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Kallelse till årsmöte i
Mölle Syförening ,
söndag 21 mars, kl. 16:30
på Stationshuset i Mölle.

Mölle Syförening har nu ett eget
telefonnummer dit man ringer för att hyra
lokaler eller för att komma i kontakt styrelsen.

NUMRET ÄR 070- 34 75 29

········································································· ............................. :

BYFÖRENINGENS
PRELIMINÄRA PROGRAM
FÖR 2010
21 mars , Årsmöte i Stationshuset
11 april , Strandstädning . Samling 9 .00 på
hamnplan. Föreningen bjuder på korv, läsk
och kaffe efter.
30 april , Valborg på Fäladen kl. 20.00.
25 juni , Midsommarfirande på lekplatsen.
17 - 23 juli , Stationens 100-års jubileum.

GRANNSAMVERKAN
ÄR VIKTIG
Några sönderslagna brevlådor
och verktyg som stulits ur en
grävmaskin är händelser som
inte är så trevliga att behöva
skriva om . Detta har dock skett
senaste månaden i Mölle och
därför vill vi uppmana till extra
vaksamhet!

Övriga aktiviteter annonseras på hemsidan
och anslagstavlan vid Stationshuset.

Att jaga midjemått på bokar är inte lätt men två svar kom in och Monica Bengtson hittade boken med måttet
4 ,38m och Magnus Nordstrand har en bok som mäter 4, 11 m i omkrets . Tavlan kan , som utlovats, hämtas hos
Håkan Lind . Som tröstpris får tävlingsbidrag två ett ex av boken " Det vackra huset i Möllebergsbacken " .
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När vi skriver dessa rader har vi fortfarande
mycket snö och termometern vill inte krypa över
nollstrecket, men vi hoppas att takdroppet och
fågelkvittret förhoppningsvis börjat sitt intåg när ni
läser dessa rader!
Lite nyheter presenterar vi - bl a denna sida
som framöver kommer att vara Syföreningens
informationssida och som vi hoppas inbjuder till en
dialog med alla våra läsare.
Nästa nyhet - ett korsord . Lycka till! Vinnarna
presenteras i nästa nummer.
Ett av byns centrala riktmärken , Stationshuset,
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fyller 100 år, vilket vi skriver om i detta och nästa
nummer. Stationshuset och järnvägen har betytt
mycket för Mölle och därför kommer vi att fira
100-årsjubileet med olika aktiviteter i sommar.
Vi behöver självklart er hjälp med minnen och
episoder runt järnvägen och stationen.
Syföreningens program ser ni på sidan bredvid
tillsammans med information om Syföreningen och
hur ni kontakter oss via vår nya jourtelefon. I Mölle
sjuder det av liv - flera föreningar och olika grupper
har mycket att erbjuda - så därför hoppas vi att
dessa sidor kommer att vara tilll nytta och nöje!
Många skäl att ha Möllekuriren liggande framme

Det känns inte så litet nervöst för oss så här i
början, men vi hoppas på många kontakter med
er läsare. Kom gärna med ideer, synpunkter eller

alltså!

skicka in artikelförslag.
Som ni också noterat har Möllekuriren ny ansvarig

TREVLIG LÄSNING!

utgivare, vilket vi meddelade i förra numret.
Efter att den tidigare redaktionen avgått - och här

Styrelsen Mölle Syförening

vill vi framföra ett tack för ert mycket gedigna arbete
- så gick Syföreningens styrelse in som ny redaktion .

PS Vill du medverka i Möllekuriren hör av dig! DS
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DET VACKRA HUSET

v·~~u~~

Katarina Jönsson var trots många sorger full av livsglöd. Sedan maken
gått bort blev hon allmänt känd som Gröna änkan eftersom hon bodde
i ett långt grönt hus som bland Mölleborna kallades Gröna längan.

Smeknamnet var en elak travesti. Det syftade

tog vid . Från huset hade hon milsvid utsikt över

på Gula änkan , som inte bara var en känd

Kattegatt, Öresund och Danmark. När hon spejade

champagne som dracks av varje kejsare, kung

ner mot fiskehamnen såg hon hur allt fler ångbåtar

och tsar som fanns i Europa. Madame Nicole

förde danska turister i land i Mölle hamn - en trafik

Clicquot-Ponsardin var änkan som efter makens

som börjat i liten skala redan 1845.

död 1805 blivit stormrik på att få fart på en
misslyckad dryckestillverkning . Det gjorde henne

Huset hade halmtak och träpanel. Ett rödmålat

känd som världens första moderna affärskvinna.

uthus låg i vinkel med den gröna bostadslängan,

Det fanns ingen i Mölle som kunde tänka sig

delvis skuggat av ett lummigt päronträd. En stenmur

Katarina Jönsson lika framgångsrik i affärer som

ringlade i backen ner mot vägen .

Veuve Clicquot. Men Gröna änkan skulle snart bli ett

När maken var borta gällde det för Katarina

känt begrepp , rent av ett varumärke, bland trogna

Jönsson att skaffa sig egen försörjning. Som

Kullabesökare.

änka hade hon för första gången blivit myndig

Katarina Jönssons gröna stuga låg vid foten av

och bestämde nu själv över sin egendom . Hon

den branta Möllebergsbacken, eller Jemmareliden

sålde av makens tillhörigheter för att bygga om

som den oftare kallades, på höger sida av vägen ,

boningshuset till butik.

just där landsvägen genom byn böjde svagt åt

Hon öppnade upp gaveln mot landsvägen med

höger och där stigningen upp mot Kullaberg blev

en ny entredörr och en träbrygga som var täckt av

verkligt brant. Det var ett av byns sista hus innan

en markis. Där sålde hon mjölk för 25 öre kannan -

beteshagarna, enebackarna och vildmarken

mindre än tio öre per liter. Mjölken hade hon tidigt
på morgnarna hämtat från Kullagården , nästan
längst ute vid Kullens fyr, och från Kockenhus,
halvvägs till Krapperup. Så småningom sålde
hon även andra förfriskningar: limonad, citronad ,
seltersvatten, te, kaffe, kakaomjölk.
Katarina Jönsson vaktade hela dagarna på
en pall utanför sin butik och höll noga reda på
besökarnas önskemål. Det skulle långt senare visa
sig att den vithåriga gumman på sin pall blev en
av de handlingskraftiga personer som drog i gång
turistindustrin i Kullabygden . Turismens pionjärer
var nästan alla kvinnor. Att sköta matlagning,
servering och pensionat var kvinnogöra.
Åtminstone i en tid då männen ännu inte insett vilka
vinster som fanns att göra på tillfälliga besökare.

4

MÖLLEkuriren • nr 1/201 O

Affärerna gick bra, rent av lysande. Bland änkefru

Skylten kom på plats på gaveln ut mot

Jönssons kunder fanns det på somrarna allt fler

Kullabergsvägen under sommaren 1882 eller 1883.

danskar och svenskar. De var i Mölle på dagsutflykt

Byborna såg hennes erbjudande om rum för natten

och kom in i hennes butik för att be om vatten

som ett självsvåldigt spektakel av en fräck gammal

eller köpa mjölk inför vandringen uppför berget.

änka. Skylten väckte både avund och skratt.

Kunderna betalade både med danska och svenska

Den var en djärv markering av den svartklädda

mynt. Sedan 1873 var Danmark och Sverige

frun i Jemmareliden att hon tagit upp konkurrensen

medlemmar i en nybildad skandinavisk valutaunion.

om byns nattgäster med krögarparet Gustaf och

En krona hade blivit en krona på båda sidor av

Henrietta Elfversson på Kullagårdens värdshus,

Öresund. Silver- och kopparhalten var exakt

ett känt och anrikt gästgiveri nästan ända ute vid
Kullens fyr. Det var ju trots allt makarna Elfversson

densamma i båda länderna.

som gjort Kullen till ett populärt utflyktsmål för
köpenhamnare och andra stadsbor genom att
anlägga promenadstigar, trappavsatser och
utsiktplatser.
Och det var makarna Elfversson som gett
Kullaberg ett gott rykte bland den växande
borgerligheten genom att hysa kungligheter på sitt
värdshus. Både Danmarks kung Fredrik VII och
Sveriges drottning Josefine hade på 1850-talet
varit gäster på Kullagården och fått en grotta och
en utsiktsplats uppkallade efter sig . Makarna
Elfversson hade dessutom varit värdpar åt
kronprins Oscar och kronprinsessan Sophia.
Snart slog Jantelagen till mot Gröna änkan.
Hennes enkla värdshus blev föremål för baktaleri
och byskvaller, hennes skylt en pricktavla för
stenkastande pojkar. De hade hört på byn att
Gröna änkan drabbats av övermod och att det
Änkefru Jönsson drog fördel av att hon hade

var lönlöst för en fattig gammal gumma att tävla

några rum ti ll uthyrning . För femtio öre natten fick

om besökarnas gunst med bygdens allra rikaste

tillfälliga Kullabesökare hyra in sig hos änkefru

gästgivare.

Jönsson. Hon kunde bara ta emot ett par gäster åt

Katarina Jönsson lyssnade inte på byskvallret

gången, men hennes rörelse skulle växa i samma

utan inriktade sig på att göra skäl för ordet Logis.

snabba takt som den tilltagande strömmen av

Hon hörde sig för bland Mölles husägare om de

främlingar upp för Möllebergsliden. Redan 1873

kunde logera nattgäster som hon inte fick plats för

bodde lundamålaren Carl Fredrik Hill och den

i sin egen länga. Det var ju en bra affär för båda

danske marinmålaren Carl Locher, senare känd

parter. Priset på övernattning pendlade mellan 75

som en av Skagenmålarna, i fru Jönssons hem

öre och en krona per person. Matlagningen skulle

som hennes allra första sommargäster.

fru Jönsson ta hand om.

Katarina Jönsson utvidgade sakta men säkert sin

På så sätt fick Mölle en nattgäst-rörelse, som

rörelse i takt med att hon fick allt fler kunder. När

också omfattade andra hotell och värdshus.

Mölle drabbades av en skriande brist på hotellrum

Först sov nattgästerna på halmmadrasser på

i början av 1880-talet irrade vilsna främlingar i

golven, i obekväma fållbänkar, utdragssoffor

byn i en planlös jakt efter rum för natten. Katarina

och hopfällbara sängar med enkla bottnar av

Jönsson kom på en snilleblixt. Hon lät Möllemålaren

presenning eller segelduk. Folk sov i garderober,

Petter Svensson texta en reklamskylt med sju ord :

matsalar, kök, redskapsbodar, mangelbodar, uthus,

Kolsyrade drycker, Caffe, The, Chocolade och LOGIS.

brygghus, vedbodar, lador och på vindar. Men
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efterhand köpte allt fler Möllebor riktiga sängar

Hennes namn var Selma Lagerlöf. Hon

med resårbotten och inredde extra sovrum för att

blev en återkommande Möllebesökare som

ta hand om alla de främlingar Katarina Jönsson

uppskattade sällskapslivet , det hälsosamma

skickat. Det spred sig som en löpeld att det fanns

luftombytet och långpromenaderna i Kullabergs

stora pengar att göra.

vackra natur. I juni 1889 skrev Höganäs Tidning

Katarina Jönsson sökte även tillstånd för att

att utländska gäster svärmade över Mölle som

sälja svagdricka och bier. Hon vände sig till

bin och att Kullen "tycks ha blifvit våra danska

länsstyrelsen i Malmö, som skötte ärenden om

grannars älsklingsplats" . Det var något som

vi n- och maltdrycksutskänkning på landsbygden.

Katarina Jönsson sedan länge kände väl t ill.

De kom fram till att "enkan Katarina Persdotter
å Mölle fiskeläge .. . i sammanhang med

Det bodde 250 danska och en handfull tyska
gäster i Mölle i augusti 1890 när en storbrand

värdshusrörelse

förvandlade 16

vid måltider

av byns 129

(meddelas

hus till aska.

tillstånd) att

De danska

i sin bostad

männen

hålla spisande

hjälpte

gäster tillhanda

byborna att

maltdrycker" .

pumpa ortens

Värdshuset

brandspruta.

låg helt rätt

Skånska

placerat. När

Dagbladet

kapten Gustaf

publicerade

Elfversson 1886-

ett utförligt

87 byggde en

brandreferat:

utsiktsväg längs

"De stodo utan

Kullabergs kala

hänsyn till ålder

sydkant - som

och nationalitet,

i tidens anda kom att kallas Italienska vägen - blev

blandade med platsens kvinnor och män, och den fyllda

det enklare för svenska, danska och ett ökande antal

vattenspannen gick raskt från hand till hand... "

tyska besökare att vandra hela vägen från Mölle till
Kullagården och Kullens fyr. Det blev även enklare

En av de fastigheter som brann ner till grunden

att ta sig till fyren med hästskjuts. Den dryga turen

var föregångare till Hotell Kullaberg , byns enda

tog ofta sin början vid Gröna längan.En långväga

egentliga hotell. Gröna längan kunde ha hamnat i

besökare kom från Landskrona till Mölle under

farozonen , men sedan vinden styrt elden ner mot

pingsthelgen 1887 med tre unga väninnor. De måste

sjön och ett plötsligt slagregn begränsat brandens

vada eller bäras i land sedan deras ångfartyg gått på

spridning andades änkefru Jönsson ut.

grund utanför hamnen. Hon skrev den 5 juni 1887

Hon fick dock klart för sig risken med att bo i ett

brev till sin mamma:

gammalt trähus .

"I pingst var jag värk/igen ute för äventyr, må mamma tro. Vi

längsta under nästan tjugo år som restauratör och

vara fyra unga damer, som beslutat att jöra en färd till Kullen

ville använda sitt sparkapital för att välkomna sina

med ångaren Hebe. Det var en färd på två dagar. Vi skulle leva

gäster til l ett modernare värdshus

Katarina Jönsson sparade och gnetade i det

på matsäck, bo så enkelt och billigt som möjligt och ströva

Under hösten 1892 lät Katarina Jönsson riva
sitt rödmålade uthus, byggt i trä och kullasten ,

omkring väldeligen ... "

men lät det vackra gamla boningshuset stå
Några år senare skulle den unga flickan bli

kvar på en hörna av tomten som provisorisk

berömd författare och akademiledamot.

bostad . Året därpå reste sig en ståtlig och
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mer brandsäker värdshusbyggnad, full med
tidstypisk snickarglädje, vid Kullabergsvägen. När
sommaren kom öppnade änkefru Jönsson sitt
nybyggda värdshus, ett vackert vitrappat stenhus
med sovrum och havsutsikt åt tre håll.

TEXT OCH BILD
Erik Magnusson ur boken
Det vackra huset i Möllebergsbacken
- om 150 år av turism vid Kullabergs fot.

..

MOLLE

Er1k Magnusson

Kuriosa & Loppis
Öppet:

Vi har boken!

Lördag - Söndag 12-17

Sommaröppet:
Alla dagar 12 - 17
Harastolsvägen 32, Mölle

042 - 347119
MVH
Lena Molin

Det vackra huset 1
Mollebergsbacken
- om 150 år av turism
vtd Kunabergs fot

... utöver de drygt 3.000 titlar vi alltid har i lager,
alltså. Och så papper och kontorsmaterial förstås - i sortiment som täcker såväl privata som
professionella behov.
Varmt välkommen - till en riktig bokhandel.
,öGA~

--

Ae,acc,NO

.. Köpmansgatan 13 i Höganäs.Tel 042-34 01 97.
Oppettider: måndag-fredag 10-18, lördagar 10-15.

Konstkeramiker

Krogen på berget

KERSTIN TILLBERG
Unikt
Handgjort & handmålat
Stengods
Garngränd 6, 260 42 Mölle
tel. 070-160 01 30
För nyheter och information, välkommen in på www.kerstintillberg.com

MÖLLEkuriren • nr1 /201 O

telefon 042-34 74 20
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DET ÄR INTE OK
ATT KÖRA FÖR FORT I MÖLLE
Information från möte 3 december, 2009
om fartdämpande åtgärder längs
Kullabergsvägen i Mölle.

Inledning

fartdämpande åtgärder krävs förändrade attityder

Erik Magnusson välkomnar deltagarna till f.d.

bland dem som trafikerar Kullabergsvägen. Hon

Hotell Mölleberg och föreslår Krister Kullenberg

erbjuder alla Möllebor att till henne rapportera

som mötesordförande. Mötet godkänner även Erik

registreringsnummer i uppenbara fall av

Magnusson som protokollförare.

fortkörning .
Kenneth Nilsson redogör för Vägverkets

Information

bevekelsegrunder för att delta i mötet: Verket tar

Erik Magnusson redogör för den skrivelse

alla synpunkter om trafiksäkerhet på allvar och åker

med krav på fart dämpande åtgärder som Brf

ofta ut och tittar på de platser som är föremål för

Konstnärsgården skickat till Höganäs kommun .

lokala diskussioner.

Bakom skrivelsen ligger en oro bland föreningens
medlemmar för att de incidenter med fotgängare

Möjliga åtgärder

som inträffat utanför fastigheten och utanför

Suzanne Stjärnström och Josefin Svensson

Turisthotellet kan följas av allvarliga olyckor om

redogör för att Vägverket ansvarar för

någon av de otaliga fortkörare som trafikerar vägen

genomfartsvägar i mer än 450 skånska tätorter

blir inblandad.

och att de förfogar över en stor verktygslåda med

Krister Kullenberg redogör för den skrivelse som

möjliga fartdämpande åtgärder. De beskriver dock

han och ytterligare 26 fastighetsägare på nedre

vägmiljön längs Kullabergsvägen som trång och

Kullabergsvägen skickat till Vägverket med krav på

svårarbetad, men inte omöjlig.

fartdämpande åtgärder. Kullenberg redogör också
för den statistik som finns över hastigheterna för de

Suzanne Stjärnström ger exempel
på fartdämpande åtgärder
och påpekar att chikaner

bilister som trafikerar Kullabergsvägen.

(omvägar) kräver mer

Kristina Pålsson redogör för den senaste
fartkontroll som genomförts på Kullabergsvägen.

utrymme än vad som finns

Under två timmar bötfälldes 15 bilister som höll

i Mölle, att fartdämpande

en hastighet på 41-49 km/h. Enligt Pålsson är

gupp orsakar störande

det ett mycket stort antal fortkörare under en så

accelerationer, avgaser,

begränsad tid. Hon poängterar att det förutom

buller och vibrationer - något
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som gör att boende som krävt gupp ofta ändrar

bil ister bör sänka farten .

uppfattning och vill få bort dem. Hon påpekar att

Han påpekar att det finns

refuger kan skapa trängsel för den tunga trafiken.

flera kategorier bilister -

En lyckad satsning har gjorts i Gärsnäs med att

bofasta Möllebor, taxiförare ,
lastbilsförare, turistbussar

tränga ihop gatumiljön med målade linjer.
Stjärnström invänder att en sådan åtgärd kan ge

bryter mot hastighetsbegränsningen i byn.

sämre trafikmiljö för cyklister.

Han föreslår att Vägverket bör bygga upphöjda

Kenneth Nilsson påpekar att Vägverkets

I.
i

osv - som återkommande

viktigaste prioritering är att värna de oskyddade

övergångsställen på flera platser längs

trafikanterna. Om det finns mycket barn i byn

Kullabergsvägen och införa en ordning där

finns det möjlighet för Vägverket att stödja

Kullabergsvägen inte utgör någon huvudled,

inköp av reflexer. Krister Kullenberg påpekar att

utan där högerregeln gäller längs hela väg 111 :s

30-skyltar i sig inte ger någon stark signal om att

sträckning i Mölle.

I !
~älkrr~ till vår

>,Gårdsbutik

Implantat Fran förlorade tänder till god tandhälsa
Allmäntandvård
Välkomna !

*~:~~~~~~;;~:ig_
~kta •jok:va'r, fårskinn,

: yddor -~ch ial_lt som hör

;

oket. till.

~esök

ta} hemsida'
I

I

i\,._ .

.

I .,

Tandläkare Carl-Erik Nordstrand
Krapperupsvägen 115
260 41 Nyhamnsläge
Telefon: 042-34 48 03

-··1 KULIA -LAMM
I j

KlfLLAI.At\tM.SE

h~ Södå1vt~'}94-18,

Jonstorp

KU LLAPRAKTI KE N

VÄLKOMMEN TILL

Doktor

dl,fl {}Cersäs

SVEN-GÖRAN BLANCK

fl>ani- & fllerrsJon9

Centralgatan 35, Höganäs
tel 042-33 08 60
Spec. Allmän Medicin
Akutmottagning och tidsbeställning
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Kulla bergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning
tel. 042-34 73 71
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MÖLLE STATIONSH
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Mölle Stationshus fyller i år 100 år, en tilldragelse som måste
uppmärksammas och firas. Så mycket glädje vi har av denna byggnad
som en gång byggdes för att ta emot badgäster från när och fjärran.

Här kommer lite historik kring byggnaden och

Originalritningarna har tyvärr inte återfunnits trots

själva järnvägen som kan vara av intresse även

att Henrik Ransby har lagt ner en hel del tid på att

för de som är väl informerade i ämnet och kan sin

försöka finna dem. Däremot finns ritningar kvar

Möllehistoria.

från ombyggnaden som skedde 1928. Dåvarande

Arkitekterna som ansvarade för

SJ chefsarkitekt Folke Zettervall , son till arkitekten

stationsbyggnaderna utmed Möllebanan var Ewe

och Melin Arkitektkontor. August Ewe och Carl Melin

Helgo Zettervall , ritade ombyggnaden .
Den 30 april 1910 invigs äntligen Mölle

drev ett framgångsrikt arkitektkontor som fanns i

stationshus av Möllebon och tillika ordförande

Malmö mellan 1905 och fram till första världskriget.

i Höganäs- Mölle JärnvägsAktiebolag, Nils

De ritade många hus runt om i Skåne och var på sin

Corfitzon. Han hade varit en drivande kraft bakom

tid ett mycket modernt och kreativt företag. Med

hela järnvägsprojektet och stod nu denna dag som

tanke på den budget som stod till förfogande för

värd för alla hedersgäster som kommit till Mölle för

järnvägsbygget, får man nog säga att det var både

att fira och ta emot det första tåget från Höganäs.

vågat och utmanande att anlita dessa arkitekter.

Från början fanns fler byggnader runt
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Stationshuset. Väster om stationen ner mot havet

passagerare. En enkel resa till Mölle kostade då 3

fanns ett uthus. Söderut mot Gylleröd fanns en

kr. Var man fler blev det 1 kr till per person.

vändskiva och bangård. Som många kanske

1917 kom elektriciteten till Mölle, innan dess

kommer ihåg var Stationsbyggnaden rivningshotad

användes fotogen för att lysa upp stationen.

på 60-talet.

Fram till 1937 trafikerades banan av ånglok för att

Regissören Stellan Olsson var här och spelade

därefter elektrifieras. Efter 1958 ersattes elloken

in en film - Deadline. I denna film finns ett väldigt

av rälsbuss. Sista resan avgick med tåg den 28

nergånget stationshus, med sönderslagna

september 1963 kl. 18.47. Med hela 7 vagnar

fönsterrutor och färdigt för rivning. Huset räddades

startade 700 passagerare med speciella sista-

och på 70-talet tog Mölle Syförening över ansvaret.

dagen biljetter finalresan till Höganäs.

Huset blev kulturskyddat 1993.

Det finns säkert många Möllebor som kan fylla i

Planer på en järnväg till Mölle väcktes redan runt

med mer information om huset och framförallt om

1885. Förslagen var många på hur man skulle dra

räddningsaktionen för husets bevarande. Har du

järnvägen. Det diskuterades sträckningar såsom

något av intresse, vänd dig till Syföreningen, som

Kattarp - Mölle via Glimminge, Mjöhult - Mölle via

tacksamt tar emot material.

Görslöv/ Srunnby, Vegeholm - Mölle via Farhult/
Jonstorp och över lngelsträde - Mölle via Srunnby/

TEXT OCH BILD:

Lerhamn. Efter nästan 20 års diskussioner, kom

Mö/le Byförening

man slutligen överens om att järnvägen skulle dras

KÄLLOR:

från Höganäs nedre till Mölle.

Samtal med Henrik Ransby Stadsantikvarie Höganäs
Henrik Ransby "Höganäs- Mö/le järnväg, olönsam badbana med

Innan järnvägsspåret Höganäs - Mölle byggdes

intressant arkitektur. " Examensuppsats

fick badgäster och andra resande lämna tåget vid

Barbro Olsson "Barndomens väntsalar"

ändstation Höganäs nedre och byta till hästskjuts

artikel från Tur och retur på minnenas spår

för vidare transport till Mölle. Vid Höganäs nedre

utgiven av Skånes arkivförbund.

kunde det stå 50-60 skjutsar och vänta på

Anders W Mölleryd "Mö/le-Kullen genom tiderna "

Hotel &Restaurant

Provence
'Bykrogen mitt i c_Mölle
fylld av mat & prat
~
Möllelägevägen 6, 260 42 Mölle. Tel 042 - 35 39 30
MÖLLEkuriren • nr1/201 O
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VÅGRÄTT:
Gjorde vår Herre
på ett berg
3 Ansågs Monty
Pythons humor
vara
6 Kommer ofta
efter kung
8 Springande taxi i
öst
10 Ditt mer urbant
11 Blir båt med
krossad flaska
13 Vill man ej ha
elden
16 Är ju artistens
uttryck
19 Är väl satar
21 Bodde många i
den Moodyssonfilmen
22 Var Frödings
prost som ost
24 Gör krävande
personer
26 Ett ord för
samman
27 Tar den övande
29 Kan man Strix i
våtmark, sägs det
30 Är pyromanens
intresse?
33 Ta åt sig

LODRÄTT:
Tid för kärringar
2 Lider det
dagligen mot
3 Saknar usla i
kroppen?
4 Gjorde väl fuxen
5 Gör de med hum

6 Är vissa ätbara
pmnar
7 Ordningen

25 Höften och friden
28 Dia
29 Krokar allsångare

9 Kan bli tagen
från lama

30 Ville Erk och
Maja sätta

12 Är det synd om i
Strindbergsverk

31 Har Ivans hustru
sagt

14 Solisten gör det,
och står så i
förhållande till
orkestern

3 2 Kan krypa i
trädgården

15 Sade sig (även
osams) ryssar
vara förr

........................................................
När du har löst korsordet bildar bokstävarna i de
"gula" rutorna ett ord.
Rutorna i korsordet ska läsas uppifrån och ned i
ordning för att bilda lösningsordet. De behöver

17 Reky lhåll

alltså inte kastas om för att bilda ordet.

18 Är en minut till
mmne

eller maila in lösningen till j.pedersen@telia.com.

20 Hålls ofta i
bioliotek

med namn och telefonnummer och lägga den i

23 Gör make ljuvt
och lett

Detta namn kan du skicka via SMS på telefon
Du kan också skriva lösningen på ett papper
Byföreningens brevlåda vid Stationshuset.
Två vinnare får var sin signerad bok om "Det
vackra huset i Möllebergsbacken" och två får var
sin Trisslott.
..........................................................
.
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Ett brev betyder så mycket - det vet vi som vill

Har det märkts att breven blivit färre,

tacka Torsten för många brev i lådorna här i Mölle!

som alla tror?

Äntligen fick han också tid för en liten pratstund om

"Nej, någon ynka procent kanske, reklamen har

hur det varit att arbeta som brevbärare i allmänhet

dock minskat lite på senare tid " tycker Torsten.

och i Mölle i synnerhet. Och det var inte svårt för

Vad ska nu en herre, som i ur och skur under 45

Torsten att kort och koncist deklarera:

års tid ägnat mesta tiden åt sortering , utkörning
och omhändertagande av returer, ta

"Mölle är unikt!"

sig för? Eftersom nu pensioneringen

Mm, hur då menar du?

kom snabbt, men välkommet, så

Jo, tänk på alla trevliga personer som

har tillvänjningen börjat med långa

man möter och så har Mölle allt - hav,

promenader, barnbarnstid och en

berg och vindlande gränder! Och så

semesterresa till varma breddgrader!

många olika hus. Men den entusiasm

Sen väntar kolonilotten , flitigt nyttjande

så förstår vi att det verkligen har varit

av årskorten till Rögle och HIF och när

trevligt att köra postbilen här. Men i

blommor och blader börjar visa sig blir

alla väder? "Jodå, de flesta tänker

det så klart cykelturer till Mölle och då

faktiskt på att för att få posten i lådan

säger vi : Tack Torsten för fantastisk service

så måste den gå att nå".

och varmt välkommen till unika Mö/le!

Nu när du tagit över stafettpinnen, förlåt,

Ja, jag bor ju inte så långt härifrån och Mölle

postbilen så vill vi gärna få presentera nya

är en fin plats att få tillbringa större delen av

postis? Ja, ny och ny det var faktiskt jag som

sin arbetsdag i. På sommaren är det full fart

lärde upp Torsten på Mölle för ca 10 års sen

(svårt att komma fram ibland förstås mellan

berättar Jörgen. Så man kan säga att du har

alla parkerade bilar) , men på vintern är det

hittat hem igen då?

ju lugnare. Och snödrivor ska vi inte tala om
tycker Jörgen.

Var gör en "postare " (senaste titeln - kärt barn har ju
många namn) när han inte kuskar runt i gula bilen?
Ja, förutom hus o familj så tränas det
innebandy och på sommaren tas husvagnen
fram och andra vyer beskådas. Men, innerst
inne Jörgen, inget går väl upp emot att ta
äppelrasten uppe på italienska vägen?

MÖLLEkuriren • nr1/201 0
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När jag var barn var jag ofta i morfars växthus. De exotiska växterna, dofterna,
den frodiga grönskan mitt i vintern. Är inte det drömmen om paradiset? En
kall januaridag beger jag mig till Thomas Svenssons växthus. När jag sitter
där omgiven av frodigheten, färgerna , dofterna och porlandet från dammen
upplever jag samma lyckokänsla som i morfars växthus .
Jag ber Thomas berätta historien om sitt växthus.

Kamelia i knopp_
Kamelior kan
blomma från

Diadembuske
(Tibouchina
urvilleana), en
brasiliansk busk,e
som blommar tran
som mar till vinter..

oktober-novemb
till mars-aprif. er
Den kanske
intressantaste bland
kamelior är tebusken
Came/Ja Sinensis
varsblomm
Ordohar
svagt av citrus

Blommande val/mo ,
törgrunden.

"Mitt intresse för växter gällde från början bara vilda

måste lösas. Överhettning ärt.ex. ett lika stort

växter, romantiska sådana som blåklint och vallmo.

problem som kyla . Och våren är en besvärlig

När vi flyttade hit till Äppellyckan i Mölle fanns en

period . Det är torrt, marken är kall och solen kan

gammal uteplats med plasttak över. Öppningen var

hetta upp ordentligt under dagen.

mot norr och det var inte särskilt trivsamt där. Jag
började drömma om en plats där man kunde sitta

Jag började med medelhavsväxter men

året runt omgiven av skönhet, färg och doft.

sen växte intresset för mer exotiska

Jag var också mycket intresserad av gammalt

växter, åretruntblommande och doftande.

blåst och valsat glas med de ojämnheter och

Medelhavsväxter kräver inte så mycket värme på

det skimmer som finns i det. Alltså byggde jag

vintern men för mer exotiska växter måste man

ett växthus, men jag vågade inte göra allt från

skapa ett tropiskt klimat.

grunden utan köpte ett färdigt aluminiumväxthus
som jag sen byggde på. Jag är intresserad av

Det är svårt att hitta exotiska växter i Sverige men
via nätet har jag fått kontakt med odlare i England

konstruktioner och tycker om att hitta på olika

och Tyskland. Jag drar även upp från fröer, men det

lösningar. Jag visste att jag ville ha ett frostfritt

är svårt att hitta fröer av bra kvalitet. De flesta är

växthus som kunde användas året om och jag

för gamla och har låg grobarhet. Nu har jag fått en

lärde mig så småningom vilka problem som

kontakt i Hawaii som jag hoppas på. "

14
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Växter

Så byggde Thomas sitt växthus

Under denna andra växthusvinter finns det ännu

Jag utgick från ett vanligt

mest medelhavsväxter och andra subtropiska

aluminiumväxthus på 14 kvm . Det

buskar och träd. Uppför uppresta trädstammar

byggde jag sedan på med två lager glas

klättrar passionsblommor som växer samman till

för att inte få för stora temperaturvariationer i

glesa valv under glastaket, t.ex. Passiflora " Rodie"

växthuset. Sen byggde jag in två system för

och Passiflora "Purple Haze". Här finns flera

värmebesparing. Jag la en grusbädd under golvet

magnolior och michelior, t.ex. Michelia Alba vars

och jag ledde med hjälp av rör ner den varma luften

blommor används för att framställa världens dyraste

från taket. Det fungerade inte. Då gick jag över till

Joy-parfym. För pelargoner och bougainvillea gäller

ett system som leder strålningsvärme från huset in

ingen vintervila. De blommar oavbrutet.

i växthuset. Det fungerar också avsvalkande under

"Att leva med ett blomsterrum innebär att du
får en djupare relation till dina växter. De är helt
beroende av dig och din skötsel. Du bestämmer
när det ska regna (vattna). Du styr ljus, temperatur
och luftfuktighet. Men när du njuter i ditt glasade
rum får du din belöning. "

Förslag till tidig vårdoft i frostfritt uterum,
veranda eller växthus
Krukade syrener (Syringa Vulgaris) eller
dvärgsyren "Meyeri Palibin". Tas in för drivning
runt jul, blommar i mars-april. Härdiga.

Kanarieginst (CytisusxRacemosus)

heta perioder. Nu har jag ca 18 grader sommartid

blommar i mars-april. Gärna utomhus

och 10-12 i oktober. Under vintern går jag över till

sommartid, tas in före frost (september).

värmefläkt och belysning .

Vinterförvaring +5.

Förutom värme behövs ljus och det åstadkoms

Vippjasmin (Jasminium Polyanthum)

genom två växthuslampor. Ventilation är den tredje

blommar i mars-april. Kan odlas i kruka,

faktorn att tänka på och förutom öppningsbara

ampel eller på kraftig spalje. Tas in före

fönster är dörrarna breda. Flera dörröppningar är bra

frost. Vinterförvaring +5.

för ventilationen .

Olika citrusträd
Komplettera gärna med någon eller några

gardenior i april.

TEXT OCH BILD:
Christina Twengström

KULLAGÅRDENS WÄRDSHUS VÄXER
Sedan ett par månader pågår det ett intensivt

hur bokningsläget för de nya

byggnadsarbete på Mölle Golfklubb. Den gamla

rummen ser ut, svarar Tina:

verkstadsdelen skall omvandlas till 4 hotellrum med egen

"Det ligger i paritet med vad

dusch och toalett. Entre och fönster vetter mot gården.

vi önskat oss." Byggnationen beräknas vara klar i slutet
på februari och till påsk skall alla rum kunna disponeras.

Detta är precis vad vi efterlängtat" säger Tina
Kjellberg . "Nu kan vi bereda plats för ännu fler gäster både till golfbanan och till konferenser". När jag frågar
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TEXT OCH FOTO: Klas Jörgensen
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ETT SKEPP KOMMER LASTAT

Ett skepp backar in i den något trånga hamnbassängen i Ystad . Här skall man förtöja vid
den nya pelletsfabrikens kaj för att lasta träpellets till ett av Fortum Värmes kraftvärmeverk
i Stockholm. Hässelbyverket var Sveriges första värmeverk som gick över från kol och olja
till biobränsle . Värmeverket försörjer ca 45.000 hushåll med fjärrvärme och kalla vinterdagar
eldar man mer än 1.500 ton per dygn! Detta kan jämföras med en pelletsuppvärmd
normalvilla som drar cirka 5-6 ton per år *.

När m/ v Magda är färdiglastad i Ystad, kommer

I god tid före fartygens ankomst kajlägger man

hon att ha närmare 3 .000 ton pellets ombord som

pellets för att påbörja lastningen omedelbart när

alltså räcker i knappt två dygn. Efter lossningen i

fartyget är förtöjt. Så här års är det oftast bråttom

Stockholm kommer fartyget att stäva vidare mot nya

tillbaka med ny pellets då pelletslagret i anslutning

lastningshamnar, främst i Baltikum och Ryssland. I

till värmeverket räcker endast 5-6 dygn.

de flesta hamnar lastas pellets med kran och skopa.

Det är inte enbart m/v Magda som förser

16
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Hässelbyverket med pellets. Vintertid lossas båtar

flagg för att tillåtas trafikera inre vattenvägar, som

nästan dagligen och logistiken till värmeverket och

är fallet i Hässelby hamn i Mälaren.
Pellets är ett miljövänligt alternativ för

hamnen är minst sagt en utmaning. På årsbasis
eldas bortåt 300.000 ton pellets här. Med tanke på

fjärrvärmeproduktion eller uppvärmning av villor/

att vattendjupet är begränsat vid kajen , kan endast

fastigheter. Som uppvärmningsform räknas pellets

fartyg i Magdas storlek trafikera hamnen . Då

till förädlade biobränslen och tillverkas av såväl

issituationen i Östersjön, Rigabukten och i Finska

sågspån som rester från sågverksindustrin eller

viken tidvis kan vara svår, gäller det att befrakta

grenar och bark.

fartyg med tillräckligt hög isklass, vilket i praktiken

*Källa: Råd och Rön 2007-08-24

innebär att endast fartyg med starkt skrov och hög
maskinstyrka erhåller isbrytarassistans. I vissa fall
TEXT OCH BILD: Marianne Broberg

krävs dessutom att fartygen har svensk eller EU-

~------ Värmepumpstankar eller \IVS-arbeten,
~-;::::-" då går man till!

«

1

OsterJ:,erg & Bengtsson~s AB
at=rme • Vatten • Kyla • Service • Butik

'

4 .Byg~~~~..~.~~~~~~~ badrum • Kakllng. ~•

4

.. ••••••• spara inte på värmen, •••••....

½-NEDa C'

./.· spara på utgifterna! ··\.

~

~

.Peo11"'i-~

\ Installera en ac luft/vatten värmepump /
•···.... och få pengar över till annat. .... ...- 042-33 06 70
·• .. ························

.

070-248 48 85

Eleshultsv. 33, 260 41 NYHAMNSLÄGE

www.obvvs.com

Välkomna till vår butik!
Måndag-fredag 08.00-16.30
Lördag- söndag
stängt
Ingen kan mer om värmepumpar än vi!
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Just nu (2 febr. 2010) visar Kullaberg , med fyr
och naturum, upp en otrolig vinterskrud.
Naturum Kullaberg har idag öppnat för säsongen , och
välkomnar den vindpinade besökaren .

Inne i värmen finns mycket att se. Naturpedagog

av mångfalden i naturen. Alla trädsorters knoppar

Helen Thorn Jönsson berättar om den nuvarande

är ju jätteolika!

utställningen. Förutom den finns här akvarier,

Här finns även

bildspel , filmer och boktips. Anslagstavlorna

information om Kullabergs geologi, flora, fauna och

informerar bl.a. om beskyddandet av den

kulturhistoria, bl.a. ett saltvattensakvarium som

utrotningshotade pilgrimsfalken och om "Tumlarens

beskriver arterna i det marina reservatet.
I naturum kan man också få tips om utflyktsmål

dag " den 25 maj mm.
För att även barnen ska känna sig välkomna,

och vandringar. Naturum vill vara en port ut i

finns en lekhörna och ett pysselbord . Pysslet just

det fria som inspirerar till att besöka och vistas i

nu handlar om trädens knoppar. Hur kul kan det

naturen.

vara kommer tanken? Men oj, vad man kan bli
förvånad! Det slutar med en fullständig fascination

18

Under 2010 har vi i Sverige ett "biologiskt
mångfaldsår" där naturum Kullaberg kommer
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Naturguide/naturumansvarig
Helen Thorn Jönsson

Kullens fyr till förskolor och skolor
tisdagar och torsdagar från februari-maj och
september-november kl. 10.00 - 11.00.
Visningarna bokas via en bokningskalender på
www.kullabergsnatur.se
Hösten 2010 startar naturum Kullaberg upp
"uteklassrum ". Uteklassrum är ett utomhuspedagogiskt redskap till förskole- och
skolpedagoger, barn och elever. Till varje
uteklassrum ges vägbeskrivning , bra information
att lyfta upp den biologiska mångfalden som ett

och olika teman som är lämpliga att genomföra just

övergripande tema. Spännande utställningar och

där.

aktiviteter för både stora och små kommer att
finnas.

Helen vill att Naturum ska vara en samlingsplats

Nytt också för 2010 är att en basutställning

ungefär som ett bibliotek. Man ska kunna komma in

kommer att byggas upp under sommar och

för att sitta ner en stund när man är på utflykt eller

höst inne i naturum Kullaberg. Invigningen vet vi

turistar på Kullaberg.

inte när den kommer att ske, mer information får ni
under hösten.

Meningen är att Naturum ska berika
naturupplevelsen - inte ersätta besöket i naturen.

Under våren 2010 kommer naturum Kullaberg

TEXT OCH 8/W.-

erbjuda kostnadsfri guidad visning av naturum och

lrmeli Hermansson

Över 6.000 nöjda kunder!

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

SATSA PÅ EN
GLAD PÅSK
-ORDNA
SILLBORDET
I VAR BUTIK.

Vi vill bara flagga upp för hur stressigt det kan
bli den här tiden på året. Hux flux står ju till exempel påsken i dörren och stampar!
Får vi då föreslå att vi hjälper dig med delar
av jobbet; delikata sillinläggningar, skaldjur
och allt det andra goda som hör vårens viktigaste
mathögtid till hittar du ju hos Butik Bryggan .
Kom hit, planera med oss och beställ på en gång.
Välkommen - till en gladare påsk!

BRYGGAN
BAR I RESTAURANG I KONFERENS

BUTIK BRYGGAN , SMÅBÅTSHAMNEN 16 B , SE - 263 39 HÖGANÄS . T e l 042-340 360 . www. hoganasbrygg a .se
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~Zvo/Preo-onv/f?
- PINOT NOIR VINER FRÅN HELA VÄRLDEN

Detta är den enda druva som används till röd Bourgogne. Den kan åstadkomma
ett vi n som med sin överväldigande sensuella kraft och sin raffinerade smak
lämnar alla andra viner långt bakom sig. Den nya världen har tagit upp denna
utmaning och låt oss se/ smaka hur de lyckats!

Med denna inbjudan blev det naturligtvis fullsatt
när Mölleborna begick årets första vinprovning
och med trevlig stämning redan innan det första
glaset avnjutits! Doften av Johns 2-delade pajer
mötte provarna redan i dörröppningen och
skruvade upp förväntningarna ytterligare . De
flesta av oss har varit med många gånger och
kunskapen om vin , druvsorter och vingårdar
måste vid det här laget vara stor i Mölle. Kaj
har lärt oss snurra på glasen, sticka ner näsan,
låta vinet först landa på tungspetsen där vi har
de känsligaste smaknerverna, blunda och låta
vinet skölja runt i hela munnen, fundera över om
det smakar hallon, lakrits, vanilj ... och svälja.

Ja, inte bara gommen får sitt utan Kaj tar oss också
alltid med på en spännande resa i vinkulturens
historia. Sen neutraliseras smaklökarna med en
brödbit, lite vatten och så ett nytt vin i glaset och
samma procedur. Lätt är det inte. Endast de mest
tränade urskiljer snabbt smaken och vi andra
säger: Javisst! Vilket betyder att vi måste träna
ännu mera och därför ser vi fram emot nästa
vinprovning den 8 mars och nästa därpå den 29
mars, vilket är säsongens sista.
TEXT OCH BILD: Kaj Zaar/lnga Lövkrona
BILDER: Mats Eriksson
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Vinerna vi provade:
7687 Cremant de Bourgogne

89:-

- rose - Blason de Bourgogne

Mousserande vin framställt på 90 % Pinat Noir, 10

% Gamay enligt den klassiska metoden: dvs andra
jäsning i flaskan. Lagrad 13 mån på sin jästfällning
före degorgering. Hallontonen mycket tydlig, frisk,
torr ung syra. Cremant av vispgrädde ( Creme) på
franska, som det ju ger vision av när man slår upp
vinet, med sin lätta gräddlika mousse.
16025 St Clair, Nya Zeeland

99:-

Bojsenbär -karaktär med ekfatston elegant
smakrik. Nya Zeeland med sitt svala läge är
idealisk växtplats för Pinat Noir.
95915 Pedroncelli,
Russian River, Kalifornien

120:-

Ett vin från Februari-utsläppet på bolaget. Kryddigt,
mogna jordgubbar t.o.m. lakrits, choklad . Häftigt
vin med hög alkoholhalt !
Bästa vin enligt majoriteten!
5447 Cuvee Margot, Bourgogne

Slutade du måla när du gick i skolan?
Drivs du av en längtan till att uttrycka dig!
Här får du en ny chans ...

129:-

.. .prova på kväll 16 februari 18-20!

Ett vin som anses prisvärt av vinskribenterna,
men här inte rönte samma uppskattning. Kändes

Kursstart vecka 9

kanske litet för klent och syrligt i jämförelse med de

Välkommen!

kraftfullare vinerna
Från nya världen.
2089 Paul Cluver, Sydafrika

139:-

Ännu en stöddig " utlänning " från en vingård som
äges av en neurokirurg! Chatarina associerade i
doften till sardinfabrik. Varför inte; när det gäller

Carina Täckström
e-mail: ariveraaravera@gmail.com
tel : 042 347690
mobil : 0703 643074

smak och doft är friheten total! Ett häftigt vin även
här!

AR.fV6

Till maten fick vi slutligen en vänlig och trevlig
6294 Errazuriz Estate, Chile

89:-

Som var mycket välbalanserad och lättdrucken!
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Pajdeg:
150 g smör

•

.:

3 dl mjöl + 2 ½ -3 msk vatten

Fyllning:

Här kommer receptet på den "tudelade"

200 g rökt sidfläsk och rökt skinka

pajen som serverades vid vinprovningen

ao_-100 g riven ost, gärna gruyere
3 agg

I
I

den 8 februari. Dessa recept är till
2 pajer för 4-6 pers.

I

formen med degen. Nagga botten m en gaffel.
Ställ kallt ca 10 min. Värm ugnen till 200 grader. Klä
degen i formen m bakpapper som fylls m torkade
bönor, ärter, ris el liknande. Förgrädda i 15 min. Ta
bort bakpappret m fyllningen och pensla botten m

Olja till stekning

I

samman . Ställ kallt min 20 min. Smörj en pajform
m smör. Kavla ut degen till ca 3 mm tjocklek. Klä

1 ½ dl grädde + 1 ½ dl mjölk
Riven muskotnöt + ev cayennepeppar
efter tycke o smak

I
Finfördela smöret i mjölet, tillsätt vatten o knåda

F

r .Yocun~M·
\

skinkan . Gyllenbryns i stekpanna, låt fettet rinna av
på papper och fördela tillsammans m osten i den
förgräddade pajformen . Vispa ihop ägg , grädde,
mjölk och kryddor efter smak. Häll blandningen
över fläsk/skinka o grädda i ca 20-30 min i 200
grader i ugnen.

t

'i
·······-

s skull)
:1

I

I

fyllning:

mP t ex skogsblandad sva
400-500 g
k"v\ing shitake ,
,
champinjon , ostrons I
trattkantarell

Skär bort svålen fr sidfläsket. Tärna/strimla fläsket/

,\

(f " enkelhe en
samma deg or

ett uppvispat ägg . Grädda åter i ca 5 min.

Quiche Lorraine fyllningen:

I;>

'~

2 _3 schalotten

I .. kar hackade

° '

3 ägg
..
+ 1 ½ dl mjölk
1 ½ dl gradde .. nt t ex pers1l Ia,
3 msk hackat gro

\,

ll!,
1\

gräslök, körvel

J\

smör till stekning

'

i!

-"

OBS! Innan äggblandningen hälls över kan gärna

Fyllde pajskalen diagonalt m quiche lorraine på en

fläsk/skinkan toppas med väldränerade, krossade

sidan och svampröran på den andra. Hällde sedan

tomater som blandas med mjukstekt lök och

på ägg/ grädde/ mjölkblandning. Med små formar
reduceras alla gräddningstider i ugnen. Dessa två

kryddas med oregano.

recept bör ge 8 portionspajer.

Svampfyllningen:

LYCKA TILL!

Smörstek varje svampsort separat tills all vätska
är borta. Mjukstek löken i smör. Låt all vätska rinna

TEXT OCH TILLAGNING: John Albertsen

av innan blandningen fördelas i den förgräddade
pajformen. Vispa ihop ägg , grädde, mjölk o hackat
grönt. Häll över blandningen o grädda i ca
20-30 min i 200 gr.
Min variant var små portionspajer.
Använde 5 dl alu-formar.

Vard 12-18, förd 10-14
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Luncfi
'Vi serverar [uncfi varje aag 12-14.
Pör enaast 89 k.[onorfår ni [uncfi samt Simons fiemCagaae soppa,
fiem6ak,at 6röc{, minera[vatten, Cättö( sa[[aa ocfi ~ffe

Söndags6uffe
'Vä[R,SJmna ti[[ ett njutningsju[[t avs[ut på vec~n.
'Vi auk,ar upp varje sönaag från /<f 12. 00.

Pakft
Skjim 6ort aig sjä[v ocfi aina nära ocfi k,ära mea något av våra prisväraa pal?,!t.
J våra pal?,!t ingår övernattning, två-rätters e/Ier tre-rätters
meny samt jrnRJ)st. Pris från 1295 k,jonor per person.

'v'annt v~na tif[ oss

Simon ocli Lotta 'I'anner meapersonaC

HOTEL KULLABERG
Telefon 04 2-347000 " mai lto :info@ hote lkulla berg .se", www .h otelkullabe rg .se

BENGTSSONS OPTIK
Kö pm ansgatan 11 • Höga näs • Tel: 042-33 10 76
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Då Arild varit det ledande fiskeläget i Brunnby församling under lång tid
hade det inte funnits något behov av ett kapell i Mölle. De stora turistströmmarna till
Mölle och Kullen runt sekelskiftet gjorde att Mölle
gick om Arild i befolkningsmängd och behovet av ett kapell uppstod. Gudstjänster
hade tidigare hållits i byfogdens hus och senare i mellanskolan.

24
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Mölleborna hade länge drömt om ett eget kyrkorum

Han restaurerade skeppet, försåg det med helt

och på initiativ av sjökapten Axel Andersson i Mölle

ny rigg och hans fru sydde nya segel , för att sen

startade man en insamling till förmån för ett nytt

skänka det till invigningen av kapellet.

kapell år 1899.
År 1902 bildades Mölle Kapellstiftelse. Med

Orgeln är delvis bekostad av fru Thyra Corfitzon

hjälp av basarer och konserter samlade man in

och hennes dotter Elsa. Den är byggd med den

medel. Sakta men säkert ökade kapitalet men

danska orgelbyggarfirman Theodor Frobenius.

första världskriget och dåliga tider gjorde att saken

Ljuskronan är skänkt av sjökapten Johannes

drog ut på tiden. När kapitalet uppgick till 50 000:-

Elfverson. Altarmattan är vävd och skänkt av baron

började man bygga på tomten som var skänkt av

Gustav Gyllenstierna.

envoyen Erik Gyllenstierna på Krapperup.

Kapellföreningen, tidigare Kapellsyföreningen, har

Arkitekten L. G. von Dardel ritade 1929 skisser

genom åren starkt bidragit till kapellets bevarande.

på hur kapellet skulle kunna se ut. Skisserna

Bland annat har man "sytt ihop" till ett piano, till

genomgick vissa förändringar och 1935 stod

sittdynorna i bänkarna och antependier. Man har

kapellet färdigt. Byggd av Höganästegel av

på eget initiativ genomfört en omfattande insamling

byggmästare Axel Nilsson från Nyhamnsläge.

som bidragit till den genomgripande renoveringen
av orgeln som gjordes i början på 2000-talet.

Altartavlan är målad av Gunnar Wallentin , som även

Medlen räckte till att intonera, stämma upp i tonhöjd

skulpterat predikstolen med baldakinen , dopfunten

och utöka orgelns 7 stämmor med en kornett.

samt relieferna på bänkarna och orgelläktaren.
Den första mässkruden syddes och skänktes av
fru Anette Johnsson.

Många Möllebor har bidragit till kapellets
utsmyckning med gåvor. En brudkrona skänktes
1946 av Marianne och Carl-Gustav Cronberg. En

Till invigningen sydde åtta ungdomar, under Alice
Wallentins ledning, egenhändigt det första antependiet.
Ljusstakarna i drivet silver är skänkta av fröken
Olivia Jönsson i Mölle.

brudbok av Nan-lnger lrwert och hennes make
Jack. Särkalkar är skänkta av familjen Sture
Bolin, altarduk i fint linne av Karin Bolin och en
adventsljusstake i gjutjärn av Birgit Holmbeck.
Möllekonstnären Alma Öhrström har målat och

Votivskeppet var ursprungligen tillverkat av

skänkt en tavla föreställande kapellet. Den hänger i

sjökapten Lars-Petter Norrman i Mölle. På sina

vapenhuset. Inne i kapellet hänger "Den törnkrönte

långresor skapade ha detta skepp, som han kallade

Kristus", en gåva av Mölle missionsförening.

Nordhogland. Från början var det avsett för Brunnby

"Kristus på korset" och "Madonnan med barnet",

kyrka. Emellertid togs det tillbaka för komplettering,

två 1600-tal målningar skänkta av fru Märta

vilken aldrig blev verkställd. Det hamnade

Lindner. "Den sörjande Maria Magdalena" samt

sedermera i sjökapten Valdemar Elfverssons ägo.

reliefen "Jesus lägges i graven" är skänkta av

www.stattenafg.com

Etab1er·ade

199 2-

Utöver Vanlig Frukt & Grönt
har vi ett STORT utbud av:

Stattena Frukt & GrOnt
Stattena Centrum 11
HELSINGBORG 042-14 46 13

- Udda och Exotiska Frukt & Grönt
- Delikatesser ,Oliver,Fetaost
- Ägg ( Från frigående höns)
- Färska Samt Torkade Kryddor
- Mer än 100 sorter Mörkchocklad
en I, .., annons kan inte säga allt ...
-mmmm
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"Jesus lägges i graven "

direktör Folke Jörgensen .

upplöstes kapellstiftelsen och det ekonomiska

I slutet på 50-talet tog kapellsyföreningen ett

ansvaret överg ick även det till Brunnby församl ing.

unikt beslut. Ingen hade anmält sig till den lediga
tjänsten som vaktmästare i kapellet. Då erbjöd

Kapellet används idag till dop, bröllop,
begravningsgudstjänster och konserter.

sig fruarna Ingeborg Höber och Lisa Knafve
tillsammans med 8 andra medlemmar att sköta

TEXT· Klas Jörgensen

kapellet. Och det fortsatte man fram till 1985, då

FOTO: Mats Eriksson

Brunnby församling övertog ansvaret. Samtidigt

Mölle Målarna
Utöver det traditionella måleriet utför vi även:
- fönsterrenovering
- algborttagning med hetvatten
- målning med äkta svensk linoljefärg
- äldre målningsteknik samt dekorationsmåleri
- konsultering
Vi har även försäljning av:
- rostfria och varmgalvade fönster- och dörrgångjärn
- algtvättmedel
- linoljefärg

Per-Johan Holmbeck
Aukt. Fönsterunderhåll

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

afekenstam
MÄKLARBYRÅ

www.ekenstam.se
042-I2
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~----------------www.gripen.se----------------~
Där människor möts
Där affärer görs.

Karl G N il sson
Företagsrådg .

Lena Eli asson
Pri vatrådg.

Guni lla Frid lund
Kundrådg.

Emma Unger
Kundrådg.

Välkommen till Sparbanken Gripen i Höganäs!

~

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

Hängmörat nötkött samt griskött från egen produktion
Köttlådor kan beställas!
Hos oss hittar du även de lite udda delarna, tex tunga, svans och hjärta.
Lokalproducerade grönsaker, chark, inläggningar och hembakat bröd.
Vi kan även erbjuda catering till små såväl som större tillställningar.

Öppettider
Torsdagar 15-18, fredagar 12-18 och lördagar 10-16
www.brunnbybostalle.se
042-346602 eller 0709-685666
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Se Kullaberg, ett hukat djur
som har till ro sig lagt
halvt som i sömne, halvt på lur
- en gårdvar på sin vakt.
Med nosen sänkt, med ryggen krum
och raggen rest mot skyn
så kurar Kullen vintergrön
0 trygga hemlandssyn.
Idag har yrsnön pudrat in
all bergets gröna ragg
och gnejsens röda sommarskinn
har färg som sliten schagg.

Bilder: Mats Eriksson

Och solen sänks i öppen sjö
och molnen står i brand
så vilt som om en bombsprängd ö
sjönk samman efter hand.

Så dör en dag . Allt kolnar ner.
Kallt valsar vinterns hav.
Men livet lever, tecken sker
kring Kullamannens grav.
En räv ger upp sitt hesa skri ,
en uggla drar sin låt.

0 vårens första frieri ,
som följer vintern åt.
Av Gabriel Jönsson

28
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••

:Valvet
•

Vi vet värdet på din bostad
i Mölle!
Mölle med sin särpräglade charm, kust

valvet.se

och omgivande natur skapar möjligheter.
Här finns helt enkelt förutsättningar till en
attraktiv livsmiljö. Allt detta höjer värdet
på din bostad.
När du ska sälja, vill vi att du ska få bra
betalt för din bostad!
Kom in till oss, besök oss på vår hemsida
eller slå oss en signal.

Valvet Mäklarfirma
Bygatan 21 , Viken
Fågelsångsgatan 4, Helsingborg
042-121616
valvet@valvet.se
valvet.se
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INFORMATION FRÅN FÖRENINGAR I
VÅRENS AKTIVITETER
I MÖLLE KAPELL

MÖLLE BORDTENNISKLUBB.

Gudstjänster
14 mars
kl. 15.00 Kyrkoherde
Michael Hoff
kl. 19.00 Passionsandakt,
30mars
kyrkoherde Michael Hoff
kl. 07.40 Påskotta,
4 april
trumpet från tornet av
Jan Pettersson
Kl. 08.00 Gudstjänst,
komminister Marianne Kronholm

Kyrkluncher
start 12.00 avgift 40:Anders Bäck från Arild berättar
3mars
om vinodling i Sverige
Cecilia Bengtsson och Harald
?april
Steinbrecher visar bilder och berättar
om Villa ltalienborg

Den 5 januari 1945 bildades Mölle Bordtennisklubb
av 3 engagerade ungdomar i Mölle; Nils Nilsson,
Bengt Andersson och Nils-Erik Broden. Det första
bordet tillverkades, med hjälp av Nils Nilssons
far, av 2 masonitskivor vilande på smala läkten.
Racket tillverkade man själv av plywood. På riktiga
racket fanns det gummi , och så skulle även dessa
3 pojkar ha. En cykelslang klipptes sönder och
klistrades på racketen. Nät hade man inte utan en
10 cm hög bräda sattes upp på bordets mitt.
Ovan är ett fritt tolkat utdrag ur Pingisbladet som
Mölle BTK gav ut i samband med klubbens 10-års
jubileum 1955. Idag spelas det också bordtennis
i Mölle. Men nu av målmedvetna och inte alltför
bollsäkra seniorer. Tisdagar och fredagar spelas
det "pingis" i Annexet. Några större stjärnor är de
inte, men matcherna innehåller mycket humor och
många intressanta bolldueller.
Vi som spelar har nu beslutat oss för att
återuppliva Mölle Bordtennisklubb. Fram till dess
att klubben stadgeenligt startas, fungerar Claes
Gudmundsson som tillf. ordförande.

Årsmöte kapellföreningen
14 mars

kl. 16.00 i Stationshuset

BRIDGEKLUBBEN
Vi träffas på Bella Vista måndagar 13.30 och
på tisdagar kl 17.30. Ring gärna Karin Bohlin 34
70 29 om måndagar passar dig bäst eller Elisabeth
Södergren 34 73 60 för tisdagsgruppen.

Öppen gemenskap i stationshuset
25 februari, 11 mars, 25 mars, 8 april mellan
14.30 och 16.30
Sommarkonserterna

Välkomna!

startar 20 Juni

MEDLEMSKOMMITTEN I MÖLLE
GOLFKLUBB INFORMERAR!

GOLF
Den 6 Maj börjar Torsdagsgolfen ,
öppen för ALLA 18.00-19.00.
Samling ca: 17.30. Vi spelar 11 hål.

MÖLLE BIBLIOTEK
Öppet torsdagar kl 16-18
Vad finns på Mölle bibliotek?
Ett modernt bokbestånd, varierande ,
spännande! En bokcirkel med ca
60 medlemmar. Välkomna,
Ann, Gunn, Leif, Lena och Siv

30

BRIDGE
Finns det intresse för Bridge varannan onsdag
kvällstid under sommaren uppe på klubben
- i så fall anmäl ditt intresse till
nauckhoff.molle@telia.com

Hälsningar Susanne Nauckhoff
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MÖLLE MED OMNEJD
MÖLLE BOULEKLUBB

TÄVLINGSPROGRAM

Klubben är förmodligen
den mest jämlika förening
vi har i Mölle med en
50-50-fördelning kvinnor/
män. I spel och tävlingar
förekommer inte heller
någon uppdelning utan
alla spelar på samma
villkor.
I augusti 2009 firades
klubbens 20-årsjubileum med fest och glam i
närvaro av halva medlemsstyrkan som uppgår till
ca 130 st.
Träningsspel sker tre gånger i veckan och 1214 klubbtävlingar under säsongen. Programmet
bekantgörs efter årsmötets fastläggande i mars.
Välkomna att pröva på i gemenskapen på
boulebanorna bakom Stationshuset.
Ansökan om medlemsskap sker till Gunnar
Edström, ordf. 347 333.

KULLABERGS PENSIONÄRSFÖRENING SPF

'

i.

SENIORER I TIDEN
SPF är politiskt och religiöst obundet och verkar för
att Sverige har en bra äldrepolitik, inte minst den
ekonomiska.
Totalt har SPF ca 260.000 medlemmar, varav
ca 230 finns i Kullabergsföreningen. MEN
vi kan bli fler. Årsavgiften är fn 175:- kr som
sätts in på föreningens PlusG iro nr 232877-1 .
Förutom månadsmöten med olika föredrag har vi
konstkurser. F n om Kvinnliga konstnärer.

Kommande aktiviteter i
Stationshuset kl 14.00:
24 mars
Hur skriver man testamente,
arv och gåvor?
Om kroppsspråket ur ett
hälsoperspektiv
Den 18 maj gör vi en utflykt till Trollenäs med

28 april

FÖR MÖLLE GK 2010

Även i år kommer Mölle GK Och S:t Arilds GK att
ha ett gemensamt tävlingsprogram .

Årets program ser ur som följer:
18 april
Startskottet
13 maj
Gökottan
13juni
Äkta Makar
20 juni
Ratiopharm Cup
Mölleveckan
24 juli
Johannas Scramble
25 Juli
Möllepokalen/
Sommarslaget
26 juli
Träklubban
27 juli
Mölle Match Classic
28 juli
Tre Klubbor
29 juli
Ecolean Cup
30 juli
lrish Team

14-15aug
5 sep
2 akt
24 akt
7 nav

KM
Bunkalaget
Per i Viken
Gåsatävling
Gross Country

Utbyte med S:t Arild sker i följande tävlingar:
25 April
Vårslaget
9 maj
Taylor Made
S:t Arilds veckan
12juli
Peters Mix
13 juli
Bankkuppen
14 juli
Två Generationer
15juli
City Gross Open
16 juli
Par Invitation
17 juli
Krögargolf

19sep
23akt

Extreme
Gåsatävling

omgivningar med lunch på Bosjökloster.

Styrelsen är:
Anne Cronström
Siv Drewitz
Per Delshammar
Britt Gudmundsson
Inga Britt Hammar
Nils Mathiasson

345143
347685
347343
347904
347379
347323

Med reservation för ev. ändringar
Väl mött till en ny golfsäsong .

Klas Jörgensen
Ordf. tävlingskammitten
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På Kul la halvö n ligger gu ldkornen och pärlorna tätt. Bokskogstäc kta
ku ll ar, dramatiska klippbranter, vindskyddade p ickni cklundar och de
cha rmi ga byarna so m smyc kar ha lvöns ku st. All t fl er sö ker sig till
den na vackra bygd och på Län sbergs ha r vi lång erfarenh et av
fast ighetsformed li ng och ett stort antal intresse nter i vårt register.
Titta in på vår nya inspirera nde hems ida där vi presentera r
Kullabygde ns charmiga byar och berättar om de objekt vi ny li gen
sålt och de vi har till försä ljning. Är det dags fo r dig att sälja d in
ögonsten i Kulla bygden? Varmt väl kommen att kontakta oss för ett
förutsättn ingslöst möte!

Småbåtshamnen 18 A 263 39 Höganäs
tel 042-33 08 09

www.lansbergs.se

