärna en snaps därtill
Men visste du att färskpotatis till midsommar är en tradition som bara är
110 år gammal? Och att det faktiskt var här i Mö/le seden först uppstod?
Som nybliven sommargäst i Mölle
och som nybliven amatörforskare
kring Kullabygden, Mölle och
Hotell Mölleberg ramlade jag i
fjol över "Boken om färskpotatis"
(Monitorförlaget 1997) av PG Lönn
och Sten Brulin.
Boken berättar om hur uppkomsten
av en svensk nationalsymbol hade
börjat 1898 med Martin Larsson
i Görslöv. Som ung påg hade han
fatt en åkerlapp av sin far hemma
på släktgården som han fick nyttja
efter eget huvud.
Martin valde att odla potatis och
hade höga ambitioner: om han
fick potäterna klara redan till
midsommar kunde han bli absolut
först att saluföra sin skörd. Det
skulle maximera intäkterna.
I ur och skur gick Martin i sitt
potatisland och myllade och lukade.
Och redan till midsommar kunde
han plocka 200 kilo potatis. Det var
visserligen små och späda potäter,
men Martin lastade sin kärra och
begav sig till badhotellen i Mölle.
Detta var på midsommarafton
eller midsommardagen 1898, dvs

torsdagen den 23 eller fredagen
den 24 juni. (Först 1953 kom
midsommardagen alltid att infalla
på en lördag.)

I Mölle var hotellägarna starkt
skeptiska till färskpotatisen. På den
tiden var pantofflor en stor rotknöl
med tjockt skal som man skördade
först under sensommaren. Därefter
skulle potatislagret räcka hela året.
Men Martin Larsson lyckades
övertala makarna Paulson på
nybyggda Hotell Mölleberg och
makarna Elfversson på Hotell
Kullagården att köpa hans skörd.
De tycks ha betalat bra: nästan
hundra kronor var för hundra kilo
nypotatis.

SOMMAR, SOL
och BLA HIMMEL
Vackra tyger behövs alltid till
kuddar, överkast eller kanske
nya sommargardiner.
Kontakta mig gärna för
hembesök med visning av
tygprover och rådgivning.

Ulla Lundstad
Kullabergsvägen 6 i Mölle
tel. 042-34 7668, mobil 0708-342590
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Färskpotatisen blev en omedelbar
succe. Hotellgästerna i Mölle
tycks ha gillat den exklusiva vårprimören. Det är dock okänt hur
den åts: På midsommarafton eller
midsommardagen? Som en del av
smörgåsbordet eller på en elegant
upplagd silltallrik? Eller som
tillbehör till en mer festbetonad
varmrätt?
Hursomhelst. När Martin
Larsson kom tillbaka till Mölle
inför midsommaren 1899 slogs
Mölleberg och Kullagården om
första tjing på hans nya skörd. Och
de ville absolut inte att de lokala
konkurrenterna, Hotell Kullaberg
och Hotell Corfitzon, skulle fa del
av skörden. Därför valde de att
möta honom på halva vägen.
Martin Larsson utökade efterhand
sin skörd och spred under 1900talets första år sin nypotatis till
torgmarknaderna i Höganäs,
Helsingborg och Mölle. Han
skickade till och med primörer till
Stockholm.
Under första världskriget ställdes
han inför rätta i Luggude häradsrätt
för att ha skadat folkhushållningen
genom att slösa med vårt främsta
baslivsmedel och plocka ofullständigt utvecklade potatisar.
Men Martin Larsson övertygade
rätten om att han inte skördat
vanliga pantofflor, utan speciella
vårprimörer. Därmed lades målet
ner.
Det tog lång tid, men när andra
odlare förstod vilka intäkter det
gick att göra på nypotatis genom att
jobba mer med sortval, groning och
sättning spred sig färskpotatisen
bland Kullabygdens alla odlare.
Men då var Martin Larsson redan
känd som Blomkålskungen sedan
han också lyckats fa fram tidig
blomkål.
Jag lär nog tänka på den unge
Martin Larssons vedermödor
när jag njuter av årets späda
midsommarknölar. Men samtidigt
kan jag inte undgå att fundera över

detaljerna i historieskrivningen.
Det finns många osäkerhetsfaktorer.
Min främsta källa är "Boken om
färskpotatis" . Båda författarna är
numera avlidna. När jag pratar med
Sten Brulins son Herman berättar
han att han hjälpte sin far med ett
otal intervjuer med personer som
inte längre är i livet.
- Vi intervjuade dem som hade
varit med länge. Men det mesta av
historien står i hans brev, säger han.
I ett brev från 1945 berättar Martin
Larsson själv om "potatisodlingens
start här hoss mig" och om hur
premiärleveransen till Mölle
förbereddes:
"Hade då ej annat utsäde än röd
rosen som ej räkte till hela stycket
utan måste använda resten odrivna.
Di drivna potatisen skördade till
midsommaren, di odrivna 10 dagar
senare . . ."
På den gamla släktgården i
Görslöv håller Martin Larssons
dotterson Lars Möller numera i
potatisodlingen. Han berättar att han

genom så kallad muntlig tradition
fatt veta hur det gick till när morfar
introducerade färskpotatisen i Mölle
och Sverige.
Då var det bara i England som
tidig potatis var en läckerhet.
Möjligen också Kalifornien. Där
hade Bernhard Paulson, Hotell
Möllebergs ägare, arbetat som
hovmästare och hotellportier.
- Man åt ju inte färsk potatis på den
tiden. Ingen hade kommit på tanken
att betrakta potatis som en primör,
säger Lars Möller, som påstår att
han f'ar ungefär samma kilopris för
sin potatis idag som morfar fick för
110 år sedan.
Färskpotatis var under flera
decennier ett helt speciellt
kännetecken för Kullabygden.
Idag är det oftare Bjärehalvön som
uppmärksammas för sin tidiga
skörd.
Men det var faktiskt här det
började. Och i Mölle lär seden
fortsätta.
Erik Magnusson

FOTNOT:

Historien om Martin Larssons
potatisförsäljning i Möllefinns i
kortversion återgiven i Anders W
Mölleryds åttonde svit om MölleKullen genom tiderna, med Martin
Larsson själv som källa.

Krogen på berget

telefon 042-34 74 20

Njut av eommaren

pi M611e Krukmakerll
Krukor och skålar,
fika och hembakt,
goda mackor & sallader,
i skon miljOAll made In M611e
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Erik Magnusson är till vardags
reporter på Sydsvenskan i Malmö.
Sedan några år är han sommarboende på före detta Mö lie berg.
Han är intresserad av gamla Mö/le
i allmänhet och Mölleberg i synnerhet, kring vars historia han forskat
en hel del.

MÖLLE
,t'9l//(l,fAKERl &. CP..~
Mölle Hamnall~ 9

I tel. 042-31 79 91
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Ny hästgård i Mölle

Stort intresse för islandshästar

En och annan möllebo har
säkert lagt märke till att det
åter har dykt upp islandshästar
i trakten. Sedan i höstas kan
den som följer banvallen mot
Lerhamn se hästarna beta p å
gården före Tvillinghusväge'!·
Två erfarna hästmänniskor, Asa
Gunnarsd6ttir och Max Olausson,
tog över den tidigare kallade Fexgården i november 2007. De har
inte ännu bestämt något nytt namn
på egendomen, men funderar på
Lifgården efter namnet på deras
företag, Hästlif.
Åsa Gunnarsd6ttir, 23, är född på
Västmannaöarna utanför Islands
sydkust. Hon växte upp i Göteborg
och började redan som sexåring

10

MÖLLE kuriren

på ridskola. Hon har gått in för islandshästar sedan 1995; då skaffade sig familjen sin första häst av det
slaget. Åsa tävlar aktivt. Hon blev årets
ungdomsryttare 2002, en utmärkelse
från Svenska islandshästförbundet,
och 2005 vann hon en viktig tävling
på Island, istölttävlingen Myvatn
Open.
Max Olausson, 26, kommer från
Mönsterås i Småland. Han fick kontakt med islandshästar när han var
nio år, och sedan dess har hästar och
ridningvarithanshuvudintresse.Max
tävlar också mycket. Han har nått
flera goda placeringar, men räknar
med att de största framgångarna
ligger framför honom. Det är inte
ovanligt att de bästa ryttarna är 40
år eller mer.

Tillsammans åkte Åsa och Max till
Island 2004 och blev kvar ett helt
år. De tränade och tävlade och fick
uppleva hästarna i deras egen, naturliga miljö. Efter hemkomsten från
Island etablerade de sitt företag .
De startade på en gård i Glumslöv,
söder om Helsingborg. När hyreskontraktet var på väg att löpa ut,
sökte de ett nytt ställe och fick
tips på hästgården i Mölle. De hyr
byggnaderna av Krapperup och arrenderar marken. Hyresvärden reparerade boningshuset innan de flyttade
in, och sedan har de själva rustat upp
en del av stallbyggnaden. De planerar
att snart ta itu med resten, men först
måste Max inhägna ny betesmark.
Verksamheten på Lifgården har
många delar. Åsa och Max tränar
andras hästar och undervisar i
ridning. De har också hästar som de
äger själva eller är delägare i. Avel
är ett annat inslag, liksom så kallade
inackorderingar. Max ägnar en hel
del tid åt att sko hästar. En ridhäst
behöver bli omskodd ungefär var
åttonde vecka, så det bidrar starkt till
företagets ekonomi.

- En typisk kund hos oss är en kvinna i medelåldern. Hon kan ha gått på
turridning och sedan köpt en egen
islandshäst, säger Åsa. Vårt arbete
går ut på att utveckla ekipaget som
en helhet, att få häst och ryttare att
fungera ihop.
När jag frågar hur mycket en
islandshäst kan bära - den är ju
mindre än en vanlig ridhäst - ger
Max ett utförligt svar.
- Det går inte att säga generellt!
En islandshäst som föds upp på rätt
sätt blir stark. Det är otroligt viktigt
att ungdjuren under sina första tre,
fyra år f'ar leva fritt inom ramen
för hjorden, att dom har en vid och
kuperad terräng att röra sig i och
att dom blir välnärda. När en sådan
häst blir vuxen kan den bära ryttare
som väger 90 kilo eller mer. Men
det förutsätter att ryttaren följer med
i hästens rörelser, blir till ett med
den.
Samspelet mellan människa och djur
engagerar både Åsa och Max, det är
tydligt. Men Åsa vill inte hävda en
viss "lära" eller hänge sig åt vare sig
en hård eller en mjuk linje.
- Vi vill öppna oss för ryttarna när
dom är på lektion, inte predika rätt
eller fel. Vi försöker utgå från varje
person, och hästen det gäller. När
någon frågar oss till råds, berättar
vi hur vi själva skulle göra i samma
situation. Men en sak är säker: En
ryttare som är i balans och ger av
sig själv, får mycket tillbaka från sin
häst.
Har ridsporten framtiden för sig?
Åsa och Max svarar bestämt ja på
den frågan.
- Det känns som det exploderar
just nu, intresset för islandshästar,
säger Max. Vi ser det på antalet
som anmäler sig till våra kurser, de
stigande priserna på hästar ... ja, på
allt.
Ett annat tecken på det stora intresset
är ungdomar som vill praktisera i
företag som arbetar med hästar. När
jag besökte Lifgården träffade jag två

Islandshästen - stark, härdig och arbetsvillig
Islandshästen är en inhemsk, isländsk hästras av ponnystorlek. Det är en stark,
härdig och arbetsvillig häst som har använts som transportmedel på Island
i över tusen år. Mankhöjden är 125-145 centimeter, men trots sin relativa
litenhet rids den av både barn och vuxna.
Islandshästarna kan ha upp till fem gångarter. Förutom skritt, trav och galopp
kan de även ha gångarten tölt och flygande pass.
Antalet registrerade islandshästar i Sverige var 15 000 år 2005. Det totala
antalet i hela världen uppskattas samma år till 200 000.
En vuxen islandshäst väger omkring 350 kilo. Den äter dagligen cirka 2 kilo
kraftfoder och 8 kilo hö. Islandshästar blir ofta gamla, 40, 50 år är inte ovanligt.
En islandshäst för ridning kostar från 60 000 kronor och uppåt. De bästa
avelsdjuren går på flera gånger så mycket.
Mer information om islandshästar: www.icelandichorse.se.

praktikanter från gymnasieskolan.
Matilda går sista året på Hallands
ridgymnasium i Varberg och Linnea
går på ett naturbruksgymnasium
med hästinriktning i Tenhult utanför
Jönköping.

TEXT & FOTO:
CHRISTER WALLENTIN

Swedbank

Aktiv fritid,
passivt sparande?
När livet förändras, gör ditt sparbehov det också.
Det händer många saker i livet, som ger dig anledning
att se över ditt sparande. Välkommen in till oss på
Swedbank i Höganäs, så berättar vi mer.
swedbank.se/spara

MÖLLE kuriren

11

Ta en titt i vår nya katalog
för inspiration till sommarens lekar

Glad sommar
önskar vi alla Möllekurirens läsare!
Och välkomna till vår butik.

ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag 10-18
Lördagar 10-14
042-33 24 80
Storgatan 19, Höganäs
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Om du tror att du vet
allt, är du dåligt underrättad.
-Välkommen till
Nya Höganäs Bokhandel!
(Kmeosklmdso<åkl

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

Kläder
och accessoarer
för de modemedvetna
VÄLKOMNA!

Konstkeramiker

KERSTIN TILLBERG

Köpmansgatan 5
263 38 Höganäs
Tel: 042 341616

Unikt
handgjort & handmålat
stengods
Garngränd 6, 260 42 MÖLLE

En gåva
för framtiden
Att spara till barnen är en av de bästa
investeringar du kan göra. Det ger dem helt
enkelt större möjligheter. Handelsbankens
Kapitalspar Barn är en kapitalförsäkring
som ger dina barn möjlighet att slippa börja
vuxenlivet med lån. Och den ger dig en unik
möjlighet att bestämma över kapitalet så att
det används som du har tänkt dig. Läs mer
på www.handelsbanken.se/ kapitalspar_barn
eller kom in till oss så hjälper vi dig .

Handelsbanken
Handelsbanken Höganäs, Storgatan 65 B, telefon 042-38 64 40

MÖLLE kuriren
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Tranan
Spa

Välkommen till
Grand i Mölle
njut av maten och utsikten !

Restaurang
SEASIDE
Uteservering på terrassen
Öppet dagligen från 20 juni

Grillbuffe
söndagar på SEASIDE
Nypremiär söndag 22 juni kl 19

Maritime gourmet
5-rätters avsmakningsmeny
fredagar & lördagar kl 19-21
Under juli tisdag-lördag

Spabad på terrassen
med Skånes bästa utsikt
Öppettider, menyer,
bokningar

tel 042-36 22 30
Besök gärna vår hemsida
www.grand-molle.se

- Uniktfer Kullabygden
Inspirerat av det nordiskt svala rena, och det
asiatiska varma lugna. Här är platsen där du tillåts
att "bara vara". Du kopplar av i relaxavdelningen,
medan du vilar blicken i den oändligt vackra
utsikten över Skälderviken.

- Ekologiska kurer
Känn doften av salta bad, ljumma vindar och
svensk sommar när den är som bäst.
Välkommen att uppleva DharmaZone 's
produktserie Möllevik. Produkterna innehåller
enbart naturliga, ekologiska ingredienser, och de är
svenskproducerade.
Vi erbjuder fotkurer, kroppsinpackningar,
ansiktskurer, duo-behandlingar och massage i
många former. Ört eller mineralbad, torr och
ångbastu. Tranan Spa bokar du exklusivt, bara för
dig/er, (max 8).

Varmt Välkomna!
Bokning
Tel. 073-66 37 033
E-mail trananspa@tele2.se
Hemsida www.trananspa.se
Adress Tranekärrsvägen 88
Bökebäck, Höganäs
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Hamnporträttet: Danska Tove x 2
Tove byggdes 1966 på varvet i Hornbaek. Beställarna
tillhörde Jehovas vittnen och de insisterade hårdnackat
på att en motor av sällan skådat slag, som försåldes av
ett annat Jehovas vittne, skulle installeras.
Hamngubbama i Hornbaek skakade på huvudet. "Det där
går aldrig'' var domen. Och tydligen hade Jehova inget
finger med i just det spelet, för det första som hände när Tove
sjösatts, var att motorn havererade.
Idag ägs Tove, nu med
helt profan motor, av Tove
Carlberg och Claes Andersson. Att båten hette Tove
redan innan Claes förälskade
sig i henne en solig förmiddag
i Hombaek ifjol blev pricken
över i. Affår gjordes och när
det blev dags att ta henne
över sundet ringde Claes in
en matros från
Göteborg.
Den stora dagen
blåste det styvt 10 i
Hombaek, så tvekan inför seglatsen var stor. Till
slut beslöt man
ändå att chansa.

VALVET

Under överfarten ökade vinden ytterligare, så Tove fick
verkligen bevisa sin sjöduglighet.
En sprillans ny telefon fattigare och rejält dyblöta
angjorde de till slut lyckligen Mölle.
I dag stoltserarTove med danska flaggan målad över durken,
och en svensk och en dansk flagga pryder namnskylten. Att
både Tove och Tove härstammar från Danmark råder det
inget tvivel om!
I höst kan Tove - båten - beses
i rollen som insjöeka i en tysk
filmproduktion med namnet
"döden i älgskogen". Att hon är
en bredhöftad snipa som gjord
för hanseatiska sillaster är en
detalj den tyske rekvisitören
uppenbarligen inte tog någon
notis om.
TEXT & FOTO:

UNN CARLSSON
FAKTA OM TOVE:

Längd 6,80 meter
Bredd 2, 40 meter
20 hästars buck diesel
Spanten i ek, borden i lärkträ
med oregon pine på däcken
Utrustad med sump

~

Bygatan 21, 260 40 Viken · vx: 042-12 16 16 • dir: 042-28-75 82
mob: 0708-50 16 17 · info@valvet.se • www.valvet.se _
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Trettio år med frivilliga hjältar!
Att säga att sjöräddningen i Mö/le har 30 år på nacken
är bara delvis sant. Man for inte glömma våra forna
tiders hjältar i sammanhanget. Angbåtskaptenen
Hans Johnssonfrån Mö/le, allmänt kallad StoreJohnsson, räddade i slutet av 1800-talet sammanlagt
135 liv vid osannolikt många tillfällen världen runt
och fick som tack hedersutmärkelser från tiotalet
länder. Kustvakten Emmanuel Andersson offrade sig
själv när han frös till döds under en heroisk insats
som räddade många andras liv vid isflakskatastrofen
i mars 1942. Det är några av de mest spektakulära
och osjälviska livräddarna som föregick skapandet av
sjöräddningsstationen i Mö/le 1978.

Sjöräddningssällskapet är en nästan unik institution i våra
dagar. Helt utan statliga bidrag arbetar 1700 sjöräddare
helt frivilligt året om och dygnet runt vid behov. 160
räddningsbåtar bemannas längs våra kuster och i de fyra
största insjöarna. Vid larm lämnar en sjöräddningsbåt
kaj inom 15 minuter för undsättning. Över 70% av all
sjöräddning utförs av dessa vardagshjältar.
Men båtar och utrustning är inte gratis. Genom
gåvor och donationer och frivilliga insatser hålls
verksamheten igång. Har du fem miljoner - eller mer
- över så räcker det till en sådan snabbgående 12 meters
räddningsbåt som numera är stationerad i Höganäs. Du
:far dessutom möjligheten att själv bestämma vad den
skall heta. I Höganäs heter livräddningskryssaren Lars
Lindfelt efter den för tidigt bortgångne ordföranden i
Sjöräddningssällskapet. Donationer till minne av honom
bekostade merparten och resterande investering delades
mellan Höganäs AB, Lindengruppen och Perstorp AB.
I "vår" sjöräddningsstation, som numera heter Höganäs/
Mölle finns tre båtar, den ena med bas i Mölle. Stationen
startades 1978 med en snabbgående gummibåt liknande
dagens. Dåtidens sjöräddare var nästan identiska med
brandkårsgänget. Hamnkaptenen Ingvar Blomkvist, med
sin dagliga gärning på Mölle Turistbyrå
i hamnhuset, satt som spindeln i nätet.
Sedan 1988, då en större räddningsbåt
kom till stationen, har tyngdpunkten
förskjutits till Höganäs. Av dagens 14
sjöräddare är bara två hemmahörande
i Mölle: Conny Svensson och Jens
Larsson.

Det senaste tillskottet till räddningsflottan är
rescue-runnern LEC (överst) som lättare kan ta sig
till grundstötta. Mö/le-båten (till höger) har sina
fördelar på grundare vatten och nära berget. Lars
Lindfelt (ovan) går i dag på 6, 5 mkr fullt utrustad.
Alla båtarna gör mer än 30 knop!
1 år får vi stifta närmare bekantskap med räddningsflottan vid två planerade lördagar - den 12
och den 26 juli i samband med torghandeln.
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Vad driver folk till att ställa upp på det hör
viset?
- I botten finns en ideell läggning hos oss som håller på,
säger Stellan Skeppargård. Han har varit med i 18 år och
är nu ansvarig för stationen i Höganäs/Mölle.
- Men vi får också utlopp för vårt intresse för sjön och
snabbgående båtar. Kan man kombinera detta med att
göra en insats för sjösäkerheten är det ju bra för alla
parter.
De 14 som håller stationen igång i Höganäs/Mölle har
alla olika yrken till vardags, men några har anknytning
till sjön och några arbetar med räddning. Bara en kvinna
finns med i gänget.
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Conny Svensson och Jens Larsson, frivilliga möllehjältar.

Lars Lindfelt gör 3 5 knop och tar sig från basen i Höganäs
till Gilleleje på 20 minuter, till Mölle på 10-15 minuter.
De närmaste sjöräddningsstationema finns på Råå och i
Torekov. På danska sidan finns inte vår ideella tradition
i det här sammanhanget. Där förlitar man sig på statliga
insatser, vilket också gör att "våra" båtar kan bli till
hjälp även för dem. Totalt gjorde man över 40 uppdrag
förra året och över 60 uppdrag året dessförinnan. Och
sjösäkerheten tar inte helg. Det har varit utryckning både
påsk- och julaftnar. Hur klarar man det?
- Ja, det är alltid några som f'ar sköta sig bättre än de
andra. Men det finns en tidpunkt på året då det helst inte
bör hända något - när vi äter vårt gemensamma julbord,
skrattar Stellan.
HÅKAN LIND

Nu är ju Mölle inte bara hav, hamn,
klippor och saltstänk, utan också
en pittoresk by med många fina
utemiljöer och charmiga hus.
Kirsten Knafve har gått på strövtåg
och den här gången är det i synnerhet de gamla uthusen som fortfarande finns kvar, som fångat
hennes intresse.

Följ med på
en liten byvandring
iMölle
MÖLLE kuriren
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Uthuset i Greta Yngves trädgård var tidigare garage till
Gustav Elfversson, som hade taxirörelse med tre bilar.
Dessförinnan var längan stall. Artalet 1893 är målat
på insidan av en dörr. Gustav hade drickanederlag och
levererade öl och lemonad till hotellen i byn med hästen
Douglas och flakvagn. Mölleborna kunde också köpa öl
direkt hos honom. På den tidenfanns inga hus på ängen
som är lekplats idag och Douglas gick ijudrad där hela
sommaren. Efter Douglas hette hästen Vigga och när
Vigga slutat sina dagar begravdes han ute på fäladen.
Gustav hette för övrigt Persson innan han tog sig namnet
Elfversson, som var ett bra och ansett namn i trakten.
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Bland uthus i Mölle
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Byn förändras med tiden, lite i taget, så att man knappt
lägger märke till det. De traditioner och den stämning
som hör ihop med tiden för fiskeläget och för turismen
vid förra sekelskiftet späds ut med nya strömningar.
När husen behöver renoveras eller byggas om
brukar de anpassas lite till de ideal som råder just för
tillfället med användning av de material och metoder
som finns att tillgå för dagen. Många nyanlagda
trädgårdar hämtar sin inspiration från villaförorten
med schaktningar, platta stenläggningar, raka gångar,
utformade brevlådor och plana gräsmattor och våra
nybyggen, om vi har råd, kanske från industri- och
affärsvärlden med stora volymer och glasytor.
Men det som nog alla upplever som kärnan i "Mölle
by the sea" och som uppskattas mest, åtminstone
som blick:f'ang, är husen från fiskelägetiden och
turistepoken.

Fiskare Gustav Persson segnade ner och dog en vinter när han
stod och sågade ved. Hans hustru Johanna och döttrarna Alfa
och Betty.fickförsörja sig med att tvätta, stryka och sy åt de bofasta och turisterna i byn. De höll till med sitt arbete i brygghuset och där bodde de också själva sommartid när de hyrde ut.
De levde sparsamt, åt fisk och odlade potatis i trädgården. De
drog sig fram väl och kunde slutligen testamentera en ansenlig
summa pengar till missionshuset.
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Till nästan alla hus hörde en uthuslänga inne i
trädgården. De mest intressanta har inte ändrats alls
utan ser ut som alla husen gjorde i byn före den stora
branden på 1890-talet; inga överflödiga detaljer;
anspråkslös volym, brant tak, vacker skorsten; en
utsökt enkelhet. Dörr och fönster kan vara i original,
panelen likaså med skiftande bredd på plankorna och
slanka lister.
Förr var längorna platsen för vardagslivet; veden,
tvättgrytan, fiskeredskapen och dasset; inget att visa
upp och därmed har det inte funnits anledning att
omskapa dem.
TEXT: KIRSTEN KNAFVE
FOTO: LOTTA BIGNERT

På villa Ruth (bild på sidan 17) bodde Conrad Bengtsson som var sjökapten. Han byggde flera snipor inne
på gården och på tomten intill som var obebyggd då.
Conrad var gift med Norskan. Hon gick sällan ut, men
när fönstren stod öppna brukade de som satt och väntade på att fru Persson skulle öppna mjölkaffären på
andra sidan vägen, lyssna till hennes vackra sångröst.
Dottern kallades Norskans Karin.

I karamellboden på Tönnes väg bakom Märta Anderssons
mjölkaffär kokade Otto Pettersson polkagriskarameller
och bröstkarameller ibland på 30-talet. Han skiftade om
med Eskils Ove, även kallad Blör. Ingvar Blomqvist var
ofta där och handlade. Otto körde också turister med sin
motorbåt, som hette Otto den med. Mjölkaffären revs for
några år sedan, men boden står kvar.
Det mest publika uthuset är
väl Sonnys fiskebod (till vänster) , som idag är våffelcafe.
Det stod tidigare på Gastagudan i Anna Pyks trädgård
innan alla husen där revs på
1970-talet. Sonny behövde en
fiskebod och blev erbjuden
uthuset och Eilert Nilsson
på Kockenhus kom med två
traktorer. Många man hjälpte
till att lyfta upp och dra huset
till nuvarande plats och det
gick så väl att inte en enda
glasruta sprack. Fönstren
skimrar ännu som handblåst
glas gör. Cafeet med sitt rara
utseende är ett av de mest
fotograferade husen i byn.

Granne till missionshuset vid infarten till Mölle ligger "Adasas ". Ada
övertog huset efter sin far kapten Nils
Petter Nilsson. Brygghuslängan har en
hög grund mot Kullabergsvägen och
ursprungspanel. På andra sidan går
stigen mot kapellet. En gång tvättade
Ada handskar i bensin i brygghuset
och det började oturligt nog brinna.
Mö/les brandkår ryckte ut och släckte
snabbt branden. TIii glädje for alla
som använder stigen till kapellet.
Luckan till vinden.finns kvar och över
dörren ett litet tak.

Anette Persson blev tidigt änka efter kapten Anton
Persson. TIil hennes hus hörde uthuset med de
båda fonstren tätt intill dörren och träpanelen
bevarad i fint skick.

I det murade gröna uthuset hade Anders Knafve
sinafiskegarn.

MÖLLE kuriren
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Möllekuriren frågar:
Vill du ha fler eller färre besökare till Mölle?
TEXT & FOTO:
INGRID S. ERIKSSON

Jan-Eric Berggren:
- Jag tycker det är rätt
lagom som det är just nu.
Jag vill ha båda delar.
Lugnet är också skönt.
,
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Lena Wellberg:
-Här får gärna vara fler besökare.
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Kajsa Nilsson:
- Jag vill gärna ha fler, fast helst ännu fler bofasta människor.
Max och Rut instämmer och tycker att det borde finnas fler
barn här.

Alice Persson:

Gunilla Klang:

- Jag tycker det ska vara fler besökare. Det kan
det gott vara. Det är roligt att folk vill komma hit
och se vår fina bygd Naturligtvis tycker jag att det
vore trevligt att se fler människor även på vintern.
Då är här väldigt tyst.

-Antalet besökare är ju väderberoende.
Vissa dagar är här mycket folk, medan
andra dagar är det inte lika fullt. Jag tror
att byn i genomsnitt tål fler besökare.

Thomas och Leis Henricsson:
De definierar besökare som "gäst ",
"kund", "turist ", "publik " och
svarar:
-Som åretruntboende på "de övre
hyllorna " upplever vi en behagligt
god och gagnelig balans mellan
bofasta och besökare.
Strax nedanför vårt hus kröker
gatan i en snäv böj. Vi flyttade hit
i 972 och under det första året häpnade vi över den tätaförbitrafiken.
Med förundran hörde vi hur de
dieseldrivna turistbussarna växlade
ned för att klara svängen och sedan
åter öka farten i uppförsbacken.
Men mitt för så saktade de ned
och stannade ibland till utanför
grindarna. Det gick småningom
upp för oss att det var en sevärdhet
att betitta det hus som under tre års
tid dessförinnan varit hemvist för
en folkkär artist och hans familj.
Fenomenet innebar ingen olägenhet
för någon, men tillförde måhända
byn något litet kuriosavärde.

- Povel Ramels fru var här, Kung
Oscar IL Prins Vilhelm, Kaiser
Wilhelm och Kronprinsessan Victoria. Naturmålarna Richard Bergh,
C.F Hi/1, P.S. Kröier m.fl. - ja alla
har varit häri Här finns plats för
många.

Det är klart att vi skall ta emot
besökare! Bil-, buss- och båtburna, aeronauter, cyklister, kanotister, vandrare och ett flertal
övriga vänner till alla de unika
och lyckligt lottade bebyggarna
på Mö/les so/vända och vindomsvepna sluttningar.

MÖLLE kuriren
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SCA-stugoma i Mölle

Många gäster tillbaka hit år efter år
Kör Kullabergsvägen upp och ta
till höger in på Asvägen, strax efter
Mölleberg. I slutet av den branta
backen öppnar sig Sergeantens
äng i en stigande, grön halvbåge.
Längs ovankanten ligger stugorna, vända mot Öresund.
Området får mig att tänka på
bungalows i Afrika, kanske på
Kilimanjaros sydsluttning. Det har
nog med rymden och ljuset och
husens lätta arkitektur att göra.

Anläggningen kom till i slutet av
1950-talet. Alla SCA-anställda i
Sverige kan sätta upp sig för en semestervecka i Mölle. Stugbyn är
öppen under en stor del av året, men
beläggningen varierar. Den som inte
är beroende av att ha semester mitt i
sommaren har goda chanser att få en
plats enligt sin önskan. Däremot är
efterfrågan på veckorna i juli större
än tillgången, så då måste det bli ett
urvalsförfarande.
Jan Andersson, som är född, uppvuxen och bosatt i Mölle, var SCA:s
man på platsen under många år. Han
anställdes 1981.
- Det var tack vare Siv, min fru,
som jag fick kom på jobbet. Hon
var på Mölnlycke Marin, som hade
kommit in i koncernen, och där såg
hon en lapp på anslagstavlan om
att SCA sökte en vaktmästare till
anläggningen i Mölle. Efter samtal
med huvudkontoret i Sundsvall var
saken klar inom några dagar. Och
jag blev kvar i nästan tjugo år.
Under Jan Anderssons tid utvecklades området. Några av de äldre stugorna revs och nya byggdes. Den
gamla så kallade villan - som hade
varit reserverad för bolagets chefer gjordes om till en handikappanpassad
bostad, öppen för alla. Stugornas
standard höjdes överlag, och i dag
är samtliga vinterbonade med alla
moderna bekvämligheter.
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Semesterbyn består av tjugo stugor

- Många av gästerna har blivit fästa
och en samlingslokal.
vid Mölle, berättar Jan Andersson.
En del kommer tillbaka år efter år,
och flera av dem har blivit mina och
Sivs goda vänner. Och emellanåt
händer det att SCA-anställda, liksom
deras barn, skaffar egna ställen här
nere. En semestervecka i Mölle sätter sina spår.
Sedan 2000 är Anders Magneklint
"Mister SCA", också han möllebo
sedan länge. Han bytte jobbet till
sjöss mot arbetet som semesterbyns
förvaltare, trädgårdsmästare, vaktmästare och alltiallo. Det kan verka
ensamt att ha ansvaret för allt och
sköta det mesta själv, men det håller
han inte med om.
- Nej inte alls! Jobbet är väldigt
socialt, jag har ju kontakt med alla
gästerna. Ibland behöver dom hjälp
med någonting praktiskt eller så vill
dom få tips på utflykter och annat.
När jag är ute och jobbar blir jag Jan Andersson (överst) skötte om
titt och tätt inropad på kaffe för en anläggningen från 1981 och nästan
pratstund. Gäster som är i antågande tjugo år framåt.
innebär en hel del kontakter via mejl Anders Magneklint (ovan) ser till
och telefon. Och jag samarbetar att gästerna trivs och att allt fangerar. Han började 2000 och gillar
med kansliet i Sundsvall, och olika
sitt arbete, bland annat för att det
hantverkare, när det är större repara- är självständigt och innebär mycket
tioner eller förbättringar på gång.
kontakt med folk.

Stugor och lägenheter på 18 platser
Efter andra världskriget tjänade de bolag som senare bildade Svenska
Cellulosa Aktiebolaget (SCA) mycket pengar. Detsamma gällde många
andra företag i pappersmasseindustrin . Staten beslutade därför att frysa
"övervinsterna" under några år. När pengarna återlämnades öronmärktes en
del för sociala insatser som skulle komma personalen till godo, och pengar
sattes av till så kallade sociala fonder. I SCA:s fall användes en del av
kapitalet till att köpa mark och bygga semesterbyar.
På sjuttiotalet slogs SCA:s Sociala Fond ihop med SCA:s Personalstiftelse
som fick en självständigare ställning. Det ursprungliga kapitalet har
placerats så att det årliga överskottet räcker till att både bevara och att
utveckla verksamheten.
I dag erbjuder stiftelsen arton alternativ för SCA-anställda som vill spendera
en vecka i en stuga eller lägenhet. Förutom i Mölle finns det stugbyar bland
annat i fjällen , i Norrfällsviken, vid Siljan och på Öland och Gotland. Det
finns lägenheter i Stockholm och Göteborg samt i London, Paris, Rom och
på Gran Canaria. Stiftelsens kansli gör varje år cirka 4 000 bokningar, en
hög siffra med tanke på att det totala antalet anställda i koncernens svenska
del är 6 500 personer.
- Mölle är vårt populäraste område inom landet, säger Tjell-Åke Hägg lund,
VD för personalstiftelserna i Sundsvall. Det beror på läget och att det är en
fin anläggning, men också på att Mölle har en lång säsong.
Ytterligare information: www.ps.sca.com.

Under växtperioden lägger Anders
Magneklint ned mycket tid på klippningen av den vidsträckta gräsmattan
-det tar en hel dag att göra den snygg.
Han håller efter träd och buskar och
ansar trädgårdsgångarna.
När gästströmmen mattas av på
hösten tar han itu med storstädning
av stugorna och alla småreparationer
som behöver göras.
- Badhuset kräver en hel del, berättar
Anders Magneklint. Det används
mycket och ska hållas i toppskick.
Gästerna gillar det behagliga vattnet
i bassängen och en gång i veckan
kommer Lena Wellberg hit med
sin vattengympagrupp. Jag städar
överallt varje kväll och tar prov på
vattnet för det gäller att finjustera
klorhalten.
När jag besökte SCA-byn var det
Valborgsmässoafton. Utanför en av
de större stugorna stötte jag ihop
med en familj från Sundsvall.
Lennart och Ulla Strandberg har
varit i Mölle mer eller mindre varje
år sedan 1970-talet. De kommer
alltid omkring Första maj .

Stamgäster, från vänster Jonas Albecker, Lena Strandberg, Emil
Albecker, Lennart Strandberg och Ulla Strandberg.

- Vi tycker om att möta våren i
Skåne när det fortfarande är vinter
hos oss, säger Lennart Strandberg.
På det viset f'ar vi vår två gånger per
år. Vi uppskattar miljön i Mölle och
Kullaberg, vi gillar simhallen och
några av oss spelar golf.

TEXT OCH FOTO:
CHRISTER WALLENTIN
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Det kan man kalla en resa ...
Sommartid är semestertid. Lång ledighet ger tid för resor till när och fjärran. Under våren
har brevlådan fyllts av researrangörernas broschyrer. I dagstidningen tar reseannonser allt
större plats. Man lockar med upplevelser, spänning, eller varför inte bara säker sol, ifall
sommaren inte blir vad vi hoppas på. Den som gör en resa har något att berätta heter det och
berätta, det kan Olle Könsberg i Mölle. Här skildrar han en hemresa utöver det vanliga. Olle
var endast fyra år gammal och reste tillsammans med sin mamma och sin äldre bror. Resan
började i Shanghai och slutade i Stockholm, sex veckor senare.
Familjen Könsberg har sina rötter i
Åtvidaberg i Östergötland och räknar sina anor tillbaka till 1600-talet.
Olles far Ivan Könsberg, född och
uppvuxen i Stockholm, rymde hemifrån år 1887 efter att ha blivit osams
med sin far. Han stack iväg norrut
och kom så småningom fram till
Sundsvall. Där tog han hyra på ett
skepp med destination Shanghai.
I Shanghai träffade han några svenskar som uppmanade honom att bli
kvar där. Han stannade i tio år och
tjänstgjorde bl.a. inom den engelska
polisen i staden innan han övergick
till ett arbete inom skatteväsendet.

När han så småningom kom tillbaka till Stockholm sökte han upp
sin familj. Hans syster Elsa, som
arbetade på Sveriges första telegrafstation, hade en arbetskamrat som
hette Lillie. Ivan blev mycket förtjust
i flickan.
- Hon blev min mamma. Jag minns
henne som vek, mjuk och underbar.
Pappa hade det Könsbergska humöret, säger Olle.
Unge Könsberg hade sitt arbete
med beskattning av fastigheter och
tomter för engelsmännens räkning
i Shanghai att återvända till. Han
reste tillbaka 1903 . Lite senare reste
Lillie efter, med passagerarbåt från
Hamburg. Paret vigdes av en svensk
missionär i Shanghai.
- Mamma måste ha varit en modig
människa, konstaterar Olle.

Olles far Ivan Köns berg som chefför
den engelska polisen i Shanghai.
Olles amma håller honom i famnen.
Pojken till höger är den äldre
brodern James.

Familjen Könsberg levde som engelsmän, bland engelsmän. Det var
inte brukligt att de engelska damerna
ammade sina barn utan en anställd
amma försåg de små liven med mat.
Så även i familjen Könsberg. Olle,
som föddes 1910, hade, liksom sin
äldre bror James, en amma.

Transsibiriska järnvägen
James insjuknade i astma. Det gjorde
det omöjligt för familjen att bo kvar
i Shanghai. Klimatet där var fuktigt
och olämpligt för pojken. Ar 1914
reste så Lillie Könsberg tillsammans
med sina söner, James åtta år och
Olle fyra, med båt från Shanghai
till Nagasaki i Japan. Därifrån gick
färden vidare till Vladivostok. Där
steg man på tåget som gick längs
den Transsibiriska järnvägen.
Olle erinrar sig några händelser
under den långa resan.
- Varje gång man skulle över en flod
kom massor av ryska soldater för att
skydda tåget och passagerarna mot
befarade attentat.
- Jag minns att tåget stannade vid
sidan av stationshuset i en stad längs
vägen. Det stannade så länge att
passagerarna kunde gå upp i staden
och handla. Mamma var inne i en
affär då hon hörde tågklockan ringa,
och trodde det var sista signalen.
Hon tog mig i sin famn och sprang.
Så råkade hon falla mitt framför en
stor sibirisk man som hjälpte oss
ombord på tåget.
Tåget for genom Sibirien med destination Moskva.
- Timme efter timme var det samma
landskap.
Tundran såg ut som Alvaret på
Öland, kunde Olle konstatera, många
år senare.
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Hemresa med förhinder
Den lilla familjen kom fram till
Moskva. De bodde vid Röda Torget
mitt emot tsarfamiljens residens i
Kreml .
- Varje dag klockan 12.00 kunde vi
se en landå med fyra hästar komma
körande. Det var änkekejsarinnan
Alexandra. Hon var född dansk
prinsessa Dagmar, dotter till Kong
Christian VIII, som kallades Europas
morfar.
Genom Olles berättelse hörs historiens vingslag. Med stöd av sitt utomordentliga bildminne återger han
sina upplevelser mycket detaljerat.
Lillie Könsberg och hennes pojkar
fick vänta på biljett i Moskva. De
hade tänkt åka till S:t Petersburg för
att sedan ta sig vidare till Stockholm. I stället fick de en biljett till
Åbo, men där fanns ingen plats på
båt till Stockholm. Lösningen blev
därför att ta tåg via Haparanda till
Stockholm.
- Min stackars mamma som ensam
fick göra resan med bråkstaken Olle.
Min astmasjuke bror var inte frisk,
så han höll sig lugn.
Faderns kontrakt gällde ytterligare ett
par år, så han tvingades stanna kvar
utan sin familj. Han erbjöds engelskt
medborgarskap, men avböjde.
Han kom hem 1916. Då hade han
suttit en månad i Sibirien och väntat
på att komma vidare, med förfrusna
öron som resultat. Dessutom hade
han smittats av malaria.
- Jag glömmer aldrig frossbrytningarna som for genom hans kropp,
säger Olle.

medförde många resor i tjänsten.
Under 25 år reste Olle uppemot 170
dagar om året. År 1945 gifte han
sig med Elsa och familjen utökades
med dottern Pia och sonen Richard.
Sommarboende i Ljunghusen ledde
till att först Olle och sedan Elsa
började spela golf.
- Jag spelade varje ledig stund.
Jag blev golfidiot! Säger Olle med
eftertryck.
Men Olle ville att barnen skulle
smaka på ett friare liv och sommaren 1953 lånade familjen hus i
Skäret av en god vän. Dit återkom
Könsbergarna under tio år för att
fiska och leva friluftsliv.
- När jag började spela golf igen
köpte vi tomt i Mölle och byggde
hus här. Anders Wellberg byggde vår
pool. Som Wellberg själv sade: "den
första poolen på Kullaberg". Och det
gjorde han förbannat bra!
- Jag har rest på landets alla vägar
under 25 år och vet att jag inte sett
något ställe där jag hellre vill bo än
i Mölle.

Bara några
rader om ...

... Captains'
som gått till historien
- nu är det Seaside
som gäller
I sommar välkomnar Grand Hotel
sina gäster med nybyggda sviter,
spabad på terrassen och ny fräsch
restaurang. Det är Captains' som
fått en rejäl ansiktslyftning och
bytt namn till Seaside.

Så sammanfattar 98-årige Olle
Könsberg sin livsresa, som sträckt
sig längre än de flesta av oss kan
drömma om. Från Shanghai långt
borta i öst, till Mölle i Skånes
nordvästra hörn.

INGRID S. ERIKSSON

Den återsamlade familjen bosatte
sig i Osby. Olle gick i skola i Eslöv,
men kunde inte riktigt underordna
sig läroverkets rutiner och slutade
skolan, en frukostrast i 2:a ring.

Första poolen på Kullaberg
1932 startade Olle en liten firma
som importerade slipmaterial för
behandling av metaller. Olle blev
VD och pappa Ivan var styrelseordförande. Verksamheten växte
till att bli en grossistfirma. Det

TEXT & FOTO: INGRID S. ERIKSSON
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Kraften kommer uppifrån till Mölle
Det är en händelse som ser ut som en tanke. Den värdsliga och den andliga kraftens banor korsas
bokstavligen vid infarten till byn. Nästan så tätt som det går intill kapellet passerar ledningarna
med 20 000 volt för att förse oss med elektricitet.
El är i högsta grad en färskvara
eftersom den inte alls kan lagras.
Produktionen måste stundligen anpassas till konsumtionen. Det mesta
av den el som produceras - oavsett
om det är vind-, vatten-, kärnkraft
eller annat - levereras in till en gemensam distributionsorganisation.
Den som köper "grön" el far alltså samma el som alla andra, men
minskar behovet av annan elproduktion. Elen kommer i Sverige till
50% från kärn- och till 40% från
vattenkraft, men ibland räcker inte
ens det och man f'ar importera från
Danmark eller Polen.
Till Höganäs kommer elen från Bjuv
i 130 000-volts ledning till en lokal
"distributionscentral" vid Gustav
Adolfsschaktet utanför Höganäs.
Därifrån går den vidare bland
annat via Smedstorp till Mölle. Här
växlar vi ner till 10 000 volt och
så småningom till 400 volt. Det är
vad vi f'ar in i våra hus via någon
av det tiotal mindre transformatorer
som finns i byn. Från kabelskåp här
och var vid gatorna servas de olika
fastigheterna. Ju högre spänning
i ledningen, desto mindre blir
transportförlusterna.
Därför vill man transformera så nära
användaren som möjligt.

Strömavbrotten sällsynta
Det är inte ofta vi blir utan el. Det
kan ju hända någonting utanför lokal
kontroll. Vid något enstaka tillfälle
har försörjningen norrifrån slagits
ut. Nio bamseledningar transporterar elen söderut genom Sverige.
Inom kommunen är vi i stort sett
förskonade från de problem som
förorsakas av nedfallande träd. De
som kunnat falla över befintliga
luftledningar har redan fallit.
Återstår tekniska fel, åsknedslag eller
faktiskt det vanligaste - djur, raglar
eller katter som lyckats kortsluta
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matarledningarna. Skulle en katt
komma in till en transformatorstation
är det behagligt varmt på taket. Ända
tills katten kommer åt ledningarna
- därefter blir det bara varmt. Skulle
det gå riktigt illa och dra ut på tiden
med nödvändiga reparationer har
man dieselaggregat att dra igång
för att åtminstone kunna tillgodose
vårdinrättningarna.
Förr hade vi vår egen ekonomiska
förening för eldistributionen i Mölle,
men sedan en tid tillbaka sköts den
- liksom i kommunen i övrigt - av
Höganäs Energi som är ett helägt
kommunalt bolag.
Höganäsbolaget som är en stor
energislukare i kommunen har sin
egen distribution från ställverket i
Bjuv. Men i övrigt svarar Höganäs
Energi för all distribution, även till
andra stora industrier som Kullaplast
och Höganäs Keramik.

Kyla och blåst mer än
dubblar energiåtgången
Eftersom Höganäs Energi huvudsakligen levererar till konsumenter
har uppvärmningsbehovet en stor
betydelse för åtgången.
All-time-high för Höganäs Energis
effektuttag inträffade en blåsig marsdag 2006 när det varit kallt några
dagar. Då nådde vi 68-megawattsgränsen. Blåst och kyla inverkar så
klart, men även högtider har betydelse för vår sparnit. Kanske omdömet
sviktar vid sådana tillfällen? Två
tidigare all-time-high har nämligen
inträffat på nyårsaftnar. Det lägsta
effektuttaget under förra året var
som jämförelse 26 megawatt.
Benny Ulmestig är vd på Höganäs
Energi. Han känner sig lite kluven
när vintern friskar i ordentligt. Om
effektuttaget överstiger 60 megawatt
straffas bolaget hårt. Sådan är priskonstruktionen, nödvändig för att

■ Avlä st" 2008

5

Så här glad är Benny Ulmestigför att abonnenterna numera kan se sin egen elförbrukning
via nätet. Du behöver bara ditt kundnummer
och din kod från senaste fakturan när du går in
på www.hoganasenergi.se. Via en länk under
Fjärravläsning kan du logga in till just din sida.
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Månadsjörbrukning kWh
Så här kan ett enskilt hushålls elförbrukning illustreras
på energibolagets webbplats.

kunna dimensionera kapaciteten rätt.
För Bennys och bolagets del hade
det optimala varit att ligga så nära
gränsen som möjligt, men inte gå
över den. Men samtidigt sitter han i
samma situation som Systembolaget.
Här är det samhällets energisparkrav
som går ut över vinstmöjligheterna.

Fjärravläsningen ger nya
möjligheter
Sedan förra året har vi i Mölle haft
nya mätare som fjärravläses. Därigenom kan förbrukningen lagras
med små intervall och vi kan själva
följa vår egen förbrukning på nätet,
en service som innebär att vi kan
lägga undan egna pennstumpar och
anteckningsblock. Här kan du se
månad för månad, dag för dag och
timme för timme.

Grön el? - Nja, inte själva elen, men väl transformatorn som
växlar ner de inkommande 20 000 volten till 400 volt.

Fiber för bredband finns
framdragen till Mölle
Vi har ju bredband numera även i
Mölle men riktig fart i ledningarna
kräver fiber i stället för vårt nuvarande ADSL. Sådan finns framdragen
till telestationen men vidare därifrån kräver gemensam aktion från
fastigheter intill varandra som Gylleröd eller Vita byn. Vid varje tillfälle
som det grävs av annan anledning
i gator bör man tänka på tomrör
för kommande fiber. Det här är en
annan distribution som Höganäs
Energi engagerar sig i. Just nu är
Östra Lerberget aktuellt.
TEXT & FOTO: HÅKAN LIND
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VARNING!
Alla minns vi algblomningen som
smutsade ned det klara havsvattnet runt
Mö/les stränder för ett par år sedan.
Algerna innebar inte bara att vattnet
såg äckligt ut, det var också farligt.

Det innehöll ett skadligt gift,farligtför
människor och cijur.
Familjen Ursing på Södra Strandvägenförlorade en av sina hundar i
algförgiftning.
Den lilla valpen smet ut från tomten
tillsammans med ett par vuxna hundar,
sprang ned till vattnet och drack av det.
Den lille dog, de två vuxna hundarna

Nyhet! Ost och

vin i mobilen.

svävade en tid mellan liv och död på
cijursjukhus.
Deras levervärden var så höga att veterinärernas prognos för hundarna var
mycket pessimistisk. En varning alltså
- OM naturen drabbas av algblomning
i sommar - PASSA på små barn och
hundar så att de inte får tillfälle att
dricka av havsvattnet!

Bara några
rader om ...

Ahhh, äntligen semester! Och all tid i världen att lära sig mer
om ost och vin i förening! Anmälan till våra populära provningar gör du i butiken - lämna ditt mobilnummer så sms:ar
vi förslag på tidpunkt. Marsch ur hängmattan, alltså!
Vi hörs!

OLDSBERGS OST
Köpmansgatan 6 a, 263 38 Höganäs.
Tel 042-33 05 05. info@oldsbergsost.se www.oldsbergsost.se
Vardagar 10-18, lördagar 10-14.

... Sture Jagaeus på
Algränd i Mölle som
sett hela Sverige från
ovan.
0

Här händer
det grejer!
Svvedbank \}:

Fastighetsbyrån
Hör av dig när det är din tur att byta bostad!
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- Där skall jag bo någon gång,
tänkte överstelöjtnanten i flygvapnet, när han en dag siktade
Mölle från sitt flygplan. Han
tyckte detta var bland det allra
vackraste han sett. Och, lämpligt
nog för golfentusiasten Sture
- en utmanande golfbana låg
alldeles intill denna fagra ort.
Sådana kunskaper visade sig
värdefulla då Sture fick nytt
arbete vid F 10 i Ängelholm.
Som Sture själv formulerar det:
- Man får ju göra avdrag för
resor till och från jobbet, men
inte för att åka mellan bostaden
och golfbanan!
Paret Jagaeus visste alltså var de
skulle söka efter bostad. Så kom
det sig att Sture och hustru IngaLisa blev möllebor i början av
1970-talet.

SOMMARENS UTSTÄLLARE
PÅ GALLERI STATIONEN
21 - 27 juni Ängelholmsgruppen
28/6 - 4 juli Marianne Bos Mareng
5-11 juli

Gunilla Bardanzellu

12 - 18 juli

Bodil Rössel

19- 25 juli Johan Ramberg
26/7 - 1 aug Birgitta Lindestam

2 -8 augusti Mats Muller
9 - 15 aug

Eva Follin Stenlund

16- 22 aug

Kerstin Hansson

SOMMARENS UTSTÄLLARE
PÅ GALLERI ANNEXET
21 - 27 juni Rosemarie Axelsson
28 /6 - 4 juli Maggi Glavå
5 -11 juli

Sofierogruppen

12 - 18 juli

Henrietta Kozica

19 - 25 juli

Jan Haellqvist
Cecilia Northon

Torghandel i Mölle
Färsk frukt och grönsaker. Ostar, korvar, bröd och
honung. Blommor och kryddor. Listan kommer
att bli lång. Det står klart när Jörgen Pedersen
beskriver sin vision om vad torghandel i hamnen
ska kunna erbjuda några lördagar i sommar. Det
blir inte enbart torghandel. Aktiviteter av olika slag
kommer att avlösa varandra.
Torgstånd kommer att sättas upp på hamnplanen
varje lördag från den 28 juni till den 2 augusti,
mellan kl. 10.00 och 14.00.
- Då man kommer körande i Gyllenstiemas Alle
och får in hamnen i blickfältet ska där vara full
aktivitet. Man ska få lust att gå dit och handla,
säger Jörgen och fortsätter:
- Jag tycker man ska ha en vision för Mölle.
I en vision måste det finnas mål. Målet i det här
sammanhanget är att få folk att återkomma till
Mölle därför att Mölle är en by där det händer
saker.
Jörgens förhållningssätt är att inget är omöjligt.
"Det är bara vilja som ska till."
Bakom arbetet står byföreningen och
hamnföreningen. Jörgen är byföreningens man i
sommarprojekt 2008, idespruta och spindeln i nätet.
En del av Mölles näringsliv är med och sponsrar.
Bland annat kommer en broschyr att tryckas och
delas ut tillsammans med Helsingborgs Dagblad i
Höganäs och Ängelholm.

2 - 8 aug

Görel Kvist

Mölle har uppskattningsvis 5 000 besökare per
dag under högsäsong. Det borde garantera att
projektet blir framgångsrikt och att målet - att få
besökare att återvända - kan nås. Och vi möllebor
kommer ju självfallet att myllra och mingla nere på
hamnplanen som aldrig förr.

9 - 15 aug

Ann Magnusson

INGRID S. ERIKSSON

26 /7 - 1 aug Anders Wellving

Utställning

Kustbyar & kustliv
Akvareller av

Johan Ramberg
Vernissage: Lördag 19 Juli kl. 13 - 19
Öppet: 19 - 24 Juli. kl. 13 -19
Obs: Fredag 25 Juli. endast 13 - 18
Galleri Stationen, Mölle tel. 073-058 47 81
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Hela Miilles ''tant Harriet''
Då och då har förslaget "Skulle ni inte kunna skriva något om tant Harriet i Möllekuriren" viskats i
redaktionens öra. Harriet Ohnell, som hon egentligen heter, undervisade under dryga 20 år snart sagt
"alla" möllebarn i pianospelets ädla konst. Även från andra orter i Kullabygden kom elever till Mölle för
att få lära sig spela piano hos tant Harriet. Som än idag kallas så, av både elever och deras föräldrar.
Harriet Nilsson kom till Mölle som 5-årig liten flicka. Harriet utbildade sig och avlade kantorsexamen i Lund.
Tillsammans med sin mamma :flyttade hon till mormor Hon har dock aldrig tjänstgjort i någon kyrka efter sin
på Brantebo, vid Kullabergsvägen, efter att Harriets far examen. Istället började hon ge privatundervisning i
gått bort.
hemmet.
- Jag gick i skolan här i Mölle, i Gyllerödsskolan.
- Vårterminen 197 5 hade jag mina första elever i
Sedan fortsatte jag till Höganäs och därefter till
Mölle. Jag undervisade hemma i gillestugan. Där
Helsingborg, berättar Harriet.
kunde vi vara för oss själva. Vår musikaliske katt
- Då jag var 9 år började jag spela piano hos Alice
kom ibland och lade sig på översta trappsteget för att
Wallentin.
lyssna. Det allra roligaste med undervisningen var om
Då hade Harriet sedan länge "spelat" på sekretärklaffar eleven själv tyckte det var roligt att spela, inte bara
hos släktingar och vänner. När Alice Wallentin väntade föräldrarna. Det är en väldig skillnad om barnet självt
barn upphörde hennes undervisning men Harriet fortsatte vill spela eller om det är föräldrarnas önskan, påpekar
Harriet.
ta lektioner, hos en kantor bosatt i Nyharnnsläge.
Lektionerna varade i allmänhet i 30 minuter.
- Det har alltid gått lätt att plocka ut några låtar vid
- Det märktes att barnen blev trötta och fick svårt att
pianot. Jag har nog haft mycket till skänks.
behålla sin koncentration om lektionen varade i 45
Harriet och hennes make Ingvar Ohnell gifte sig 1950.
minuter. Inför den sista lektionen på terminen fick varje
Paret bosatte sig i Helsingborg och familjen utökades
elev träna in ett stycke. Det spelades sedan upp för
med två barn. 1959 skaffade familjen sommarhus i
familjen. Det var pirrigt för eleverna!
Mölle. 1974 bosatte sig Harriet och Ingvar permanent i
- Ibland var jag nog lite för snäll, tror Harriet.
huset, där de bott sedan dess. Huset kallas Brantehäll.
- Men jag tyckte det var viktigare att barnen kom och
- Det tillhörde min mammas faster och farbror. Min
trivdes med att spela, än att smälla dem på fingrarna
mamma ägde huset nedanför.
för att de inte övat tillräckligt. Alla barnen var mer eller
Ingvar är också en Möllekändis. Han grundade och drev mindre flitiga.
Mölle Museum för Sjöfart och Teknik som under många - Jag vet inte hur många elever jag haft. Det är många.
De kom inte enbart från Mölle utan även från Lerhamn,
år fanns i hamnen.
Nyhamnsläge, Höganäs, Brunnby och Arild.

afekenstam
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Martina Axel/ spelar fyrhändigt med "tant Harriet"
våren 1980.

De sista åren undervisade Harriet även vuxna elever.
- Jag hade några damer som kom på förmiddagarna, ett
par dagar i veckan.
Våren 1997 slutade Harriet undervisa i pianospel. En
hjärtoperation var nödvändig.
- Dessutom tycker inte jag att pianotanter ska vara
alltför gamla, säger Harriet med glimten i ögat.

- Jag uppskattar när elever kommer fram och kramar
om mig och talar om vem de är. Det värmer i hjärtat,
ler den charmerande damen, som är "tant Harriet"
med sina pianoelever, inte bara i Mölle utan i hela
Kullabygden.

TEXT & FOTO:
INGRID S. ERIKSSON
* Hemlagat

Välkommen att njuta av yoga
hos Ellens Cafe i Ransvik!
Vi erbjuder en sommarkurs
i yoga och meditation
23/6-27/6 kl 08.00--09.30.
För info och anmälan
kontakta int.cert. yogalärare
Yvonne Bertilsson tel: 34 48 26
e-post: yvonnebertilsson@telia.com
eller Mia Håkanson tel: 34 40 42

* Hembakat
* Skånes

godaste våfflor
* Goda smörgåsar
* Härliga pajer

I underbar miljö på Kullaberg
Öppettider:
21 mars-27 juni
Lördagar, söndagar och helgdagar 11- 17
Från 19 juni
Vardagar 13-17
28 juni-31 augusti
Alla dagar 11-17
Kvällsöppet onsdagar och fredagar
1 september-28 september
Lördagar, söndagar och helgdagar 11-17
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Över 4.000 nöjda kunder!

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

Mölle Målarna
Utöver det traditionella måleriet utför vi även:

Per-Johan Holmbeck

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

aukt. fönsterunderhållare

Vi har även försäljning av:
• rostfria och varmgalvade fönster- och dörrgångjärn
· algtvättmedel
· linoljefärg

Norra Strandvägen 40
260 42 MÖLLE
Tel/fax: +46(0)42-34 76 31
Bil : 070-334 74 94
Medlem i Målaremästarnas
Riksförening
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I INFORMERAR OM GLADA NYHETER TILL VARA KUNDER!!!
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Numera kan vi stå till tjänst med:
Byggtjänst samt kakling och kompletta badrumsrenoveringar
• Kyla och värmepumpsinstallationer
Vitvaruservice • El-arbeten
Allt inom WS-arbeten med totala pannbytesinstallationer
• Butik med utställning och reservdelar med cafe hörna

I •
I •
•
I
I

=-

I
I
I
I
I
I
I

Det bästa med allt är att det bara behövs ett telefonnummer

I

042-33 06 70

1

I

·----------------·
Besöksadress: Eleshultsvägen 33, 260 41 Nyhamnsläge • www.obws.com
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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

Vi installerar med

GARANT

FÄRSK FISK
RÖKT FISK
SKALDJUR
INLÄGGNINGAR

I

Unik trygghet för dig
som köper värmepump!

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

IJ BEHBEIIS =1vr
ALTERNATIV ENERGI AB

VÄRIIIEPUIIIPAR

MÖLLE FISKRÖKERI
HÖGANÄS FISKAFFÄR
Keramikgatan 2 i Höganäs
TEL. 042-33 13 32

MÖLLEBÅTEN 15 ÅRSJUBILEUM!
Dagliga turer från lördagen den 5 juli kl. 12, 14 och 16
Fisketurer tisdagar och torsdagar kl. 18-21
Pris för samtliga turer är 160:Minst 12 betalande passagerare
för att turen ska genomföras

INFO 070-667 40 51
MÖLLE kuriren
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BRUNNBY FÖRSAMLING INFORMERAR
MUSIKANDAKTER
Mö/le kapell onsdagar kl 20.00
Under sju onsdagar kan man i Mö/le kapell njuta av varierande
musikprogram med en andakt som hålls av sommarens badpredikanter.

25 juni "Ensemble"
Karolina Weber Ekdahl, violin, sång, Fredrik Ekdahl, fagott
Agneta Weber Sjöholm, piano

2 juli "Lyriska toner"
Niklas Engqvist, tenor, Agneta Weber Sjöholm, piano

9 juli "Gud skapade, Linne ordnade"
Leif Ahlberg, sång, orgel, Claes Göran Turesson, recitation
16 juli "Pianoafton" Ingemar Fridell

23 juli "Andrum"
Elisabeth Mellander, sång, Christer Palm, piano

30 juli "Fine Together Jazz Trio"
Lars Aghammar, barytonsax, Lennart
Tyrhammar, piano
Olle Karlsson, kontrabas

6 augusti "Vi Två"
Carolina Jönsson, sång,
OlofTholander, orgel, piano
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Att meditera vid
kapellet ...
är nu möjligt vid en särskild
plats alldeles intill. Flera betydande gåvor har gjort det ekonomiskt möjligt. Det har inte varit
helt lätt att fä en till synes så enkel
sak genom de administrativa
kvarnarna, men nu är vi där,
konstaterar Aina Svensson, nöjd
ordförande i Kapellföreningen.
Här kan man tända ett ljus om
man vill och i lugn och ro minnas
sina nära och kära.

VILL DU SPELA TENNIS
I MÖLLE?
Precis innan betalningsbommen till Kullabergs Natur ligger Mölle
tennisklubb som har två fantastiska grusbanor öppna för spel för såväl
motionärer som elitspelare.
Bokningskuponger kan du köpa hos Knafves Cafä i hamnen och sedan
åker du upp och klistrar upp din kupong på önskad speltid.
Alla som vill förkovra sig i sin tennis kan göra det i vår tennisskola
som är öppen från och med midsommar för både vuxna och barn.
Anmälan gör du lättast till Thomas Bergström, 0733-826642.
Vill du tävla så anordnar klubben en tennistävling vecka 29. Under
den veckan serveras det kaffe och kakor till en billig peng för alla
supportrar.
Johan Cosmo, ordforande Mölle TK

AKTIVITETER I
MÖLLE
BYFÖRENING
MIDSOMMAR
I år klär och reser vi midsommarstången torsdagen den 19/6
kl. 18.00 på lekplatsen.
Midsommarfirande med dans och
lekar, saft/kaffe och bullar
fredagen den 20/6 kl. 14.00.
Välkomna till

SOMMARMÖTE

VÄLKOMMEN TILL

l9ml~.~qrz.rs~~~!~!
Krapperupsv. 115, 260 41 Nyhamnsläge

{R_,/j {Jf;ers~s

Gunilla Bergdahl
cert.massör

IDam- & {Jf;errsal,ng

sage

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

onsdagen den 30 juli kl. 19.00
på Grand.

MÖLLEFEST
med dans till toppenorkester
lördagen den 9 augusti på
lekplatsen.
Kom och ta med mat och dryck kanske bord och stol.

aloe vera produkter
vete• & körsbärskuddar

presentkort

NYHAMNS HÄLSOCENTER
0708-32 08 93

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

MÖLLE BYFÖRENINGS
STYRELSE
Anita Olofsson, ordförande
Frederic Täckström, vice
ordförande
Ragna Wallentin, sekreterare
Per Delshammar, kassör
Gunvor Elfverson, ledamot
Claes Gudmundson, ledamot
Jörgen Pedersen, ledamot
Ann Lindgren, suppleant
Lena Strandmark, suppleant
Anna Zaar, suppleant

KULLAPRAKTIKEN
Doktor

SVEN-GÖRAN BLANCK
Centralgatan 35, Höganäs
tel 042-33 08 60
Spec. Allmän Medicin
Akutmottagning och Tidsbeställning

MÖLLE kuriren
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OPPET!
Recebt bå en skiin sommar
1

1

4 tsk l.jyxigt boende
2 msk God mat & Dryck
en f!JPa Grillciftnar
krydda med lite T rubadurkvallar
och toppa till slut med lite
smakrika och exklusiva Provningar
av Goda drycker & Ost

Vill Ni vara dår det händer saker hela sommaren?
Kom till oss på Hotel Kullaberg.
För mer information och program - kontakta oss på telefon 042-34 70 00
eller mejla till: info@hotelkullaberg.se • www.hotelkullaberg.se

Välkomna!

KULLABERG

